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RESUMO 

 

Esta pesquisa surgiu da necessidade de oferta de noções de direito do trabalho na Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) de nível médio integrado do Instituto Federal de Alagoas 

(Ifal). Embora tenha como uma de suas finalidades a oferta de educação profissional, o Ifal não 

contempla nas grades curriculares dos cursos técnicos integrados de nível médio a abordagem 

de conceitos essenciais de direitos trabalhistas, como o funcionamento básico de um contrato, 

as formas de acesso ao Poder Judiciário trabalhista e o conhecimento de instituições incumbidas 

da proteção ao trabalhador, por exemplo. Tendo em vista esse fato, bem como a oportunidade 

de fortalecer a formação profissional e cidadã dos estudantes, esta pesquisa se propôs a 

disponibilizar o referido conteúdo por meio de um jogo, o Tripalium, que se trata de um serious 

game, cujo intuito é promover a aprendizagem dos conteúdos, ao trabalhar a motivação e o 

interesse dos estudantes pelo tema. A questão de pesquisa que norteou o estudo foi a seguinte: 

um serious game seria um instrumento adequado para abordar noções de direito do trabalho na 

EPT do Ifal? A hipótese levantada foi a de que, sim, pois os jogos, em tese, são capazes de 

motivar estudantes e, por isso, produzem reflexos diretos na atenção e no interesse dos 

aprendizes pelos conteúdos discutidos. Para tanto, a pesquisa teve como objetivo geral a 

construção do referido jogo, o que foi concretizado por meio da realização de quatro objetivos 

específicos, quais sejam: 1) construir um organizador prévio, um material introdutório 

potencialmente significativo, com base nos princípios da Teoria da Aprendizagem 

Significativa, para abordar os temas centrais das noções de direito do trabalho e, assim, situar 

os estudantes/jogadores na temática; 2) construir um protótipo para o jogo; 3) realizar testes no 

protótipo, com a participação de estudantes voluntários, para identificar erros e possíveis 

melhorias; 4) implementar modificações a partir das sugestões e críticas dos estudantes 

voluntários. Este trabalho trata-se de uma pesquisa-ação, com perspectiva político-social e 

abordagem qualitativa. Os dados foram coletados por meio de questionário, diário de campo e 

grupo focal e tiveram como função precípua subsidiar a construção e a melhoria do Tripalium, 

o produto educacional resultante desta pesquisa. As experiências proporcionadas pelo processo 

de produção do Tripalium apontaram que o jogo contribuiu para aumentar a motivação e 

facilitar a aprendizagem dos conteúdos, ao passo que também proporcionou diversão aos 

jogadores. Além disso, os resultados indicaram que o Tripalium serviu para aumentar a 

interação e a cooperação entre os jogadores/estudantes, bem como incrementou a participação 

deles durante próprio processo de aprendizagem. 

Palavras-chave: Educação Profissional. Jogos Pedagógicos. Ensino. Aprendizagem 

Significativa. Integração Curricular. Formação do Cidadão. Produto Educacional. 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

This research emerged from the need to offer notions of Brazilian Labour Law in integrated 

Professional and Technological Education at the intermediate level of the Federal Institute of 

Alagoas. Although the Federal Institute of Alagoas offers professional education as one of its 

purposes, it does not include in the curriculum of integrated technical courses at the secondary 

level the approach of essential concepts of Brazilian Labour rights, such as the basic functioning 

of a contract, forms of access to Labour Justice and knowledge of institutions responsible for 

protecting workers, for example. In view of this fact, as well as the opportunity to strengthen 

the professional and citizen education of students, this research proposed to make said content 

available through a game, Tripalium, which is a serious game, whose purpose is to promote the 

learning of contents, by working on the motivation and interest of students in the topic. The 

research question that leads the study was the following: would a serious game be an 

appropriate instrument to address notions of Brazilian Labor Law at the Federal Institute of 

Alagoas? The hypothesis raised was that, yes, because games, in theory, are able to motivate 

students and, for that, they produce direct reflexes in the attention and interest of learners in the 

content discussed. Therefore, the research had as a general objective the construction of the 

referred game, which was accomplished through the realization of four specific objectives: 1) 

to build a previous organizer, a potentially significant introductory material, based on the 

principles of Theory of Meaningful Learning, to address the central themes of the notions of 

Brazilian Labor Law and, thus, to place students / players in the theme; 2) build a prototype for 

the game; 3) carry out tests on the prototype, with the participation of student volunteers, to 

identify errors and possible improvements; 4) implement changes based on the suggestions and 

reviews from student volunteers. This paper is about action research, with a political-social 

perspective and qualitative approach. The data were collected through a questionnaire, field 

diary and focus group, and had the primary function of subsidizing the construction and 

improvement of Tripalium, the educational product resulting from this research. The 

experiences provided by the production process of Tripalium showed that the game contributed 

to increase motivation and facilitate the learning of the contents, while also providing fun for 

the players. Besides that, results indicated that Tripalium served to increase interaction and 

cooperation between players / students, as well as increasing their participation during the 

learning process itself.. 

Keywords: Professional Education. Pedagogical Games. Teaching. Meaningful Learning. 

Curricular Integration. Citizen Formation. Educational Product.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os debates em educação contornam questões clássicas do tipo: o que ensinar? Para que 

ensinar? Como ensinar? Como o ser humano aprende? Neste trabalho, não foi diferente, pois a 

busca pelas respostas para essas perguntas se fez presente ao longo de toda a pesquisa. Embora 

essas não sejam as únicas questões que norteiam os debates em educação e a curiosidade dos 

pesquisadores que atuam nessa área do conhecimento, certamente elas resumem boa parte dos 

grandes temas em educação: o currículo, a formação que se deseja alcançar, as metodologias 

de ensino, as teorias que buscam compreender a aprendizagem humana a partir de diferentes 

aspectos, como os cognitivos, os sociais e os comportamentais. 

As motivações para a pesquisa surgiram das discussões desses temas na disciplina de 

Bases Conceituais em EPT, do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 

(ProfEPT/IFAL), bem como da experiência do pesquisador como estudante da EPT, no período 

de 2006 a 2009, no Curso Técnico Integrado em Eletrotécnica do Ifal, Campus Palmeira dos 

Índios. 

As referidas discussões giraram em torno de temas como o currículo integrado, a 

formação integrada, a formação omnilateral, a formação cidadã, a formação geral e a formação 

profissional, ou seja, temas que comportam duas grandes questões: o quê e para quê ensinar. 

As discussões foram feitas com base em teóricos como Araújo e Frigotto (2015), Freire (1987), 

Frigotto e Ciavatta (2003), Kuenzer e Grabowski (2016), Marx (1996), Mattoso (1995), 

Mészáros (2008; 2011), Oliveira (2011), Ramos (2007), Rodrigues (1998; 2007), Saviani 

(1989), entre outros. Os debates realizados na disciplina aludida expuseram as influências 

econômicas sobre a educação, mormente sobre a concepção curricular. Nessa oportunidade, 

outros temas foram trazidos à baila, como a necessidade da busca de formação humana 

integrada e omnilateral e, mais especificamente, a formação cidadã. 

A discussão desses temas demonstrou a indispensabilidade da adoção de medidas de 

integralização curricular, tendo em vista o fato de que as influências econômicas sobre a 

educação resultam, muitas vezes, em currículos voltados ao atendimento exclusivo das 

demandas pontuais de mercado e não ao pleno desenvolvimento das capacidades humanas em 

todas as dimensões da vida: o trabalho, a ciência e a cultura (CUNHA, 2008). 

Nessa direção, constatou-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

9.394/1996) apresenta a possibilidade de integralização curricular por meio da abordagem dos 

chamados temas transversais, entre os quais está o trabalho. Diante disso e da necessidade de 

desenvolvimento de um produto educacional no ProfEPT, o pesquisador, valendo-se de sua 
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formação superior em direito e da experiência como estudante da EPT, resolveu desenvolver 

um produto voltado para a abordagem de noções de direito do trabalho, visto que, durante sua 

formação técnica, constatou não haver a oferta desse conteúdo nos cursos técnicos integrados 

de nível médio do Ifal. Para isso, entretanto, fez-se necessário verificar se essa situação ainda 

se mantinha, o que foi feito por meio da análise de grades curriculares recentes dos cursos 

técnicos integrados do Ifal. 

Essas ações responderam uma das questões apresentadas inicialmente: o que ensinar? 

Feito isso, foi preciso definir qual seria o tipo de produto educacional mais adequado para 

realizar a abordagem do conteúdo. Ou seja, foi preciso responder a questão: como ensinar? Para 

tanto, alguns formatos foram cogitados: uma apostila, uma cartilha, um minicurso.  

Contudo, um levantamento bibliográfico preliminar revelou uma gama de pesquisas 

sobre o uso de jogos em contextos educacionais, bem como acerca dos possíveis benefícios 

dessa forma de abordagem alternativa para a aprendizagem, no que concerne principalmente ao 

aumento da motivação, do engajamento e do interesse dos estudantes pelos temas discutidos no 

jogo, somados a fatores como diversão e interação entre os jogadores/estudantes. Nesse 

levantamento bibliográfico, atentou-se, sobretudo, para uma modalidade específica de jogos, 

os chamados serious games, ou jogos sérios, como possível norte para a produção de um jogo 

destinado a abordar noções de direito do trabalho. 

E disso surgiu a questão de pesquisa do presente trabalho: seria um serious game um 

instrumento adequado para abordar noções de direito do trabalho na EPT do Ifal? Essa foi, 

portanto, a pergunta que norteou as ações desta pesquisa. Para respondê-la, partiu-se da hipótese 

de que um serious game seria, sim, um instrumento adequado para realizar essa abordagem, 

pois, em princípio, os jogos são capazes de gerar motivação e, por isso, exercem influência 

direta no aumento da atenção e do interesse dos estudantes sobre os conteúdos trabalhados, 

fatores que potencializam a aprendizagem. Para comprovar ou afastar essa hipótese, 

estabeleceu-se como objetivo geral da pesquisa a construção de um serious game com a 

finalidade de abordar o conteúdo que se verificou ausente nas grades curriculares dos cursos 

técnicos integrados de nível médio do Ifal. O jogo produzido foi denominado Tripalium. 

Para sistematizar as atividades da pesquisa e garantir aos estudantes participação ativa 

na construção do produto educacional, adotou-se o método da pesquisa-ação (THIOLLENT, 

2011). A realização do objetivo geral da pesquisa foi possível a partir do estabelecimento de 

quatro objetivos específicos. O primeiro deles foi a elaboração de um organizador prévio, com 

base nos princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa, tais como a diferenciação 
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progressiva e a organização sequencial. Por trás desse objetivo, houve a preocupação de se 

compreender o modo como o ser humano aprende, para, então, buscar formas de facilitar a 

aprendizagem dos novos conteúdos. Por meio de uma apostila (organizador prévio), foi possível 

estruturar os temas a serem tratados no jogo, de modo a torná-los potencialmente significativos 

e, assim, possibilitar a ocorrência da chamada aprendizagem significativa. O segundo objetivo 

específico da pesquisa foi a construção de um protótipo do jogo, com base em referencial 

teórico sobre jogos, elaborado para subsidiar as atividades da pesquisa e possibilitar a produção 

do serious game Tripalium. O terceiro objetivo específico consistiu na realização de testes do 

protótipo do jogo, os quais, em observância a preceitos da pesquisa-ação, contaram com a 

participação de estudantes voluntários, que puderam identificar erros e constatar a possibilidade 

de melhorias do jogo. O quarto e último objetivo específico consistiu na realização de correções 

dos erros detectados e na implementação de modificações no protótipo, com base em sugestões 

e críticas resultantes das experiências dos estudantes voluntários durante a etapa de testes. 

Esta dissertação foi estruturada nas seções apresentadas a seguir. A seção “O direito do 

trabalho na EPT e a formação profissional cidadã” demonstra a relevância e a pertinência do 

tema, bem como a necessidade da oferta de noções de direito do trabalho nos cursos técnicos 

integrados de nível médio do Ifal. A justificativa para tanto reside nos objetivos e finalidades 

dos Institutos Federais, no que concerne à oferta de educação profissional, bem como nos 

objetivos constitucionais em matéria educacional, nomeadamente a qualificação para o trabalho 

e o preparo para o exercício da cidadania. Nesta seção, fez-se também a contextualização do 

tema da presente pesquisa na discussão das bases conceituais em educação, especificamente 

sobre os debates em torno do currículo integrado, da formação cidadã, dos temas transversais e 

da possibilidade de formação omnilateral que abranja aspectos de uma formação profissional e 

cidadã. 

Na seção “Teoria da Aprendizagem Significativa”, são abordados aspectos 

fundamentais da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1968), com o objetivo de 

fornecer substrato teórico para a elaboração de materiais potencialmente significativos. Tendo 

em conta que um dos propósitos desta pesquisa foi a oferta de noções de direito do trabalho, 

buscou-se, para tanto, compreender a aprendizagem sob uma perspectiva cognitivista, como é 

o caso da proposta feita pela teoria ausubeliana. O aporte teórico construído nessa seção 

possibilitou o tratamento detalhado dos conteúdos a serem discutidos no jogo, por meio da 

elaboração de um organizador prévio e da ampla utilização de mapas conceituais para 

apresentação dos conceitos mais gerais e inclusivos da temática dos direitos trabalhistas. 
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Na seção “Os jogos, a aprendizagem e os desafios da educação”, discute-se a temática 

dos jogos em contextos educacionais. Inicialmente, busca-se compreender de que modo os 

jogos influenciam os mais diversos setores da vida humana, como é caso das leis, da ciência, 

das artes e até mesmo da guerra. Aproveita-se, também, para definir o que são jogos e 

estabelecer, dentre os muitos conceitos existentes, qual foi o utilizado no presente trabalho. Em 

seguida, discute-se a influência crescente dos jogos no âmbito da educação, de que modo estes 

vêm sendo utilizados para facilitar processos de ensino-aprendizagem. Ainda nessa seção, 

realiza-se uma discussão terminológica em torno de conceitos amplamente utilizados na 

temática dos jogos na educação, como jogos educacionais, jogos didáticos, games educacionais, 

jogos sérios (serious games) e a gamificação. A partir disso, são apresentadas as características 

e funções dos serious games e as áreas em que estes podem ser utilizados. Ao final da seção, 

são feitos apontamentos sobre a produção de jogos, com ênfase nas etapas de prototipagem e 

de testes. 

Na seção “Pesquisa-ação: interconexões e convergências teórico-metodológicas”, são 

apresentados o método utilizado na pesquisa e suas perspectivas, o campo e os sujeitos da 

pesquisa, os critérios de inclusão e exclusão, as técnicas de pesquisa e os instrumentos de coleta 

de dados, bem como o percurso metodológico da pesquisa, com a descrição pormenorizada de 

todas as etapas executadas. 

Na seção “Construção de um serious game para abordagem de noções de direito do 

trabalho no contexto da EPT”, são relatadas cada uma das ações executadas nas etapas descritas 

no percurso metodológico. Descreve-se, nessa seção, como o organizador prévio e o jogo foram 

produzidos a partir dos subsídios oferecidos pelos aportes teóricos sobre a Teoria da 

Aprendizagem Significativa, para elaboração da apostila, e sobre a temática dos jogos, para a 

produção do Tripalium. Relata-se também como ocorreram em campo os testes do protótipo do 

jogo e de que forma foram feitas as correções e implementadas as modificações sugeridas pelos 

sujeitos da pesquisa. Ademais, são feitos relatos da experiência dos usuários durante a 

realização dos testes, a partir das informações coletadas por meio de questionário e diário de 

campo. Nessa seção, são apresentados, ainda, indícios de aprendizagem significativa dos 

conteúdos abordados no jogo, bem como relatos de experiências que apontam a ocorrência de 

diversão, motivação, aumento de atenção e interações entre os estudantes, além de 

demonstrarem o funcionamento efetivo de elementos da mecânica do Tripalium, como as 

surpresas, os desafios, a cooperação, a competição, o controle e a sorte. 
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Por fim, são apresentadas as conclusões centrais do trabalho, lastreadas no aporte teórico 

da pesquisa, bem como nas experiências proporcionadas pelo processo de construção do 

Tripalium e de seus materiais de apoio. 
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2 O DIREITO DO TRABALHO NA EPT E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL CIDADÃ 

Uma das finalidades dos Institutos Federais, segundo o diploma normativo que os criou, 

Lei nº 11.892/2008, é a oferta de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) com vistas na 

atuação profissional nos diversos setores da economia, bem como com ênfase no 

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional (BRASIL, 2008). A mesma lei 

também elenca como um dos objetivos dos Institutos “ministrar educação profissional técnica 

de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino 

fundamental e para o público da educação de jovens e adultos” (BRASIL, 2008, p. 4). 

Como se pode observar, as finalidades e os objetivos dos Institutos Federais são voltados 

para a formação de profissionais, especialmente ao longo da última etapa da educação básica. 

Apesar disso, como se verá adiante, uma análise das grades curriculares dos cursos técnicos 

integrados de nível médio do Ifal revelou que esses cursos não proporcionam aos discentes a 

abordagem de direitos trabalhistas essenciais à formação não somente profissional, mas, 

sobretudo, cidadã. A referida análise levou em consideração o conteúdo de documentos oficiais 

que contemplam as determinações curriculares do Ifal relativas aos cursos técnicos integrados 

de nível médio. 

Nesse sentido, vale registrar, a princípio, que o componente curricular Gestão 

Organizacional e Segurança do Trabalho, ofertado por todos os cursos técnicos integrados de 

nível médio do Ifal, é a disciplina que guarda maior afinidade com os direitos trabalhistas, pois 

a segurança do trabalho representa um desses direitos. Por isso, na presente pesquisa foi 

realizada uma análise do plano de ensino da referida disciplina, com a intenção de verificar se 

os direitos trabalhistas, especialmente os regulamentados pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), são abordados de maneira mais ampla na disciplina em comento.  

Para realização dessa análise, utilizou-se como exemplo o Plano do Curso Técnico 

Integrado de Meio Ambiente, ofertado pelo Campus Marechal Deodoro, mas as observações 

feitas adiante se aplicam a todos os cursos técnicos integrados de nível médio do Ifal, visto que 

os planos de ensino do componente curricular Gestão Organizacional e Segurança do Trabalho 

são iguais para todos os cursos, no que se refere a objetivos, conteúdo programático e 

bibliografia recomendada. 

A Figura 1 apresenta um recorte do plano de ensino do referido componente curricular, 

em que se pode observar os objetivos a serem alcançados por ele. À primeira vista, a leitura 

desses objetivos demonstra não haver qualquer pretensão de abordagem de direitos trabalhistas 

para além dos temas relativos à segurança e saúde do trabalho. 
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Figura 1 – Plano de Ensino Gestão Organizacional e Segurança do Trabalho 

 
Fonte: Adaptado de Instituto Federal de Alagoas (2016). 

Entretanto, ao se observar o conteúdo programático do mesmo plano de ensino, nota-se, 

no primeiro tópico, uma menção à “Legislação aplicada ao trabalho (aspectos fundamentais da 

CLT)”, como destacado na Figura 2: 

Figura 2 – Conteúdo Programático 

 
Fonte: Adaptado de Instituto Federal de Alagoas (2016). 

O conteúdo programático, exposto na Figura 2, chama a atenção pelo fato de que o tema 

“Legislação aplicada ao trabalho (aspectos fundamentais da CLT)” foi inserido no tópico 
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“Noções de Administração”, cujos demais temas são: 1) Evolução histórica da administração; 

2) Funções básicas da administração, planejamento, organização e controle; 3) Sistemas de 

Informações Gerenciais; 4) Empresas: conceitos, tipos de atividades, campos de atuação, 

tamanho; 5) Noções de organogramas de empresas, fluxogramas e layout; 6) Constituição 

Jurídica das empresas. Ou seja, todos os demais temas estão ligados à temática central do tópico 

Noções Básicas de Administração, o que não se estende ao tema “Legislação aplicada ao 

trabalho (aspectos fundamentais da CLT)”, que ficou isolado dentro da temática central. 

Além de não constar dos objetivos da disciplina e estar aparentemente desarticulado da 

temática do tópico em que fora inserido, as noções de direitos trabalhistas não são mencionadas 

na bibliografia recomendada para o componente curricular em análise, como se pode ver no 

destaque da Figura 3. Há unicamente uma menção ao texto da Constituição Federal de 1988, 

mas não há qualquer alusão ao texto legal da CLT, apesar de esta ser citada expressamente no 

conteúdo programático do plano de ensino. Além disso, não são citados livros, manuais ou 

cursos sobre direitos trabalhistas, além dos direitos que são expressamente abrangidos pelo 

tema da segurança e saúde do trabalho. 

 Figura 3 – Bibliografia recomendada Gestão Organizacional e Segurança do Trabalho 

 
 Fonte: Adaptado de Instituto Federal de Alagoas (2016). 

Os demais tópicos do plano de ensino da disciplina tratam especificamente da segurança 

do trabalho em sentido amplo, como se pode notar da leitura dos títulos: Introdução à Segurança 

e a Acidentes e Doenças de Trabalho; Riscos Ambientais e Fundamentos da Higiene 

Ocupacional; Programa de prevenção contra riscos respiratórios; Procedimentos e políticas de 

SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) (Figura 2). 

A ausência do tema direitos trabalhistas em alguns tópicos do plano de ensino da 

disciplina Gestão Organizacional e Segurança do Trabalho não surpreende, tendo em vista que, 

de fato, pelo próprio título da disciplina, nota-se que os temas centrais a serem abordados são a 
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“gestão organizacional” e a “segurança do trabalho”, os quais não englobam, de fato, a temática 

dos direitos trabalhistas. O que surpreende, na realidade, é a inserção dessa temática no universo 

da gestão organizacional, em que se pretende discutir assuntos relacionados à administração de 

empresas. 

Sendo assim, evidenciou-se que não há um tratamento detalhado do tópico “Legislação 

aplicada ao trabalho (aspectos fundamentais e CLT)”, o que é compreensível se forem levados 

em consideração os limites da carga horária e a amplitude dos temas centrais tratados na 

disciplina analisada, especialmente no que se refere ao tema da segurança e saúde do trabalho. 

Entretanto, essas dificuldades não justificam a ausência da abordagem dos conteúdos de direitos 

trabalhistas, pois a natureza multilateral desse tema permite abordagens em outras disciplinas 

da grade curricular existente, como a História e a Sociologia, por exemplo. Há também de se 

considerar que essa temática pode incrementar a formação profissional e cidadã dos estudantes 

dos cursos técnicos integrados de nível médio e, assim, prepará-los melhor para o mundo do 

trabalho, marcado por relações jurídicas potencialmente conflituosas.  

Aliás, a conflituosidade potencial das relações trabalhistas pode ser comprovada por 

meio das estatísticas publicadas anualmente pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), as quais 

apontam que, em 2017, o número de novas ações trabalhistas recebidas na primeira e segunda 

instâncias da Justiça do Trabalho atingiu a marca de 3.963.109 (BRASIL, 2017). Mesmo após 

a reforma trabalhista, da qual se esperava uma grande redução da quantidade de novos 

processos, o número de novas ações se manteve elevado: em 2018, 3.215.804 (BRASIL, 2018); 

em 2019, 3.377.013 (BRASIL, 2019b). 

Vê-se, assim, que existe uma litigiosidade potencial do mundo do trabalho, fator que 

deve ser considerado na formação dos sujeitos que nele atuam. Nesse sentido, vale frisar que a 

melhor forma de preservação e de satisfação de direitos é a plena ciência destes e das formas 

de reparação, em caso de violação, além do conhecimento sobre o papel das instituições 

públicas envolvidas nesse processo. Tudo isso aponta, portanto, para a necessidade de 

incremento da formação dos estudantes da EPT para o exercício da cidadania. 

2.1 Cidadania: as três dimensões de um conceito e a formação omnilateral 

A cidadania pode ser definida de muitas maneiras. Uma delas é o pertencimento de um 

indivíduo a uma determinada nação ou a possibilidade deste influir na vida pública de um país, 

por meio da posse legítima de um título de eleitor, que lhe garanta o direito ao voto (LENZA, 
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2019). Nesse caso, a cidadania é compreendida como posse e exercício de um conjunto de 

direitos e deveres. 

O exercício da cidadania, contudo, não pode ser concebido desprovido de uma 

consciência do indivíduo acerca dos seus direitos e deveres (GADOTTI, 2000). Ou seja, ser 

detentor de um determinado direito e não ter a consciência desse fato, ou tendo a consciência, 

não conhecer os meios de usufruí-lo, torna inócua a ideia de cidadania. Por isso, é possível 

perceber que o conceito de cidadania só se perfaz quando abarca a ideia de consciência de 

direitos e deveres, que deve ser tão ampla quanto possível. 

A cidadania, como se pode observar, não se resume ao conhecimento exclusivo de 

direitos, mas também a percepção da existência de deveres e de responsabilidades, que estão 

diretamente ligados à ideia de ser cidadão. Vale registrar, por oportuno, que a cidadania, 

segundo Botelho e Schwarcz (2012), não se trata de um conceito pronto e acabado, mas em 

permanente transformação. Ou seja, trata-se de um conceito cuja formação tem sido moldada 

ao longo dos séculos e das experiências históricas de cada país. 

Segundo Garcia (2006), as primeiras noções de cidadania do pensamento grego clássico 

já não conseguem mais preencher todos os significados que o conceito tem adquirido no 

pensamento ocidental contemporâneo, sobretudo nas sociedades industrializadas. Daí a razão 

de entenderem que a cidadania é um projeto em permanente construção. 

Como se pode perceber, a cidadania pode ser vista a partir de diferentes ângulos. Para 

compreendê-la melhor, é preciso considerar a construção histórica do conceito, a qual revela 

que a cidadania é um conceito tridimensional (GOMES, 2002), composto por elementos que 

foram se sobrepondo ao longo dos séculos para formar um todo inseparável. Marshall (1967), 

baseado na experiência histórica da Inglaterra, afirma que a cidadania é formada por três 

elementos distintos: o civil, o político e o social. Ao tratar sobre o surgimento de cada um desses 

elementos, o autor afirma que 

[...] é possível, sem distorcer os fatos históricos, atribuir o período de formação de 

cada um a um século diferente – os direitos civis ao século XVIII, os políticos ao XIX 

e os sociais ao XX. Estes períodos, é evidente, devem ser tratados com uma 

elasticidade razoável, e há algum entrelaçamento, especialmente entre os dois últimos 

(MARSHALL 1967, p. 66). 

Embora tenha formulado seu pensamento com lastro na experiência inglesa, as lições 

de Marshall (1967) servem de modelo para o entendimento da formação da cidadania em outros 

países do mundo, como o Brasil, por exemplo. 

Com base na experiência brasileira, para explicar o papel estratégico dos direitos do 

trabalho no exercício da cidadania em território nacional, Gomes (2002) relaciona categorias 
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de direitos a cada uma das três dimensões da cidadania: a primeira relativa aos direitos civis, a 

segunda, aos direitos políticos e a terceira dimensão, aos direitos sociais. Segundo o autor, a 

dimensão dos direitos sociais diz respeito às garantias de condições de vida e de trabalho aos 

cidadãos, de modo a lhes assegurar outra coisa essencial à dignidade humana: a participação na 

riqueza e bem-estar coletivos. Os direitos alocados nessa última dimensão da cidadania 

constituem uma tríade fundamental para o equilíbrio da sociedade: a educação, a saúde e o 

trabalho. 

A partir dessa discussão, é possível afirmar que o ensino de noções de direito do trabalho 

pode resultar no fortalecimento da terceira dimensão da cidadania: a dimensão dos direitos 

sociais. Isso cumpre um papel basilar na formação humana, tendo em vista que a própria 

Constituição brasileira (BRASIL, 1988), ao preconizar que a educação visa ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, estabelece como objetivos a qualificação para o trabalho e o 

preparo para o exercício da cidadania.  

 Focada por excelência no objetivo de qualificar para o trabalho, a educação profissional 

também precisa garantir aos sujeitos em formação o exercício pleno da cidadania, o que, para 

Vieira e Vieira (2016), representa um grande desafio. Entretanto, faz-se necessário realizar o 

enfrentamento desse desafio para equilibrar, o quanto possível, os objetivos constitucionais em 

matéria educacional e, com isso, promover a formação omnilateral dos estudantes. Nesse 

aspecto, cabe lembrar que a omnilateralidade, segundo Cunha (2008), depende da integração 

de todas as dimensões da vida no processo educativo: o trabalho, a ciência e a cultura. 

Nesse sentido, considerando o conceito de cidadania enquanto consciência de direitos e 

deveres (GADOTTI, 2000), e tendo em conta que a Constituição brasileira preconiza que a 

educação também visa ao preparo para o exercício da cidadania, é possível afirmar que a 

abordagem de noções de direito do trabalho nos cursos técnicos integrados de nível médio do 

Ifal mostra-se pertinente, pois reforça a consciência  dos estudantes acerca da cidadania, 

especialmente no que se refere à dimensão social desse conceito.  

Ademais, vale lembrar que, conforme análise realizada no início da presente seção, o 

Ifal não oferta noções de direito do trabalho como conteúdo obrigatório dos referidos cursos. 

Esse conteúdo, entretanto, não precisa ser abordado numa disciplina específica, pois essa lacuna 

pode ser suprida pela adoção de medidas de integralização curricular, que é uma possibilidade 

prevista inclusive no art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996). 

A integralização, por sua vez, pode ser implementada por meio da abordagem dos 

chamados temas transversais. Como o tema “trabalho” detém natureza transversal, este pode 
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ser tratado no campo de estudo de algumas disciplinas já existentes nos currículos dos cursos, 

o que também abre margem para diversas possibilidades de abordagem.  

Os temas transversais dividem-se em algumas áreas: ética, pluralidade cultural, meio 

ambiente, saúde, orientação sexual e trabalho e consumo. A transversalidade indica que esses 

temas perpassam o objeto de estudo de vários componentes curriculares e, por isso, podem ser 

abordados por cada um destes, ou de modo conjunto (BRASIL, 1998). As noções de direito do 

trabalho, por exemplo, possuem interconexões temáticas com o objeto de estudo de, pelo 

menos, três disciplinas dos cursos técnicos integrados de nível médio do Ifal, são elas: História, 

Sociologia e Gestão Organizacional e Segurança do Trabalho. 

A natureza dos temas transversais dificulta abordagens setorizadas, pois a problemática 

que estes temas encerram sobrepõe-se aos diferentes campos do conhecimento (BRASIL, 

1998). Além disso, a abordagem transversal do direito do trabalho, proposta nesta pesquisa, 

baseia-se, por analogia, no já existente Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(BRASIL, 2007), que propõe a transversalidade da educação em direitos humanos. 

Assim, estabelecida a forma como os conteúdos de direito do trabalho podem ser 

acomodados nos currículos dos cursos técnicos integrados de nível médio do Ifal, abordagem 

transversal em disciplinas já existentes, seguiu-se para a produção do serious game Tripalium, 

tendo como fundamentos os aportes teóricos organizados nas duas próximas seções desta 

pesquisa.  
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3 TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Ensinar é tarefa que levanta inúmeros questionamentos sobre a aprendizagem, os 

princípios que a regem, as condições para a sua ocorrência e as formas de facilitá-la. 

Conhecimentos desse tipo ajudam o professor a organizar conteúdos de modo a circunscrevê-

los aos limites da capacidade humana de aprender. 

Para tanto, é necessário ter como ponto de partida subsídios teóricos sólidos, como uma 

teoria de aprendizagem, por exemplo. Tendo isso em consideração, nesta seção são 

apresentados os princípios e conceitos fundamentais da Teoria da Aprendizagem Significativa 

de Ausubel (1968), os quais nortearam a elaboração de um material potencialmente 

significativo para o Tripalium, experiência relatada na sexta seção deste trabalho. 

Além disso, a presente seção também propõe um diálogo entre a Teoria da 

Aprendizagem Significativa e o serious game produzido nesta pesquisa, o Tripalium.  Tal 

diálogo, como se verá, gira em torno da motivação e da atenção do estudante para aprender de 

modo significativo, fatores que podem ser trabalhados num jogo. 

3.1 A aprendizagem sob uma perspectiva cognitivista 

A Teoria da Aprendizagem Significativa foi formulada pelo psicólogo norte-americano 

David Ausubel (1968), cujas ideias lançaram um olhar cognitivista sobre a aprendizagem. Seus 

estudos situam-se entre as primeiras propostas que buscam compreender o processo de 

aprendizagem a partir de uma perspectiva não condutista. 

Segundo Bertrand (2001), as teorias cognitivistas voltam-se para a compreensão dos 

processos internos do espírito, ao passo que as teorias behavioristas (condutistas) voltam-se 

para o estudo das influências do meio pedagógico sobre a aprendizagem, especificamente sobre 

as relações entre o meio pedagógico e a conduta humana. 

A teoria ausubeliana, de acordo com Moreira e Masini (1982, p. 03), surgiu no âmago 

da Psicologia Cognitivista, que estuda “o processo da compreensão, transformação, 

armazenamento e uso da informação envolvida na cognição, e tem como objetivo identificar os 

padrões estruturados dessa transformação”. Por isso, afirma-se que a teoria de Ausubel (1968) 

aborda a aprendizagem sob uma perspectiva cognitivista, porque se debruça sobre os processos 

cognitivos envolvidos na aprendizagem.  

Moreira e Masini (1982) relatam, ainda, que o cognitivismo busca descrever o que 

acontece enquanto o ser humano organiza o mundo à sua volta, de modo a fazer distinções 
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sistemáticas entre aquilo que é igual e aquilo que é diferente. Entretanto, segundo Moreira 

(2017), as ideias ausubelianas reconhecem as influências da experiência afetiva, mas é na 

aprendizagem vista como processo de organização e integração das informações na estrutura 

cognitiva que essas ideais se estruturam e se alicerçam como uma teoria para propor explicações 

sobre o processo de aprendizagem. Mas qual é o conceito de cognição nesse contexto teórico?  

Moreira e Masini (1982) entendem a cognição como um processo por meio do qual se 

origina o mundo dos significados. Entretanto, dessa definição, surge um novo questionamento: 

qual o conceito de significado? Segundo os autores, significado é 

[...] conteúdo consciente diferenciado e rigorosamente articulado, que se desenvolve 

como um produto de aprendizagem simbólica significativa ou que pode ser evocado 

por um símbolo ou grupo de símbolos, após este ter sido relacionado à estrutura 

cognitiva de maneira substantiva e não-arbitrária [...] (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 

104). 

Depreende-se dessa afirmação que o significado surge de uma relação entre o novo 

conhecimento em aquisição e o conhecimento que o sujeito já possui como resultado de suas 

experiências, por isso Ausubel (2003) afirma que os significados são produtos fenomenológicos 

do processo de aprendizagem. 

A propósito, Ausubel, Novak e Hanesian (1983) diferenciam o significado lógico do 

significado psicológico. Segundo os autores, um material manifesta significado lógico quando 

pode relacionar-se de modo não-arbitrário, mas substancial, com as correspondentes ideias 

pertinentes que existem dentro da capacidade humana de aprendizagem, por isso o significado 

lógico depende unicamente da natureza do material de aprendizagem. 

Já o significado psicológico, real ou fenomenológico, de acordo com Ausubel, Novak e 

Hanesian (1983), é a experiência cognitiva plenamente idiossincrática, ou seja, são as relações 

intencionais e substanciais das proposições logicamente significativas com a estrutura cognitiva 

de um sujeito em particular. Em síntese, o significado lógico diz respeito à natureza do material, 

ao passo que o psicológico é resultado da experiência individual do aprendiz. 

A ideia de significado, posta nesses termos, representa um dos pilares da teoria 

ausubeliana, mas esse conceito não pode ser compreendido distanciado do conceito de estrutura 

cognitiva, outro pilar da Teoria da Aprendizagem Significativa. 

Para Ausubel (1968, p. 37-39), a estrutura cognitiva é o “conteúdo total de ideias de um 

certo indivíduo e sua organização; ou conteúdo e organização de suas ideias em uma área 

particular de conhecimentos”. Moreira e Masini (1982), por sua vez, afirmam que a estrutura 

cognitiva é um complexo organizado, que resulta de processos cognitivos por meio dos quais 

se pode adquirir e utilizar o conhecimento.  
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Sendo assim, tendo em vista as afirmações de Ausubel (1968) e Moreira e Masini 

(1982), é possível notar que a definição de estrutura cognitiva é feita a partir da combinação de 

três elementos: 1) o conjunto, a totalidade ou o complexo de ideias de um indivíduo; 2) a forma 

como essa totalidade de ideias está organizada; e 3) o pressuposto de que essa estrutura é 

resultado dos processos cognitivos que permitem ao indivíduo adquirir novos conhecimentos e 

utilizá-los. 

No que se refere ao modo como as ideias estão organizadas, Ausubel (1968) defende 

que a estrutura cognitiva é uma hierarquia de conceitos, em que estes são abstrações das 

experiências individuais dos sujeitos. Nessa estrutura hierárquica, os conceitos mais específicos 

e menos inclusivos ligam-se aos conceitos mais gerais e mais inclusivos. 

Para entender a Teoria da Aprendizagem Significativa e poder utilizá-la na elaboração 

de materiais potencialmente significativos, é preciso estudar conceitos como: a) os tipos de 

aprendizagem (significativa e mecânica); b) os tipos de aprendizagem significativa (por 

recepção e por descoberta) e as condições para sua ocorrência; c) os organizadores prévios e o 

papel que cumprem na aprendizagem significativa; d) os subsunçores e a ideia de ancoragem; 

e) processos cognitivos como a diferenciação progressiva, a reconciliação integrativa, a 

organização sequencial e a consolidação. 

Para compreender cada um desses pontos, são abordados, adiante, os conceitos de 

aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa e, em seguida, os demais conceitos 

listados no parágrafo anterior. 

3.2 Aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa 

Em sua teoria, Ausubel (1968) define dois tipos de aprendizagem: a mecânica e a 

significativa. A primeira define-se como a aprendizagem de novas informações sem a 

associação com conceitos relevantes já presentes na estrutura cognitiva do sujeito aprendiz. 

Moreira e Masini (1982) afirmam que, nesse tipo de aprendizagem, as informações em 

aquisição são armazenadas de modo arbitrário, pois não interagem com os conhecimentos 

previamente armazenados na estrutura cognitiva do sujeito. 

Como exemplo desse tipo de aprendizagem, os autores citam a aprendizagem de pares 

de sílabas, visto que, isoladas, estas não possuem qualquer significado, ou seja, não se 

relacionam com aspectos relevantes da estrutura cognitiva do indivíduo. A aprendizagem 

significativa, ao contrário, trata-se de um processo por meio do qual novas informações se 

relacionam com aspectos relevantes da estrutura cognitiva, o que possibilita que o 
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armazenamento e a distribuição das novas informações adquiridas ocorram de modo 

substantivo e não-arbitrário. Nesse caso, é efetiva a interação entre as novas informações e as 

estruturas de conhecimento específicas, chamadas por Ausubel (1968) de subsunçores. 

O exemplo dos pares de sílabas, utilizado por Moreira e Masini (1982), ilustra bem a 

diferença entre a aprendizagem mecânica e a significativa, pois permitem perceber que as 

sílabas, a princípio isoladas e sem sentido, à medida que se unem a outras, igualmente sem 

sentido, passam a ganhar significados de acordo com as experiências individuais de cada sujeito 

e com o seu conhecimento acerca do mundo. 

Imagine-se uma criança em processo de alfabetização que, ao ver a sílaba “da”, não 

atribui a esta qualquer significado, visto que o par de letras não lhe remete a qualquer imagem 

ou símbolo. Ao juntar essa sílaba com a sílaba “do”, para formar a palavra “dado”, logo poderá 

lhe vir à mente a imagem de um objeto cúbico que ela costuma utilizar em jogos com amigos e 

familiares. Assim, o duplo par de sílabas passa a ganhar os mais diversos significados, conforme 

as experiências individuais de cada sujeito. 

Ausubel, Novak e Hanesian (1983) afirmam que a essência do processo de 

aprendizagem significativa situa-se no fato de que as ideias expressas simbolicamente se 

relacionam de modo substantivo e não-arbitrário com o que o estudante já sabe. Nesse sentido, 

algo novo será significativo para o estudante na medida em que ele conseguir relacionar a nova 

informação com os conteúdos já armazenados em sua estrutura cognitiva. 

De modo sucinto, esse é o processo cognitivo por meio do qual a aprendizagem ocorre 

de forma significativa. Entre outros estudos, os trabalhos de Ausubel (1968; 2003) e Ausubel, 

Novak e Hanesian (1983) buscam compreender e descrever esse processo cognitivo, bem como 

os princípios que o norteiam e as condições necessárias para sua ocorrência. 

Apesar de parecerem conceitos antagônicos, Ausubel, Novak e Hanesian (1983) não 

consideram a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa como um par dicotômico, 

mas como um continuum. Isso significa que as duas modalidades de aprendizagem não são 

mutuamente excludentes, mas, pelo contrário, estão intimamente ligadas. Para os autores, o 

contínuo entre as aprendizagens mecânica e significativa é constituído por uma área 

intermediária: a chamada zona cinza. 

A Figura 4 ilustra o referido contínuo e destaca como o conhecimento é incorporado em 

cada um dos tipos de aprendizagem. Além disso, também podem ser observadas na ilustração 

as capacidades geradas em cada modalidade de aprendizagem: repetição literal e aplicação a 
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situações conhecidas, no caso da aprendizagem mecânica; enfrentamento de situações novas e 

a possibilidade de transferência, explicação e descrição, no caso da aprendizagem significativa. 

Figura 4 – Continuum entre aprendizagem mecânica e significativa 

  
Fonte: Adaptado de Martins (2018, p. 21). 

O conceito de contínuo, representado na Figura 4, aponta para a possibilidade de a 

aprendizagem ocorrer, inicialmente, de modo mecânico para, em seguida, transformar-se em 

aprendizagem significativa. Isso ocorre na aprendizagem de conceitos inteiramente novos para 

o sujeito, pois, de acordo com as lições de Ausubel, Novak e Hanesian (1983), nesse caso, a 

aprendizagem é necessariamente mecânica num primeiro momento, mas se torna significativa, 

posteriormente, na medida em que os conhecimentos incorporados de modo mecânico vão se 

sedimentando de formal gradual e relevante na estrutura cognitiva e passam a servir de âncoras, 

subsunçores, para novos conhecimentos a serem adquiridos pelo aprendiz ao longo da vida. 

A aprendizagem significativa, por sua vez, pode dar-se por recepção e por descoberta, 

dois conceitos que também não são dicotômicos, pois, conforme lições de Moreira (2017), elas 

também estão ao longo de um mesmo continuum. A distinção entre os dois tipos de 

aprendizagem significativa, segundo o autor, é simples: na aprendizagem por recepção, o 

conteúdo a ser aprendido é apresentado ao sujeito em sua forma final, ao passo que, na 

aprendizagem por descoberta, o conteúdo é descoberto pelo próprio aprendiz.  

Por recepção ou por descoberta, para Moreira (2017) a aprendizagem só será 

significativa se o novo conteúdo não for incorporado de forma arbitrária à estrutura cognitiva, 

o que só acontecerá se o sujeito possuir subsunçores relevantes, aos quais as novas informações 

possam ligar-se. 
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Moreira (2017) destaca, ainda, que a aprendizagem por recepção pode ser de três tipos: 

representacional, de conceitos e proposicional. De acordo com o autor, a aprendizagem 

representacional é o tipo mais básico de aprendizagem significativa, do qual dependem os 

demais tipos. Por meio dessa aprendizagem, ocorre a atribuição de significados a determinados 

símbolos. Moreira (2017, p. 165) dá um exemplo para ilustrar como ocorre a aprendizagem 

representacional: “se para uma criança a palavra mesa (um símbolo linguístico) significa apenas 

a mesa de sua casa, ela não tem ainda o conceito de mesa, apenas uma representação”. Como 

se pode notar, nesse caso, o símbolo significa um referente concreto: a mesa da casa da criança. 

Já na aprendizagem conceitual, Moreira (2010b) explica que a dependência do referente 

concreto para dar significado a símbolos deixa de existir, porque o sujeito passa a perceber 

regularidades em eventos e objetos e, a partir disso, torna-se capaz de representá-los por meio 

de símbolos. Ou seja, nesses casos, o sujeito já não recorre mais aos eventos e objetos concretos 

(referentes concretos) para atribuir significados aos símbolos, por isso o autor explica que a 

aprendizagem conceitual é, na realidade, uma aprendizagem representacional de alto nível. 

No caso da aprendizagem proposicional, leciona Moreira (2010b) que o significado de 

novas ideias é dado em forma de proposições, que, segundo Novak e Gowin (1988), são 

estruturas compostas por dois ou mais termos conceituais unidos por palavras para formar uma 

unidade semântica. Moreira (2010b) aponta, ainda, que a aprendizagem proposicional possui 

como pré-requisitos as aprendizagens representacional e conceitual, mas a tarefa não é aprender 

o significado dos conceitos isolados que compõem a proposição, mas o significado para além 

das somas dos significados das palavras ou conceitos que constituem a proposição. 

3.3 Condições e princípios da aprendizagem significativa 

Moreira e Masini (1982) explicam que a aprendizagem significativa depende da 

ocorrência de duas condições: a primeira delas é que o material a ser aprendido seja 

potencialmente significativo, ou seja, o material deve ser relacionável e incorporável à estrutura 

cognitiva do aprendiz de maneira não-arbitrária e não-literal; a segunda condição é a disposição 

do aprendiz para relacionar, de maneira substantiva e não-arbitrária, o novo conhecimento a sua 

estrutura cognitiva. 

Diante disso, Lemos (2006) aponta que as condições para a ocorrência da aprendizagem 

significativa gera uma situação de corresponsabilidade entre professor e estudante: ao primeiro, 

cabe o esforço para a busca de subsídios teóricos que embasam a elaboração de materiais de 

ensino potencialmente significativos; ao segundo, compete a captação e interpretação ativas de 
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significados, de modo a relacioná-los, de forma substantiva e não-arbitrária, com os 

conhecimentos prévios, já presentes em sua estrutura cognitiva. 

Ausubel (1968) elenca quatro princípios que norteiam a aprendizagem significativa e 

possibilitam a elaboração de materiais potencialmente significativos: a diferenciação 

progressiva, a reconciliação integrativa, a organização sequencial e a consolidação. 

A diferenciação progressiva, segundo Moreira (2017), trata-se de um processo dinâmico 

da estrutura cognitiva, segundo o qual os conteúdos devem ser tratados a partir dos conceitos 

mais gerais e inclusivos, para, em seguida, serem diferenciados, de modo progressivo, dos 

conceitos mais específicos e detalhados. 

A reconciliação integrativa, por sua vez, indica que a programação do material 

instrucional deve fazer relações entre conceitos, proposições e ideias já presentes na estrutura 

cognitiva do aprendiz, o que significa que as similaridades e diferenças entre esses conteúdos 

devem ser exploradas com o objetivo, segundo Moreira e Masini (1982), de reconciliar 

discrepâncias reais ou aparentes. Moreira (2010a, p. 19) ensina que a “reconciliação integrativa 

e a diferenciação progressiva são processos relacionados que ocorrem no curso da 

aprendizagem significativa”. O autor afirma que a aprendizagem que tem a reconciliação 

integrativa como resultado necessariamente produz a diferenciação progressiva adicional de 

conceitos e proposições. 

Já o princípio da organização sequencial, como o próprio nome sugere, indica que os 

conteúdos devem ser sequenciados de maneira coerente, a partir dos princípios programáticos 

da diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa (MOREIRA, 2017). 

Por fim, no que se refere ao princípio da consolidação, Moreira (2012, p. 74) ensina que 

“é preciso insistir no domínio ou mestria do que está sendo estudado, antes que novos materiais 

sejam introduzidos, buscando assegurar contínua prontidão na matéria de ensino e sucesso na 

aprendizagem sequencialmente organizada”. Em outros termos, a consolidação refere-se à 

necesside de que o aprendiz domine os conhecimentos prévios, antes que novos conhecimentos 

lhe sejam apresentados. 

3.4 O papel dos conhecimentos prévios na aprendizagem significativa 

Como já expresso anteriormente, um dos pilares da Teoria da Aprendizagem 

Significativa é aquilo que o indivíduo já sabe, ou seja, seus conhecimentos prévios. Ausubel 

(2003) explica o processo de aquisição e retenção de novos conhecimentos, bem como sua 
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organização na estrutura cognitiva, a partir do papel que os conhecimentos prévios 

desempenham nesse processo. 

Esses conhecimentos, afirmam Moreira e Masini (1982), servem de ponto de ancoragem 

para as novas ideias e conceitos em aquisição, os quais podem ser mais facilmente apreendidos 

e retidos se, na estrutura cognitiva do indivíduo, já existirem conceitos relevantes e inclusivos. 

Esse processo de aquisição de novos conceitos, entretanto, é mais complexo do que aparenta, 

uma vez que a estrutura cognitiva influencia e, simultaneamente, deixa-se influenciar pelos 

novos materiais aprendidos e, por isso mesmo, modifica-se constantemente.  

Há, portanto, uma interação entre os conhecimentos já adquiridos e aqueles que estão 

em aquisição, o que impulsiona as mudanças contínuas da estrutura cognitiva. Destaque-se, por 

oportuno, que no processo de ancoragem reside o conceito central da teoria ausubeliana, que é 

a aprendizagem significativa. 

Em outras palavras, os conhecimentos prévios sobre dado tema e o papel que exercem 

no processo de ancoragem dão significado aos novos conhecimentos em aquisição. É como se, 

em parte, o indivíduo já conhecesse certos elementos do novo conceito em aquisição, o que 

torna mais fácil absorvê-lo e dar-lhe um destino, um significado, um lugar na estrutura 

cognitiva. Esse é o conceito de aprendizagem significativa, formulado de maneira simples. 

Por outro lado, se a nova informação se incorpora à estrutura cognitiva de forma 

arbitrária, sem a devida ancoragem, a aprendizagem será mecânica. Nesse caso, os novos 

conceitos podem ser esquecidos facilmente com o tempo, pois sua incorporação à estrutura 

cognitiva não requer compreensão e, por isso, não gera significados, mas apenas a capacidade 

de repetição e aplicação a situações conhecidas. 

Os subsunçores, termo tão mencionado nas formulações da Teoria da Aprendizagem 

Significativa, nada mais são do que conhecimentos prévios, especificamente relevantes, que 

podem ser utilizados para a aprendizagem de novos conhecimentos, por meio do processo de 

interação com o novo material a ser aprendido (AUSUBEL, 2003), ao servir-lhe de âncoras. 

Se a aprendizagem significativa depende do processo de ancoragem dos conhecimentos 

novos em conceitos subsunçores, o que deve ser feito na ausência de conhecimentos prévios na 

estrutura cognitiva do estudante? Nesse caso, Ausubel (1968) recomenda a utilização de 

organizadores prévios, conceito a ser discutido no próximo tópico. 
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3.5 Os organizadores prévios 

Sem os subsunçores adequados, a atribuição de significados aos novos conhecimentos 

em aquisição pode ficar comprometida. Por isso, quando ausentes subsunçores que permitam a 

aprendizagem significativa, Ausubel, Novak e Hanesian (1983) defendem a utilização de 

organizadores prévios. Na prática, esses organizadores são materiais introdutórios que devem 

ser apresentados antes do material de aprendizagem propriamente dito.  

Os organizadores prévios, de acordo com lições de Moreira e Masini (1982), servem de 

ponte cognitiva entre o que o estudante já sabe e o novo conteúdo a ser adquirido. Trata-se, 

segundo os autores, de uma estratégia para manipular de forma deliberada a estrutura cognitiva, 

com o objetivo de possibilitar e facilitar a aprendizagem significativa. 

Ausubel (2003) afirma que um organizador prévio consiste num material introdutório 

com elevado nível de abstração, generalidade e inclusividade, se comparada à tarefa principal 

de aprendizagem. Nessa esteira, o autor acrescenta que um organizador prévio deve oferecer 

uma ancoragem ideacional para a estabilidade da retenção e da incorporação do material mais 

pormenorizado e diferenciado e para incrementar a discriminabilidade entre os novos conteúdos 

em aquisição e as ideias similares, ancoradas e relevantes, já presentes na estrutura cognitiva. 

Da estabilidade e clareza dos subsunçores, enfatiza Ausubel (2003), depende a 

longevidade do material significativo na memória. Daí a importância do papel desempenhado 

pelos organizadores prévios no processo de aprendizagem significativa, visto que subsunçores 

instáveis e ambíguos, além de não serem capazes de oferecer uma ancoragem segura para os 

novos materiais relacionados, não podem destes serem facilmente discriminados.  

A utilização de organizadores prévios antes da própria situação de aprendizagem 

produz, segundo Ausubel (2003), dois tipos de interação que fortalecem o processo de 

ancoragem: uma que se estabelece entre os organizadores e as ideias relevantes da estrutura 

cognitiva; e a outra, que ocorre entre os organizadores e as novas ideias estranhas, pertencentes 

à situação de aprendizagem. 

Ou seja, os organizadores intermedeiam as relações que ocorrerão entre os 

conhecimentos prévios do aprendiz e os novos conhecimentos a serem, por ele, adquiridos de 

forma significativa. Daí a razão de serem chamados de pontes cognitivas. 

A depender do material a ser aprendido e da situação de aprendizagem, os organizadores 

prévios podem ser de dois tipos, comparativos e expositivos, cujas características e propósitos 

podem ser visualizados na Figura 5: 
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Figura 5 – Tipos de organizadores prévios e aprendizagem significativa 

 
Fonte: Martins (2018, p. 26). 

Como exposto na Figura 5, os organizadores prévios comparativos são utilizados 

quando o material a ser aprendido é familiar para o aprendiz, ou seja, quando existem 

subsunçores disponíveis na estrutura cognitiva do sujeito, que sejam capazes de ancorar os 

novos conhecimentos em aquisição. Conforme Ausubel (2003), esse tipo de organizador 

delineia de maneira explícita as similaridades e diferenças entre as ideias já presentes na mente 

do sujeito e aquelas que se pretende aprender; aumenta-se, assim, a capacidade de 

discriminação, o que facilita a aprendizagem e a retenção do novo material. 

Por outro lado, quando o aprendiz não possui qualquer familiaridade com o material a 

ser aprendido, e, portanto, não detém os subsunçores adequados à ancoragem do novo material 

de aprendizagem, devem ser utilizados organizadores prévios expositivos para fornecer ao 

sujeito os subsunçores necessários à ancoragem dos novos conhecimentos. 

 Em ambos os casos, os organizadores prévios são utilizados para promover a 

diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa, dois processos que, como visto 

anteriormente, viabilizam a aprendizagem significativa. 
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No que se refere aos formatos de organizadores prévios, Moreira (2012) afirma que 

existem muitas possibilidades. Aponta o autor que os organizadores podem ser um enunciado 

ou uma simples pergunta, uma leitura introdutória ou uma peça cinematográfica, ou mesmo 

uma aula que precede outras nas quais o conteúdo de aprendizagem será abordado de modo 

mais profundo. Apesar das muitas possibilidades de formatos, o autor afirma que os traços 

definidores de um organizador prévio não são muitos e resumem-se apenas ao momento em 

que o organizador deve ser apresentado (sempre antes do material de aprendizagem 

propriamente dito) e ao fato de ser mais abrangente, mais geral e mais inclusivo do que o 

material a ser aprendido. 

Por fim, Ausubel (2003) lança mão de três argumentos para fundamentar logicamente a 

utilização dos organizadores prévios. O primeiro argumento é a importância, segundo o autor, 

da disponibilidade na estrutura cognitiva de ideias relevantes, ou apropriadas, que permitam 

que as novas ideias sejam, inicialmente, logicamente significativas, para depois, tornarem-se 

potencialmente significativas e, finalmente, para que elas sejam realmente significativas, em 

consequência da assunção de novos significados. O segundo argumento é representado pelas 

vantagens da utilização de ideias mais gerais e inclusivas, cuja maior aptidão e especificidade 

de relevância proporcionam maior estabilidade, poder de explicação e capacidade integradora. 

O terceiro e último argumento de Ausubel (2003) é a tentativa que os organizadores fazem de 

identificar conteúdos relevantes na estrutura cognitiva e indicar expressamente a relevância 

desses conteúdos, bem como a relevância dos próprios organizadores em relação ao novo 

material de aprendizagem. 

3.6 Os Mapas conceituais e a aprendizagem significativa 

Os mapas conceituais foram amplamente utilizados na construção do organizador prévio 

desenvolvido na presente pesquisa especialmente para tratar do conteúdo abordado no 

Tripalium. Por isso, nesta subseção, são feitos alguns apontamentos sobre esses mapas e suas 

relações com a aprendizagem significativa. 

Nesse sentido, vale destacar inicialmente que a origem e a utilização de mapas 

conceituais estão intimamente ligadas à Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel 

(1968), especialmente porque esta concebe a estrutura cognitiva como uma organização 

conceitual hierárquica, em que são estabelecidas relações entre conceitos, ideias e proposições. 

Para que uma organização seja hierárquica, é necessária a existência de conceitos mais amplos 

e relevantes, capazes de abranger conceitos mais específicos. As relações que decorrem desse 
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tipo de organização podem ser representadas e exploradas por meio de mapas conceituais, ou 

mapas de conceitos, como também são conhecidos. 

Não obstante tenham como fundamento a Teoria da Aprendizagem Significativa, a 

estratégia do mapeamento conceitual não foi desenvolvida por Ausubel, mas por Joseph Novak 

e seus colaboradores da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Moreira (2010a) explica 

que mapas conceituais são diagramas que indicam as relações existentes entre conceitos, ou 

entre as palavras que são usadas para representá-los. Eles não têm como objetivo classificar 

conceitos, mas relacioná-los e hierarquizá-los. É uma técnica que dá ênfase a conceitos e às 

relações que se estabelecem entre eles, em consonância com os princípios da reconciliação 

integrativa e, sobretudo, o da diferenciação progressiva, que, como visto anteriormente, são 

dois processos relacionados, que ocorrem durante a aprendizagem significativa. 

Moreira e Masini (1982) entendem que esses mapas são representações concisas de 

estruturas conceituais de um determinado tema e podem ser utilizados como recursos 

instrucionais, com o objetivo de expor as relações hierárquicas entre conceitos de uma aula ou 

mesmo de um curso inteiro, por exemplo. Por meio deles, afirmam os autores, é possível 

mostrar relações de subordinação e superordenação, o que pode afetar a aprendizagem de 

conceitos, facilitando-a. Por isso, Novak e Gowin (1988) defendem que os mapas conceituais 

devem ser hierárquicos, algo semelhante ao modelo apresentado na Figura 6: 

 Figura 6 – Organização hierárquica de um mapa conceitual 

 
 Fonte: Cavellucci (2009, p. 4). 

A hierarquia presente na organização de um mapa conceitual é defendida por Novak e 

Gowin (1988), porque, segundo eles, a aprendizagem significativa se produz mais facilmente 

quando novos conceitos se ligam a conceitos mais amplos e inclusivos. Estes últimos devem 

ser alocados na parte superior do mapa conceitual, ao passo que os conceitos progressivamente 
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mais específicos e menos inclusivos devem ser alocados na parte inferior, conforme pode ser 

observado no modelo da Figura 6. 

A construção de um mapa conceitual, de acordo com Pelizzari et al (2002), possibilita 

a descoberta de concepções equivocadas ou interpretações não aceitas, ainda que não errôneas, 

sobre um dado conceito, o que pode ser feito por meio de uma frase que o inclua. Assim, ao 

tentar construir um mapa conceitual, o aprendiz pode revelar possíveis relações equivocadas 

entre conceitos, o que poderá contribuir para a correção de eventuais erros na organização 

conceitual. 

Ainda segundo lições de Novak e Gowin (1988), os mapas conceituais têm como 

objetivo a representação de relações significativas entre conceitos em forma de proposições. 

Sendo assim, o formato mais elementar de um mapa conceitual possuiria apenas dois conceitos 

interligados por uma palavra de enlace, de modo a constituir uma proposição. Segundo os 

autores, a frase “o céu é azul” pode formar um mapa conceitual simples, por meio do qual pode 

ser representada uma proposição válida entre os conceitos “céu” e “azul”. Com esse exemplo, 

é possível perceber como um mapa conceitual pode ser construído para facilitar a compreensão 

das relações entre os conceitos presentes numa estrutura cognitiva. 

Entretanto, para que os mapas conceituais possam cumprir seu papel, é preciso 

distingui-los de outros instrumentos, que apesar de semelhantes, possuem função diversa. 

Tendo em vista essa necessidade, Moreira (2010a, p.11) alerta que os mapas de conceitos, 

embora possuam “organização hierárquica e, muitas vezes, incluam setas, tais diagramas não 

devem ser confundidos com organogramas ou diagramas de fluxo, pois não implicam 

sequência, temporalidade ou direcionalidade, nem hierarquias organizacionais ou de poder”. 

Os mapas conceituais, entende o autor, representam as relações significativas e hierárquicas 

entre conceitos e, portanto, são diagramas de significados. 

Ademais, Moreira (2010a, p. 11) também esclarece que os mapas conceituais não são a 

mesma coisa que os mapas mentais, porque estes “são associacionistas, não se ocupam de 

relações entre conceitos, incluem coisas que não são conceitos e não estão organizados 

hierarquicamente”. Tais distinções entre mapas conceituais e outros instrumentos didáticos são 

fundamentais, pois, por meio dos primeiros, busca-se promover a diferenciação progressiva e a 

reconciliação integrativa entre conceitos, processos sem os quais a aprendizagem significativa 

pode ser obstada. Os demais instrumentos didáticos podem não servir à realização desses 

processos, daí a necessidade de saber distingui-los dos mapas conceituais. 
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Apesar das vantagens relacionadas à facilitação da aprendizagem significativa, Moreira 

(2010a) registra também que, ao contrário de outros tipos de materiais didáticos, os mapas 

conceituais não são autoinstrutivos e, por isso, o professor deve explicá-los, para que possam 

cumprir o papel de integrar, reconciliar e diferenciar os significados de conceitos.  

Além disso, Pimentel (2011) afirma que o processo de produção de mapas conceituais 

é algo individual e particular, características que marcam esses mapas ainda que sejam 

elaborados por muitas pessoas e tratem do mesmo tema. Isso acontece, segundo afirma o autor, 

porque a aprendizagem, enquanto resultado do processo de produção de mapas conceituais, não 

é igual para todos, pois cada pessoa aprende num ritmo próprio. Ou seja, assim como a 

construção dos mapas é individual e particular, a aprendizagem também ocorre de modo 

individual e particular. 

Nesse mesmo sentido, Moreira (2010a) afirma que os mapas conceituais possuem 

componentes idiossincráticos, o que significa que são criados e organizados a partir de critérios 

essencialmente subjetivos. Tal particularidade desses instrumentos didáticos pode até facilitar 

o aprendizado de quem os constrói, mas não necessariamente, nem na mesma medida, de quem 

não tenha participado diretamente ou indiretamente do processo de elaboração. 

Os mapas conceituais são produzidos em conformidade com a estrutura cognitiva de 

quem os elabora, por isso, explica Moreira (2010a), não há um mapa conceitual “correto”. Além 

disso, como a estrutura cognitiva não é algo estático, mas muda conforme os novos conceitos 

adquiridos e as novas relações que se estabelecem entre eles, os mapas conceituais, construídos 

por um mesmo indivíduo sobre o mesmo tema, também podem ter sua organização modificada 

ao longo tempo. 

3.7 Um possível diálogo entre jogos e aprendizagem significativa 

Por fim, vale destacar que esta pesquisa também propõe um possível diálogo entre os 

jogos e a aprendizagem significativa. Para tanto, considera atuar em duas frentes, tendo como 

objetivo realizar as duas condições para a ocorrência de aprendizagem significativa. 

Embora Lemos (2006) aponte como responsabilidade do professor o atendimento da 

primeira condição da aprendizagem significativa (a elaboração de materiais potencialmente 

significativos) e atribua ao estudante a responsabilidade em dispor-se a aprender de modo 

significativo, pretendeu-se no presente trabalho também contribuir para melhoria da disposição 

do aprendiz por meio do uso de um jogo. Mas qual a relação entre os jogos e a disposição do 
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estudante para relacionar, de maneira substantiva e não-arbitrária, o conhecimento em aquisição 

ao material existente em sua estrutura cognitiva? 

A disposição do aprendiz é uma condição estritamente subjetiva, pois depende da 

vontade do indivíduo querer relacionar novos conteúdos em aquisição a conhecimentos prévios 

exitentes em sua estrutura cognitiva. Entretanto, há um aspecto dessa disposição que pode ser 

trabalhado por meio de jogos; esse aspecto é a atenção, que possui íntima relação com a 

motivação do indivíduo. A motivação, por sua vez, é um elemento da aprendizagem que pode 

ser trabalhado por meio dos jogos, como abordado na seção 4. 

Para compreender melhor essa relação entre motivação e atenção e, a partir disso, ser 

capaz de perceber diálogos entre jogos e aprendizagem significativa, vale o retorno à obra de 

Ausubel (2003), especificamente quando o teórico tece comentários sobre o papel da motivação 

e da atenção para a ocorrência da aprendizagem significativa. Para o autor, a motivação é um 

fator altamente significativo e, por conseguinte, facilitador da aprendizagem significativa. 

Entretanto, o fator motivacional, de acordo com Ausubel (2003), não é uma condição 

indispensável para a ocorrência do tipo de aprendizagem limitada e a curto prazo, mas é 

essencial para a aprendizagem constante e a longo prazo. 

Para Ausubel (2003), motivação e atenção possuem uma relação causal entre si. Por 

isso, boa parte do efeito facilitador da aprendizagem, provocado pela motivação, é representado 

por um aumento da atenção: uma disposição mental para a aprendizagem, como já afirmado. 

Nesse sentido, a “atenção é a principal variável geral interveniente, através da qual os 

factores de motivação influenciam a aprendizagem significativa” (AUSUBEL, 2003, p. 202). 

Por isso, o autor explica que uma das principais causas do esquecimento é a falta de atenção 

durante as situações de aprendizagem. 

Assim, nota-se que a atenção, como condição cognitiva geral indispensável para boa 

parte dos casos de aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003), é também fruto da 

motivação. Esta, por sua vez, também pode estar ligada à disposição do estudante para aprender 

significativamente. Ou seja, a atenção e a disposição para aprender estão ligadas ao fator 

motivacional. 

Partindo desse raciocínio, esta pesquisa promoveu duas ações interligadas para tentar 

atender as duas condições necessárias à ocorrência da aprendizagem significativa: a apostila 

atende a condição de disponibilidade de material potencialmente significativo; o jogo pretende 

motivar os estudantes durante o processo e, assim, aumentar a atenção e, por conseguinte, a 

aprendizagem dos conteúdos. 
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Foi nessa última ação, portanto, que se vislumbrou um possível diálogo entre os jogos 

e a aprendizagem significativa, visto que esta exige motivação, que, por sua vez, é um fator que 

pode ser trabalhado por meio dos jogos. Aliás, como será visto adiante, este é o grande objetivo 

de professores que utilizam jogos em suas atividades de ensino. 

A próxima seção acrescenta mais informações sobre a motivação proporcionada pelos 

jogos e de que modo estes se inserem no campo da educação. Além disso, também são 

apresentados os elementos teóricos que subsidiaram a construção do Tripalium.  
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4 OS JOGOS, A APRENDIZAGEM E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 

Os jogos são tão antigos quanto o próprio ser humano, que sempre jogou, nas mais 

diversas circunstâncias, nas mais variadas culturas, em todos os povos. Educação e jogos, 

entretanto, nem sempre foram vistos como bons aliados pela pedagogia tradicional, que 

considerava os jogos instrumentos voltados exclusivamente ao entretenimento (MURCIA, 

2005), numa visão que concebia a ideia de jogar e o entretenimento que lhe é próprio como 

instâncias incompatíveis com os atos de ensinar e de aprender.  

Não obstante, Pinto e Cardoso (2019, p. 714) afirmam que “os benefícios dos jogos 

ultrapassam a dimensão de uma atividade lúdica e invadem a esfera da educação e dos processos 

de desenvolvimento da aprendizagem”. Em consequência de uma mudança de paradigma e de 

percepção, atualmente, é possível verificar um aumento do interesse pelos jogos, os quais se 

tornaram objetos de estudo cada vez mais comuns em pesquisas que buscam compreender e 

aplicar os possíveis benefícios dos jogos no âmbito do ensino-aprendizagem.  

Nessa direção, Santos e Alves (2019) indicam que, dos 1.718 jogos digitais produzidos 

no Brasil em 2018, 874 eram jogos educacionais, número que representa mais da metade do 

total e, por conseguinte, comprova a consolidação do interesse por jogos com finalidades 

didáticas explícitas, o que expõe uma visão atual que harmoniza os universos da educação e 

dos jogos. 

Essa mudança de percepção em relação aos jogos foi resultado da presença crescente 

destes na vida de pessoas de todas os níveis sociais. Segundo Pimentel (2018a, p. 76), com a 

“disseminação e popularização dos games, é perceptível a sua presença na vida cotidiana, e a 

educação não tem se oposto a fazer uso de mecanismos que remetam o engajamento presente 

nesta metodologia a fim de promover melhorias educacionais”. Disseminados e popularizados, 

os jogos passaram, portanto, a ocupar as mais diversas áreas da vida, inclusive a educação, que 

passou a interessar-se por eles e a utilizá-los em diferentes situações e contextos de ensino-

aprendizagem. 

A opção da presente pesquisa por desenvolver um jogo como produto educacional para 

o ensino de noções de direito do trabalho, nos cursos técnicos integrados de nível médio do Ifal, 

foi feita com fundamento em diversas razões, elencadas ao longo desta seção. Entretanto, uma 

dessas razões merece destaque imediato, qual seja: há uma semelhança entre jogos e contratos, 

as interações estabelecidas num jogo e as relações vivenciadas num contrato implicam a 

aceitação prévia de regras. Essa aceitação gera consequências distintas para os dois casos, mas 
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cumpre um dever semelhante em ambas as situações: dar sentido aos atos praticados tanto no 

jogo quanto no contrato. 

No caso do jogo, segundo Suits (2014), a criação de significados dá-se a partir da 

aceitação de suas regras, de suas metas, de seus obstáculos. Num contrato, a lógica é similar, 

visto que uma relação jurídica contratual inicia e adquire validade jurídica também após a 

aceitação de suas regras, ou seja, das chamadas cláusulas contratuais. Após a aceitação de 

regras, tanto num jogo quanto num contrato, segue-se um fluxo para alcançar determinados 

objetivos, entre os quais está a vitória no jogo ou a manutenção do contrato, com obediência ao 

que fora pactuado.  

Para compreender as demais razões que fundamentaram a ideia de desenvolver um jogo 

nesta pesquisa, é preciso entender de que modo os jogos podem contribuir para a aprendizagem, 

de que maneira eles se inserem nos mais diversos setores da vida humana e o papel que 

cumpriram ao longo da história. 

4.1 Os jogos e o Homo Ludens 

A contribuição que os jogos podem dar aos processos de ensino-aprendizagem pode ser 

evidenciada pela influência que eles exercem sobre vários âmbitos da vida humana. Nesse 

sentido, Huizinga (1971, p. 5), um antropólogo holandês que se debruçou sobre o estudo dos 

jogos enquanto elemento da cultura, afirma que o 

[...] jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições menos 

rigorosas, pressupõe sempre a sociedade humana; mas, os animais não esperaram que 

os homens os iniciassem na atividade lúdica. É-nos possível afirmar com segurança 

que a civilização humana não acrescentou característica essencial alguma à idéia geral 

de jogo. 

Embora defenda que o surgimento dos jogos antecede o próprio nascimento da cultura, 

intrinsecamente ligada à ideia de sociedade, o autor assevera que eles se tornaram um fenômeno 

cultural: o jogo é algo inerente à própria cultura. Para se ter uma ideia da influência dos jogos 

sobre a humanidade, o autor cunhou um termo bastante sugestivo: Homo Ludens, ou seja, o 

homem que joga, em tradução livre. Certamente, a intenção do antropólogo holandês, ao 

elaborar a expressão Homo Ludens, é colocá-la ao lado de outras expressões que são utilizadas 

para denominar e caracterizar o gênero humano: Homo Sapiens (o homem que sabe) e Homo 

Faber (o homem artífice), por exemplo. Não por acaso, Huizinga (1971) busca desvendar as 

influências marcantes dos jogos em vários setores da cultura, como é o caso das leis, da ciência, 

da poesia, de outras formas de arte, e até mesmo da guerra. 

Na mesma linha de raciocínio, Murcia (2005, p. 9) entende que 
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[...] o jogo é um fenômeno antropológico que se deve considerar no estudo do ser 

humano. É uma constante em todas as civilizações, esteve sempre unido à cultura dos 

povos, à sua história, ao mágico, ao sagrado, ao amor, à arte, à língua, à literatura, aos 

costumes, à guerra. O jogo serviu de vínculo entre povos, é um facilitador da 

comunicação entre os seres humanos. 

Como se pode constatar, Huizinga (1971) e Murcia (2005) convergem na ideia de que 

os jogos são comuns a todos os povos e civilizações. Em virtude disso, eles facilitam a 

comunicação entre os seres humanos, uma das vantagens que podem explicar a utilização 

crescente de jogos em contextos educacionais, embora outras explicações possam estar ligadas 

a busca de uma compreensão do significado dos jogos. 

Nesse aspecto, Huizinga (1971) afirma que, ao longo do tempo, diferentes significados 

foram atribuídos aos jogos: uma preparação dos jovens para as tarefas sérias da vida; um 

exercício de autocontrole indispensável ao ser humano; impulso inato para o exercício de certa 

faculdade; um desejo por domínio ou competição; um escape para impulsos prejudiciais, ou 

mesmo um restaurador da energia dispendida em decorrência de atividades unilaterais. Como 

se pode ver, significados como autocontrole e preparação para as tarefas sérias da vida trazem 

em si uma função dos jogos ligada à instrução, ao ensino e à aprendizagem. 

Apesar de distintos, Huizinga (1971) explica que esses significados não são excludentes, 

pelo contrário, tendem a se complementar, visto que todos buscam explicar os motivos e 

objetivos por trás dos jogos. Além disso, a busca por significados parte do pressuposto de que 

os jogos estão ligados a algo que não são os próprios jogos, ou seja, à ideia de que há um sentido 

que transcende a si próprios, uma espécie de finalidade biológica. 

Ao perceber que os jogos estão intrinsecamente ligados à cultura e que também 

representam um fenômeno antropológico a ser levado em conta na compreensão do ser humano, 

é possível entender por que tantas pesquisas em educação têm se dedicado ao estudo dos 

possíveis benefícios dos jogos para os processos de ensino-aprendizagem, no atual contexto de 

sucessivas renovações dos sistemas, dos processos e das metodologias de ensino. 

No que se refere especificamente às aproximações com o direito, Huizinga (1971) indica 

existir um parentesco entre o direito e os jogos, uma vez que ambos se sustentam sobre a ideia 

de competição, presente claramente na evolução dos processos jurídicos. Segundo o autor, se 

há competição, há jogo, por isso não existe motivos para negar o caráter de jogo a quaisquer 

tipos de competições. 

Dentre outras, essas foram algumas das razões que fundamentaram a escolha de um jogo 

para produto educacional desta pesquisa. 
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4.2 Mas, afinal, o que são jogos? 

O conceito de jogo é um ponto controvertido entre estudiosos do tema. Parlett (1999), 

um historiador de jogos, afirma que é um esforço tolo quaisquer tentativas de definição da 

palavra “jogo”. Segundo o historiador, essa palavra é utilizada para definir uma gama de 

atividades diferentes, de modo que não vale a pena insistir na tentativa de elaborar uma 

definição para jogo. 

Entretanto, com o objetivo de formular um conceito que seja, ao mesmo tempo, sucinto 

e abrangente, Zimmerman e Salen (2012) contrariaram a recomendação de Parlett (1999) e 

insistiram numa definição. Para tanto, os autores comparam várias definições da palavra “jogo”, 

feitas por diversos estudiosos do tema, entre os quais estão o próprio Parlett (1999),  Abt (1970), 

Huizinga (1971), Callois (2001), Suits (1990), Crawford (1984), Costikyan (1994), e Avedon e 

Sutton-Smith (1971). Nessa tarefa, Zimmerman e Salen (2012) destacam as principais 

semelhanças e distinções entre as várias definições de jogo e elaboraram um quadro para 

compará-las entre si. 

Quadro 1 – Características de jogo: semelhanças e distinções entre algumas definições 

Elementos de uma 

definição de jogo 

Abt 

(1970) 

Huizinga 

(1971) 

Avedon e 

Sutton-Smith 

(1971) 

Crawford 

(1984) 

Suits 

(1990) 

Costikyan 

(1994) 

Parlett 

(1999) 

Caillois 

(2001) 

Procede de acordo 

com regras que 

limitam os jogadores  

X X X X X  X X 

Conflito ou 

competição 
  X X   X  

Orientado a 

objetivos Orientado 

a resultados 

X  X  X X X  

Atividade, processo 

ou evento 
X  X  X    

Envolve a tomada de 

decisões 
X   X  X   

Não é sério e 

absorvente 
 X       

Nunca associada ao 

ganho material 
 X      X 

Artificial, segura, 

fora da vida comum 
 X  X    X 

Cria grupos sociais 

especiais 
 X       

Voluntária   X  X   X 

Incerto        X 
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Faz-de-conta 

representacional 
   X    X 

Ineficiente     X    

Sistema de partes, 

Recursos e fichas 
   X  X   

Uma fonte de arte      X   

Fonte: Adaptado de Zimmerman e Salen (2012). 

Após expor algumas definições de jogo e cotejar seus principais elementos, expostos no 

Quadro 1, Zimmerman e Salen (2012, p. 95) formularam seu próprio conceito, no sentido de 

que “ um jogo é um sistema no qual os jogadores se envolvem em um conflito artificial, definido 

por regras, que implica um resultado quantificável”. De acordo com os autores, essa definição 

tenta abranger elementos das várias definições expostas no Quadro 1, como a ideia de que os 

jogos são um sistema, do qual um ou mais jogadores participam ativamente, interagindo entre 

si e com o próprio sistema. Além disso, segundo esse conceito, embora o jogo ocorra no 

chamado mundo real, no espaço e no tempo, ele está envolto numa atmosfera de artificialidade, 

em que se desenvolve um conflito, uma disputa de poderes, pautada por regras que desenham 

o sistema e efetivamente criam o jogo.  

Consoante lições de Suits (2014), sem regras, e sem que os jogadores aceitem-nas, não 

é possível a criação de significados num jogo, visto que os obstáculos, desafios e situações de 

um jogo são artificiais, não existem de fato. Portanto, para que haja sentido na tarefa de transpor 

obstáculos e vencer desafios que “não existem”, faz-se necessária a aceitação prévia das regras 

do jogo, a partir da qual as ações dos jogadores adquirem significados, ganham sentidos que 

justificam as condutas praticadas pelos jogadores. 

No que se refere à definição de sistema, uma das palavras centrais do conceito de jogo 

de Zimmerman e Salen (2012, p. 66), os autores afirmam que sistema é “um conjunto de coisas 

que afetam umas às outras em um ambiente para formar um padrão maior que é diferente de 

qualquer uma das partes individuais”. Observada, a princípio, a palavra sistema, dentro do 

conceito de jogo de Zimmerman e Salen (2012), parece remeter à ideia de jogos digitais apenas, 

mas, ao examinar o que os autores entendem por sistema, nota-se que o conceito formulado é 

amplo o bastante para englobar os jogos analógicos, tanto que os próprios autores utilizam o 

exemplo do jogo de xadrez para explicar o que eles entendem por sistema. 

Por fim, no que concerne à ideia de resultado quantificável, os autores afirmam que isso 

significa que, ao final de um jogo, há alguém que vence e alguém que perde, alguém que recebe 

alguma pontuação. Nesta pesquisa, portanto, adotou-se o conceito de jogos de Zimmerman e 

Salen (2012), especialmente pela abrangência da definição formulada pelos autores, capaz, 
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como exposto acima, de englobar jogos produzidos tanto em formato digital quanto analógico, 

como é o caso do jogo sobre noções de direito do trabalho para estudantes da EPT, que foi 

desenvolvido ao longo do presente trabalho. 

4.3 Os jogos e a motivação para a aprendizagem 

Trabalhos como o de Dondi e Moretti (2007), que se debruçam sobre a utilização dos 

jogos como instrumentos de aprendizagem, não raras vezes fazem menção aos desafios 

enfrentados pela escola na atualidade. Os autores registram que estudos têm sido realizados 

acerca da aprendizagem proporcionada por jogos de todos os tipos, digitais, analógicos, 

comerciais ou desenvolvidos com propósitos educacionais explícitos. Ainda de acordo com os 

autores, alguns dos objetivos desses estudos são: a) entender o engajamento/motivação 

proporcionados pelos jogos para utilizá-los a serviço da aprendizagem; b) facilitar e acelerar a 

aprendizagem de conteúdos relevantes para a formação dos indivíduos, a partir da utilização de 

elementos de jogos. 

No que tange à motivação proporcionada pelos jogos, Costa (2010, p. 26) aponta que é 

“inegável que o jogo é um agente motivador. Esta é uma das principais razões pelas quais a 

educação se utiliza dele, seja para que alunos aprendam a gostar de um determinado conteúdo, 

seja para motivá-los a aprender sobre esse conteúdo”. Vale citar, ainda, que, para o autor, é 

pacífico o entendimento de que os jogos sempre promovem algum tipo de aprendizagem. 

Se cativar a atenção de estudantes representa uma tarefa difícil no contexto de uma aula 

tradicional, entender como os jogos conseguem manter pessoas de todas as idades, atentas por 

horas a situações lúdicas, pode indicar um caminho para a melhoria de processos de 

aprendizagem, por meio da possibilidade da criação de situações em que estudantes sintam-se 

engajados. 

Entretanto, de acordo com Fialho (2008), estudo e brincadeira continuam ocupando 

momentos distintos no cotidiano escolar dos estudantes, situação que faz com que o lúdico 

perca seus referenciais e real significado, ao acompanhar as exigências de um currículo que 

deve ser cumprido. Segundo o autor, nos sistemas tradicionais, os estudantes exercem um papel 

passivo, relacionado à absorção acrítica de conteúdos. Não lhes cabem o questionamento, a 

discussão, o debate; os estudantes costumam ser apenas “receptáculos” de conhecimento, 

vazios, e todos os esforços e ações educativas devem ter como objetivo preencher esse espaço, 

sem, contudo, admitir que os próprios sujeitos possuem um papel importante para a consecução 

de tal fim. 
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Para Bertrand (2001, p. 119), “com efeito, muitos foram aqueles que verificaram a pouca 

eficácia dos métodos tradicionais, demasiado limitados à transmissão do conhecimento a 

estudantes passivos e pouco motivados”. A passividade dos estudantes e a sua falta de 

motivação para aprendizagem ensejaram, assim, a busca por instrumentos alternativos de 

ensino e aprendizagem, entre os quais despontaram os jogos. 

Vale lembrar, ainda, que nos sistemas tradicionais de ensino, os professores exercem o 

papel central do processo de ensino-aprendizagem. Segundo Saviani (1991), esse papel é a 

transmissão de conhecimentos, os quais, nesse caso, possuem um caráter cumulativo. Os 

professores atuam no exercício do seu ofício como se representassem uma espécie de 

repositório do conhecimento humano acumulado a ser transmitido. 

Contudo, Bertrand (2001) aponta que o modelo tradicional de educação perdeu 

centralidade. Os papéis de professor e aluno, antes estáticos, passaram a ser revistos. Os 

currículos, segundo o autor, passaram a conceber uma metodologia educacional que abre espaço 

para jogos, simulações e teatro, atividades que proporcionam a estudantes a possibilidade de 

assumir um papel mais ativo na própria aprendizagem. Para adequar-se às necessidades criadas 

pelos novos papéis discentes e docentes no processo de ensino-aprendizagem, tem surgido 

novas ferramentas, estratégias e métodos, cujo objetivo é melhorar a compreensão dos conceitos 

inovadores, dos conhecimentos produzidos, das transformações pelas quais o mundo tem 

passado.  

Seguindo esse raciocínio, Panosso, Souza e Haydu (2015) afirmam que os jogos 

passaram a ser vistos como possíveis instrumentos de apoio ao processo de ensino-

aprendizagem, capazes de atender não somente públicos infantis, mas aprendizes de todas as 

faixas etárias, ao motivá-los e engajá-los. 

Contudo, para utilizar os jogos em contexto de ensino-aprendizagem, é preciso entender 

como eles proporcionam motivação. Segundo Carvalho (2015), a motivação dos jogos é 

produto da combinação de múltiplos fatores, tais como: a) a sensação de controle que o jogador 

tem sobre as próprias ações; b) a sequenciação correta de desafios; c) a flexibilidade inerente à 

oferta de desafios; d) a combinação de situações de colaboração e competição; e) a 

aprendizagem a partir de erros cometidos pelo jogador; e f) o feedback, que é a resposta imediata 

do jogo para as ações corretas ou incorretas do jogador. 

Em relação aos desafios, vale destacar a lição de Cascini e Campos (2015) que afirmam 

que estes devem ter um nível adequado, ou seja, não podem ser muito fáceis nem muito difíceis, 

pois em ambos os casos a motivação pode ser comprometida. Em outros termos, o jogador 
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poderia abandonar o jogo em razão da facilidade de superar os desafios propostos. Ou, ao 

contrário, poderia abandoná-lo em decorrência da alta dificuldade ou mesmo impossibilidade 

de poder superar seus desafios. 

Bergamini (1990) afirma que existem duas modalidades de motivação: uma extrínseca 

e outra intrínseca. A extrínseca, segundo a autora, dura apenas até o alcance de uma meta e 

cessa logo após. A intrínseca, ao contrário, é contínua e dura mesmo após a cessão do estímulo 

externo. De acordo com Silva, Oliveira e Martins (2017, p. 988), a motivação intrínseca 

representa o “potencial positivo com origem no interior do sujeito. Sua base é a energia para 

tomar decisões ou persistir na realização de tarefas e interesse em aprender coisas novas, 

exercitar suas competências e alcançar desafios, sem interferências de ordem externa”. Já a 

motivação extrínseca é fundada em fatores de ordem exterior, tem relação com a busca por 

compensações externas, como agradar pais ou professores em troca de recompensas de natureza 

material ou social. Sendo assim, defendem os autores, que a utilização de jogos em contextos 

de ensino-aprendizagem deve ter como propósito alcançar a motivação intrínseca em certa 

medida, já que desta dependem os processos de aprendizagem que se pretendem contínuos e 

duradouros. 

Para Lewin (1965), a motivação é decisiva no processo de aprendizagem, tanto que este 

pode ser visto a partir de dois ângulos: o da cognição e o da motivação. Com base nessa visão, 

Costa (2010, p. 25) afirma que “todas as aprendizagens têm relação com a mudança da estrutura 

cognitiva, assim como também são resultado, em maior ou menor grau, da influência de algum 

tipo de formação motivadora”. Tais afirmações expõem, ainda mais, as ligações existentes entre 

motivação e aprendizagem, quando vistas especialmente sob um prisma cognitivista. 

Esse raciocínio se alinha ao pensamento de Ausubel (1968), quando afirma que uma das 

condições para a ocorrência da aprendizagem significativa é a disposição do aprendiz para 

relacionar, de maneira substantiva e não-arbitrária, o novo conhecimento a sua estrutura 

cognitiva, disposição que, de certo modo, depende de motivação para realizar-se. Por isso, 

Moreira (2017) afirma que, na falta de motivação emocional para relacionar o conhecimento 

novo com o conhecimento relevante já existente na estrutura cognitiva, ocorrerá a 

aprendizagem mecânica. 

Como visto na seção 3, Ausubel (2003) entende que a motivação não é uma condição 

indispensável à aprendizagem limitada e de curto prazo. Contudo, defende que o fator 

motivacional é absolutamente essencial para a ocorrência da aprendizagem constante e de longo 

prazo, especialmente porque a motivação pode aumentar a atenção do estudante.  
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Vê-se, assim, que a motivação é um elemento necessário à aprendizagem. Entretanto, 

para além de motivar, os jogos também proporcionam interação entre os jogadores, o que 

também pode colaborar para o processo de aprendizagem. Zimmerman e Salen (2012) destacam 

que o ato de jogar tem como uma de suas implicações a interação, não somente entre os 

jogadores, mas também destes com os objetos e peças do jogo. Os autores apontam três tipos 

de interação: uma formal, com objetos e peças do jogo; uma social, entre os jogadores; e uma 

cultural, do jogo com os contextos para além do seu próprio espaço. Juntos, esses tipos de 

interação tornam o ato de jogar uma experiência capaz de facilitar a aprendizagem em cada um 

dos âmbitos em que as interações ocorrem, especialmente no social e no cultural. 

Nesse sentido, Silva e Morais II (2011, p. 156) afirmam que, “por meio do jogo, a vida 

social e as necessidades intelectuais e afetivas do indivíduo também são desenvolvidas, o que 

favorece não só o aprendizado, mas também habilidades e atitudes éticas”. Para os autores, os 

jogos são recursos didáticos, atividades que auxiliam na complementação e assimilação de 

conteúdos e podem ser utilizados na construção do conhecimento, de modo que motiva, desafia, 

diverte e, simultaneamente, ensina os estudantes. 

Panosso, Souza e Haydu (2015, p. 239) corroboram esse pensamento, ao afirmar que os 

jogos não funcionam apenas como um “instrumento que proporciona a diversão, mas também 

como uma tecnologia capaz de facilitar e acelerar a aprendizagem, ou seja, facilitar mudanças 

de comportamento porque podem promover um rearranjo de contingências educacionais”. Em 

resumo, os jogos podem servir como ferramentas de apoio e fomento ao processo de ensino-

aprendizagem, capazes de instrumentalizar as características lúdicas, próprias dos jogos, em 

prol de objetivos de aprendizagem. Os jogos com fins educacionais, em específico, afirmam os 

autores, convergem, em si, propósitos de entretenimento e de ensino-aprendizagem, ao tempo 

em que viabilizam uma postura mais ativa dos estudantes na construção dos conhecimentos 

necessários à sua formação pessoal e profissional. 

4.4 Breves apontamentos terminológicos 

A temática dos jogos em educação possui inúmeros termos diferentes, que, por vezes, 

se referem a conceitos semelhantes. Por isso, antes de avançar sobre essa temática e definir a 

perspectiva adotada na presente pesquisa, é necessário fazer uma discussão terminológica para 

tornar o estudo mais preciso. Para tanto, vale salientar que, segundo Battistela, Wangenheim e 

Fernandes (2014), não há, na literatura, uma padronização de nomes e conceitos de jogos 

voltados para a educação. Muitos são os termos utilizados, tais como: jogos educativos, jogos 
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educacionais, jogos didáticos, jogos pedagógicos, games educacionais ou jogos sérios (serious 

games). 

Além disso, as pesquisas sobre jogos são variadas. Existem estudos sobre jogos digitais 

e sobre jogos analógicos. Outras pesquisas se dedicam aos jogos desenvolvidos especificamente 

para a educação; outros estudam a aprendizagem tangencial. Nesta última, segundo Portnow 

(2008), o jogador é exposto a conhecimentos enquanto joga e a aprendizagem ocorre a partir 

dessa exposição, sem a necessidade de o jogador ser ativamente ensinado acerca de conteúdos 

específicos. Um exemplo para deixar o conceito de aprendizagem tangencial mais claro é a 

situação em que um jogador aprende inglês, ou mesmo conteúdos de arqueologia, com o 

objetivo de adquirir aptidão para participar de um determinado jogo. 

Outro termo comum na temática jogos na educação é a gamificação. Num primeiro 

momento, é possível confundi-la com a aplicação ampla de jogos para melhoria dos processos 

de ensino-aprendizagem. Todavia, com o aprofundamento do tema, essa percepção inicial 

mostra-se equivocada, pois a gamificação não se confunde com a produção, a adaptação ou a 

aplicação de jogos em contextos educacionais. Tal fato pode ser observado na Figura 7, cujo 

mapa conceitual apresenta, inicialmente, o conceito de gamificação para, progressivamente, 

diferenciá-lo de conceitos semelhantes, mas que lhe são paralelos. 

Figura 7 – Gamificação 

Fonte: Adaptado de Pimentel (2018b). 
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Mas, então, do que exatamente se trata a gamificação? Para começar a entender o 

conceito, é preciso observar que, de acordo com o mapa conceitual da Figura 7, a gamificação 

não é a mesma coisa que a construção de jogos e também se distingue de games educacionais 

e/ou comerciais. Tudo isso faz parte de um outro conceito paralelo à gamificação, a DGBL, 

Digital Game Based Learning (Aprendizagem Baseada em Jogo Digitais), que é definida por 

Prensky (2012, p. 208) como “qualquer união entre conteúdo educacional e jogos de 

computador”, o que, nas palavras de Monsalve e Leite (2014, p. 36), referem-se à utilização de 

jogos baseados em computador, que possuam um componente pedagógico.  

Já a gamificação é definida por Kapp (2012) como a aplicação de três fatores 

constitutivos dos jogos: o conceito, a mecânica e a estética. Para o autor, a aplicação desses 

fatores tem os seguintes propósitos: a) motivação de ações; b) engajamento das pessoas; c) 

encorajamento da aprendizagem; d) promoção da resolução de problemas. 

Entretanto, Pimentel (2018a, p. 77) entende “que, no contexto educacional, a 

gamificação deve ir além do engajamento e da motivação, como também da intenção de que a 

aprendizagem seja ‘divertida’”. O autor afirma que a diversão levanta muitas interrogações, 

especialmente quando ofusca os objetivos de aprendizagem e, com base nesse raciocínio, 

propõe um aprofundamento do conceito de gamificação, definindo-a nos seguintes termos: 

“processo de utilização da mecânica, estilo e o pensamento de games, em contexto não game, 

como meio para engajar e motivar pessoas, objetivando a aprendizagem por meio das interações 

entre pessoas, com as tecnologias e com o meio” (PIMENTEL; 2018a, p. 78). Sendo assim, 

pode-se afirmar que, apesar das distinções entre os conceitos de gamificação e DGBL, estas 

guardam entre si uma semelhança quanto aos propósitos: ambas intentam atingir o engajamento 

e a motivação dos estudantes no processo de aprendizagem. 

Diante das definições e esclarecimentos terminológicos até aqui apresentados, é 

necessário registrar que esta pesquisa trabalha na perspectiva de construção de um serious 

game, modalidade de jogo cujo conceito, adequação aos objetivos do presente trabalho, 

finalidades e possíveis áreas de aplicação são abordados na próxima subseção. 

4.5 Serious Games: conceito e propósitos 

A princípio, a expressão serious games, ou jogos sérios em tradução para a língua 

portuguesa, parece ser composta por duas palavras mutuamente excludentes, ou seja, um 

oxímoro. Daí a necessidade de discutir o que próprio conceito significa, uma vez que, segundo 
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Susi, Johannesson e Backlund (2007), uma breve pesquisa da literatura revela que há tantas 

definições disponíveis para o termo quanto os atores envolvidos nas discussões. 

Como um jogo pode ser algo sério e, ainda assim, ser um jogo? Essa é uma pergunta 

feita por Michael e Chen (2005), que sugerem aos leitores de sua obra fazer essa mesma 

indagação para desenvolvedores e jogadores extremamente comprometidos com seus 

respectivos ofícios. Conforme os autores, a resposta desses profissionais a essa pergunta seria 

uníssona: todos os jogos são sérios.  

Diante disso, qual seria, então, a distinção entre os jogos em geral e os chamados serious 

games? Segundo Susi, Johannesson e Backlund (2007), a maioria dos estudiosos e profissionais 

atuantes no universo dos jogos sérios concorda com um significado central: o de que os serious 

games são jogos usados para outros fins que não sejam unicamente o entretenimento. 

Nesse mesmo sentido, Michael e Chen (2005) afirmam que um conceito utilizado por 

muitos profissionais, com algumas reservas e qualificações, é o de que um serious game é um 

jogo em que a educação (em várias formas) é o objetivo principal, e não o entretenimento.  

Graesser et al (2009), por sua vez, conceituam os serious games como os jogos 

projetados com o objetivo explícito de ajudar estudantes a aprenderem determinados assuntos, 

estratégias de solução de problemas ou habilidades cognitivas e/ou sociais.  

Já para Derryberry (2008), o que diferencia os serious games dos demais jogos é o foco 

num resultado de aprendizado específico e intencional, cujo objetivo é promover mudanças 

sérias de performance e comportamento, que sejam mensuráveis e continuadas. 

Dos conceitos citados acima, depreende-se a existência de um ponto pacífico na 

definição de serious games: o fato de que estes não possuem o entretenimento como objetivo 

principal. Michael e Chen (2005) afirmam que a discussão em torno do conceito de jogos sérios 

(especificamente em torno das palavras “jogos” e “sérios”) ajuda a esclarecer o aparente 

conflito em que se encontram as palavras da expressão “serious games”, pois permite as pessoas 

perceberem que, em regra, elas veem a educação e o entretenimento em desacordo, ou seja, 

como coisas que não podem ou não devem ocupar os mesmos espaços de modo simultâneo. 

Isso faz lembrar a postura da pedagogia tradicional, citada anteriormente (MURCIA, 2005), 

para a qual os jogos e a educação não eram bons aliados. Ser capaz de notar a existência dessa 

ideia equivocada, mas por vezes inconsciente, é a primeira etapa para a compreensão do papel 

que os jogos sérios podem desempenhar na educação, enquanto mecanismo para motivar e 

engajar estudantes em processos de aprendizagem. 
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No que se refere à diversão, Michael e Chen (2005) entendem que esta não deve ser 

vista como um ingrediente a ser adicionado ao serious game, mas como um resultado a ser 

alcançado pelo jogo. Também nessa esteira, Sousa (2017, p. 115) afirma que “não é porque 

servirá a um propósito ‘maior’ que o jogo utilizado não deva ser divertido ou interessante para 

o público que o realiza”. Portanto, a diversão, embora não seja o objetivo principal de um 

serious game, deve ser considerada e almejada como resultado da experiência dos jogadores. 

As discussões em torno do conceito de serious games demonstram que esses jogos são 

detentores de uma natureza lúdica e outra didática, ainda que a primeira não seja tomada como 

objetivo central do jogo, mas como um resultado a ser alcançado. Battistela, Wangenheim e 

Fernandes (2014) afirmam que, no sentido lúdico, esses jogos devem possuir regras bem 

definidas, que possibilitem o entretenimento. Já no sentido didático, para além de possuírem 

objetivos de aprendizagem bem definidos, os jogos também devem ser acompanhados de 

estratégias coerentes para o alcance desses objetivos. Contudo, os autores defendem que, para 

o sucesso do jogo, deve haver equilíbrio entre entretenimento (jogabilidade) e objetivos de 

aprendizagem. 

Em virtude dessa natureza bilateral de propósitos, os serious games têm sido objeto de 

estudo nas mais diversas áreas do conhecimento, tais como educação, saúde, biologia, 

psicologia e etc. Já no que tange às possibilidades de campos de aplicação desses jogos, Susi, 

Johannesson e Backlund (2007) entendem que os serious games podem ser aplicados a um 

amplo leque de áreas, como a militar, a governamental, a educacional, a artística, bem como no 

âmbito de corporações, organizações não governamentais, entre outras.  

Já Michael e Chen (2005) acrescentam que os serious games podem ser usados por 

qualquer pessoa que tenha algo a ensinar, habilidade ou mensagem para transmitir para outros 

indivíduos. Segundo os autores, muitas experiências e atividades podem ser vivenciadas no 

contexto de um serious game, como questões políticas, miliares e negócios em geral. 

Experienciar, por meio de um jogo, esses tipos de situações permitem que os jogadores 

assumam papéis, encarem problemas, planejem e tomem decisões, sem, contudo, sofrer as 

consequências, por vezes danosas, que a realidade necessariamente lhes imporia em situações 

semelhantes. 

O conflito, de um modo geral, é um exemplo de situação cujas consequências reais para 

os envolvidos podem ser graves. Curiosamente, Crawford (1984), assim como Zimmerman e 

Salen (2012), listam o conflito como um dos elementos definidores dos jogos. Por que será? 

Para o autor, conflitos são essenciais a um jogo e surgem naturalmente das interações que 
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ocorrem durante os jogos. Esses conflitos podem ser diretos ou indiretos, violentos ou não, mas 

sempre estão presentes nos jogos. No mundo real, entretanto,  

O conflito implica perigo; perigo significa risco de dano; dano é indesejável. Portanto, 

um jogo é um artifício utilizado para fornecer as experiências psicológicas de conflito 

e perigo, excluindo suas realizações físicas. Em suma, um jogo é uma maneira segura 

de experimentar a realidade. Mais precisamente, os resultados de um jogo são sempre 

menos severos do que as situações que o jogo modela. Um jogador pode explodir 

monstros o dia inteiro e por em risco apenas o seu quarto. Pode acumular grandes 

impérios financeiros e perdê-los em apenas uma hora, sem pôr em risco o seu 

porquinho. Pode liderar grandes exércitos em batalhas desesperadas, nas quais está 

pendurado o destino das nações, tudo sem precisar derramar uma gota de sangue. Em 

um mundo de causas e efeitos implacáveis, de ligações trágicas e inevitáveis 

consequências, dissociar ações e consequências é um recurso atraente dos jogos 

(CRAWFORD, 1984, p. 13, tradução nossa1). 

A dissociação entre ações e consequências (efeitos), especialmente em situações de 

conflito, é uma característica dos jogos cuja vantajosidade fica ainda mais evidente no caso dos 

serious games, visto que estes podem ser utilizados para diversos tipos de treinamento, ao 

simularem situações essencialmente conflituosas, como são as atividades militares, por 

exemplo. 

Todavia, Zimmerman e Salen (2012) lembram que entender o conflito como um dos 

elementos definidores dos jogos não é uma posição unânime entre os desiners. Nem todos 

concordam que o conflito deve necessariamente estar presente nos jogos. Entretanto, de fato, 

muitos jogos pressupõem a existência de um conflito, o que é caso do serious games 

desenvolvido nesta pesquisa, o qual tem como base para construção de suas regras vários tipos 

de conflito, que costumam ocorrer durante uma relação de trabalho. Daí o fato de a presente 

pesquisa fazer menção ao pensamento de Crawford (1984), corroborado por Zimmerman e 

Salen (2012), a respeito do conflito enquanto um dos elementos definidores do conceito de 

jogos. 

Os exemplos de situações de jogo (militares, políticas, governamentais e conflitos em 

geral), citados por Crawford (1984) e por Susi, Johannesson e Backlund (2007), demonstram 

 
 

1 Conflict implies danger; danger means risk of harm; harm is undesirable. Therefore, a game is an artifice for 

providing the psychological experiences of conflict and danger while excluding their physical realizations. In 

short, a game is a safe way to experience reality. More accurately, the results of a game are always less harsh 

than the situations the game models. A player can blast the monsters all day long and risk only her quarter. She 

can amass huge financial empires and lose them in an hour without risking her piggy bank. She can lead great 

armies into desperate battles on which hang the fate of nations, all without shedding a drop of blood. In a world 

of relentless cause and effect, of tragic linkages and inevitable consequences, the disassociation of actions from 

consequences is a compelling feature of games. 
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que, por semelhança e por conterem em si a ideia de conflito, é possível inserir as questões de 

ordem jurídica nas listas de áreas possíveis para a utilização de jogos sérios. 

Mais uma razão para a opção feita, no presente trabalho, pela modalidade dos serious 

games para o desenvolvimento de um produto educacional que aborda noções de direito do 

trabalho na EPT. O objetivo foi possibilitar que estudantes dos cursos técnicos de nível médio 

integrado do Ifal possam compreender as temáticas e problemáticas de uma relação jurídico-

trabalhista, ao conhecer, no contexto de um jogo, o funcionamento de um contrato de trabalho, 

como este surge, desenvolve-se e termina e quais são as consequências jurídicas ligadas a cada 

uma dessas etapas do fluxo contratual. Vivenciar, portanto, os conflitos ocorridos num contrato 

de trabalho, sem que, para isso, sofram as consequências danosas de um conflito real. 

4.6 Apontamentos sobre a construção de jogos 

Nesta subseção, são feitos alguns apontamentos sobre a construção de jogos, como 

alguns dos desafios inerentes a essa atividade, as etapas que devem ser cumpridas, a exemplo 

da prototipagem e dos testes, bem como algumas diretrizes para elaboração de jogos analógicos 

de tabuleiro, formato do jogo desenvolvido nesta pesquisa. 

4.6.1 Métodos para construção de jogos 

A elaboração de jogos com finalidades didáticas deve partir de uma questão feita por 

Costa (2010): o que os jogos de entretenimento têm que os educativos não têm? Essa pergunta 

pode ser desmembrada em outras: por que os jogos de entretenimento cativam a atenção dos 

jogadores? Por que eles promovem diversão? Por que motivam os jogadores a alcançarem os 

objetivos que lhes são impostos pelas regras do jogo? A resposta a todos esses quesitos pode 

parecer relativamente simples e redundante: os jogos de entretenimento entretêm os jogadores, 

por serem capazes de despertar a dimensão lúdica do ser humano. 

Nada óbvio, contudo, é de que modo um jogo com finalidades didáticas pode ser capaz 

de combinar, em equilíbrio, entretenimento e aprendizagem de conteúdos específicos. Por isso, 

Battistela, Wangenheim e Fernandes (2014, p. 02) alertam que “a criação de um jogo é uma 

tarefa desafiadora que requer uma abordagem criativa, porém sistemática”. Isso sugere que 

educadores que pretendam desenvolver algum tipo de jogo não devem contar apenas com a 

criatividade, mas seguir estratégias que deem sistematicidade ao processo de produção do jogo, 

uma espécie de método.  
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O problema é que, embora exista certa tendência mundial à utilização de jogos na 

educação, segundo o Battistela, Wangenheim e Fernandes (2014, p. 3) “parece não existir um 

processo sistemático para o desenvolvimento de jogos educacionais amplamente aceito, que 

equilibra os aspectos educacionais e os do entretenimento”, afirmação corroborada por Costa 

(2010), ao destacar a falta de projetos para os conceitos de jogos com finalidades pedagógicas.  

As dificuldades presentes na construção de um jogo com finalidades pedagógicas 

também são destacadas em estudo de Tahir e Wang (2017), que realizaram uma revisão da 

literatura sobre jogos educacionais digitais, por meio da qual concluíram que, geralmente, o 

desenvolvimento de qualquer software, especificamente jogos educacionais, é um processo 

exigente que envolve recursos e tempo dispendiosos.  

Todavia, ainda que não existam métodos de elaboração amplamente reconhecidos e 

utilizados para facilitar a construção de jogos educacionais, alguns pontos do processo de 

elaboração não podem ser negligenciados. Para tanto, Costa (2010) afirma que muitos projetos 

de jogos educacionais cometem um erro: fundam-se exclusivamente em questões pedagógicas, 

sem a devida preocupação com as questões próprias de um jogo, como o entretenimento, por 

exemplo. Isso reflete uma conclusão de Sousa (2017, p. 121), segundo a qual “jogos 

educacionais tendem a ancorar-se primariamente no conteúdo educacional para, 

posteriormente, pensar na experiência do jogador”. Ou seja, o autor aponta que o criador de 

jogos com finalidades pedagógicas, muitas vezes, está tão comprometido com o alcance dos 

objetivos de aprendizagem que, ao priorizá-los de modo excessivo, pode obter o resultado 

exatamente oposto. 

De acordo com Battistela, Wangenheim e Fernandes (2014), para que cumpram 

finalidades pedagógicas e sejam simultaneamente divertidos, os jogos educacionais, assim 

como os de entretenimento, também precisam combinar desafios, competições e interações. 

Além desses elementos, Monsalve e Leite (2014, p. 51) lembra que o fator surpresa também 

deve ser acrescentado, pois torna o jogo mais interessante. Segundo o autor, a diversão torna o 

jogo mais desejável e a curiosidade é capaz de gerar no jogador motivações verdadeiras, bem 

como razões para que ele queira atingir as metas do jogo. Depreende-se disso que, num jogo 

com finalidades pedagógicas, deve haver uma relação entre diversão, motivação e 

aprendizagem, num ciclo que permita que esses elementos promovam uns aos outros e 

mutuamente se fortaleçam. 

Finalmente, Graesser et al (2009) afirmam que outro elemento que deve constar 

necessariamente do planejamento da construção de um jogo é a incerteza quanto aos resultados. 
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Os autores lembram que a incerteza não deve faltar num jogo, pois esta cria o suspense, uma 

das características divertidas dos jogos, que sustenta a atenção dos jogadores durante as partidas 

e, consequentemente, alimenta a diversão, a motivação e a aprendizagem. 

4.6.2 Prototipagem e testes: intersecções com a pesquisa-ação 

O processo de construção de um jogo passa necessariamente por duas etapas: a 

prototipagem e os testes. A prototipagem é uma etapa decisiva na construção não somente de 

serious games, que é o caso do jogo desenvolvido nesta pesquisa, mas de quaisquer tipos de 

jogos, inclusive os comerciais. Desenvolvido o protótipo, este deve ser submetido a diversos 

testes, que permitirão a observação do funcionamento do jogo e da experiência do usuário, bem 

como possibilitarão a verificação de eventuais falhas e a adoção de soluções adequadas. 

Os testes de um protótipo permitem também verificar um diálogo entre a construção de 

jogos e a pesquisa-ação, uma vez que esta, em sua perspectiva político social, somente se efetiva 

com a participação, cooperação e contribuições dos sujeitos da pesquisa (THIOLLENT, 2011). 

Em outras palavras, os procedimentos adotados para a construção de um jogo necessariamente 

se cruzam com os caminhos da pesquisa-ação, visto que ambos somente se perfazem pela 

participação daqueles que são os sujeitos de uma pesquisa ou potenciais usuários de um jogo. 

Esse entendimento permitiu a presente pesquisa não levar a campo um produto educacional 

pronto e acabado, mas um jogo em construção (um protótipo), sujeito a quaisquer alterações 

que se mostrassem necessárias a partir da experiência dos estudantes/jogadores. 

Silva e Souza (2018) recomendam a prototipagem e os testes não apenas para jogos, 

mas para todos os formatos de produtos educacionais. Consoante as autoras, a metodologia de 

elaboração de produtos educacionais deve possuir, basicamente, quatro etapas: a primeira é 

compreender o problema; a segunda é projetar soluções; a terceira é a prototipagem; e a quarta 

é a implementação. A prototipagem tem como objetivos: 1) aprender com erros; 2) resolver 

discordâncias; 3) iniciar conversas; 4) falhar antes que seja tarde demais; 5) gerenciar a 

produção de soluções. Por esses objetivos, é possível perceber que as autoras enxergam a 

prototipagem e os testes tão intimamente ligados que os consideram uma única etapa da 

elaboração de produtos educacionais, afinal o protótipo é feito para gerar conhecimentos tanto 

em sua construção quanto nos testes a que deve submetido. 

No que se refere especificamente à prototipagem, vale registrar que, segundo as lições 

de Schell (2008), um jogo pode ser submetido a diferentes testes, entre os quais estão o QA 

Testing (Quality Assurance Testing), Usability Testing e o Playtesting. QA Testing, expressão 
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que pode ser traduzida como controle ou garantia de qualidade, tem como objetivo a verificação 

de possíveis erros no jogo. O Usability Testing, ou teste de usabilidade, busca saber se o jogo é 

intuitivo e fácil de usar. Já o Playtesting é um teste de jogabilidade, que visa a verificar se a 

experiência de jogar realiza os objetivos para os quais o jogo foi projetado. O Playtesting, assim, 

tem como objetivo responder perguntas do tipo: o jogo promove diversão? Proporciona a 

experiência para a qual foi projetado? No caso do Tripalium, pode se acrescentar o 

questionamento: o jogo promove a aprendizagem dos conteúdos que aborda? Nota-se, assim, 

que esses testes devem ser realizados num protótipo, a fim de que sejam eliminados possíveis 

erros e a versão final do jogo atinja os propósitos almejados no projeto. 

Schell (2008), enquanto desiner, reconhece que o Playtesting provoca muitos medos 

nos desenvolvedores de jogos, pois é, nesse tipo de teste, que os jogadores dirão se gostaram 

ou não do jogo, opinião que costuma assustar quem está desenvolvendo um jogo. Mas, segundo 

o autor, é exatamente por isso que os jogos devem passar pelo Playtesting, pois este permite 

encontrar problemas cedo, enquanto há tempo para corrigi-los, além de assegurar que o jogo 

está sendo desenvolvido para o público certo.  

Em outras palavras, o sucesso do jogo depende da realização do Playtesting, que poderá 

revelar que algumas decisões, plenamente confortáveis para o designer de jogos, podem estar 

completamente equivocadas. Por isso mesmo, Crawford (1984) ensina que o Playtesting é o 

processo que produz informações para serem utilizadas para o refinamento e aprimoramento do 

design de um jogo. 

No presente trabalho, que se norteou pelos princípios da pesquisa-ação, a etapa de testes 

do protótipo representou, portanto, um momento de participação ativa dos usuários finais do 

produto educacional no processo de construção do jogo. Dessa maneira, os usuários tornaram-

se coautores de soluções que viabilizaram o produto educacional em sua versão final. Em outros 

termos, a prototipagem e os testes permitiram a intersecção entre o método norteador da 

presente pesquisa, a pesquisa-ação, e o processo de construção do serious game. 

4.6.3 Ferramentas de apoio à construção de jogos 

Embora não existam, como afirmado anteriormente, processos sistemáticos de 

elaboração de jogos educacionais que sejam amplamente reconhecidos, há muitas ferramentas 

que podem ajudar nessa tarefa. No caso de jogos digitais, existem algumas opções disponíveis 

em sítios na rede mundial de computadores, a exemplo do To-Be Education <http://www.to-

be-education.com/> e do Game Maker <https://www.yoyogames.com/gamemaker>. Ribeiro et 

http://www.to-be-education.com/
http://www.to-be-education.com/
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al (2015), lembra que existem também softwares com módulos gratuitos, como é caso do 

Construct 2, que permite a construção de jogos bidimensionais (2d) por usuários que não 

possuem conhecimentos de programação.  

Essas ferramentas, entretanto, apresentam algumas dificuldades de utilização. O 

software Construct 2, por exemplo, embora admita a construção de jogos por pessoas leigas em 

programação, manuseá-lo não é uma tarefa simples. Em razão de dificuldades como essa, bem 

como dos possíveis custos com o projeto e a construção de jogos digitais, é comum recorrer-se 

a jogos analógicos (físicos), como os jogos de tabuleiro, por exemplo.  

Nessa direção, Costa (2010, p. 83) acredita “ser mais eficaz um jogo de tabuleiro com 

fim pedagógico do que um similar eletrônico cujas estruturas e partes essenciais não foram 

pensadas cuidadosamente [...]”. Essa afirmação demonstra que os jogos analógicos ainda 

ocupam espaço no contexto educacional, especialmente em decorrência das vantagens de sua 

construção.  

No caso específico dos jogos de tabuleiro, La Carretta (2018, p. 1627) lembra que estes 

proporcionam alguns benefícios em termos de construção: 

Enxergamos, nos jogos de tabuleiro, um potencial ainda maior que nos jogos digitais. 

O ferramental para se criar jogos de tabuleiro está aí, bem à mão: papel e caneta. Pense 

em todos os jogos de tabuleiro que você conhece: no fundo, todos eles são caixas e 

caixas de cartolina, mundos complexos feitos apenas com papel e um pouco de 

plástico. 

 Embora os jogos digitais não devam, de nenhum modo, deixar de serem considerados 

na aprendizagem, as possibilidades de criação e os custos de produção de jogos de tabuleiro 

físico apresentam-se como fatores capazes de viabilizar a concretização de projetos de jogos 

com finalidades pedagógicas por qualquer professor ou pessoa interessada. Nesse sentido, La 

Carretta (2018, p. 1622) aponta outras vantagens inerentes a jogos físicos de tabuleiro: 

● Não dependem de conhecimento em programação informática para serem criados;  

● Não precisam de energia elétrica ou suporte digital para serem jogados;  

● Podem ser jogados em qualquer lugar;  

● Estabelecem relações pessoais de forma mais clara entre os envolvidos (interação 

face-a-face): obrigam ao convívio direto, e suas regras tornam a tarefa mais 

harmoniosa; 

● Jogos de tabuleiro obrigam à organização física em grupos; 

● Jogos de tabuleiro são um verdadeiro portal entre gerações: pessoas de várias idades 

convivem em sintonia neste campo; 

● Jogos de tabuleiro notadamente não costumam ser alvos de críticas pelos mais 

velhos. 

Todas essas vantagens demonstram que muitas foram as razões que justificaram a 

escolha de um jogo de tabuleiro físico como base para a construção do serious game 

desenvolvido nesta pesquisa, entre as quais podem ser citadas: a) o baixo custo financeiro; b) a 
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facilidade de construção; c) a riqueza de possibilidades; d) o amplo acesso por parte de 

professores de todas as esferas e modalidades de educação; e) a facilidade na disseminação do 

jogo. Essa última vantagem, aliás, representa para um produto educacional a possibilidade de 

alcançar realidades e contextos diversos, o que é essencial para que possa efetivamente facilitar 

processos de ensino-aprendizagem de novos conteúdos, como é caso de noções de direito do 

trabalho. 

Por fim, o rol de vantagens dos jogos analógicos apresentado por La Carreta (2018), 

especialmente a possibilidade de estabelecer relações pessoais de forma mais clara entre os 

envolvidos (interação face a face), permitem enxergar que os jogos analógicos podem ter uma 

função distinta dos jogos digitais, no que se refere à intensidade das relações e das interações 

entre os jogadores que cada um dos formatos são capazes de viabilizar. Ou seja, depreende-se 

do raciocínio do autor que um mesmo jogo, a depender do suporte em que seja construído (físico 

ou digital), pode proporcionar experiências diferentes para os jogadores. Esta pesquisa, além 

de interessar-se pelas vantagens de construção dos jogos analógicos de tabuleiro, interessa-se 

sobretudo pelos efeitos que as interações face a face e as relações mais diretas entre os jogadores 

desse tipo de jogo podem produzir no processo de aprendizagem. 
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5 PESQUISA-AÇÃO: INTERCONEXÕES E CONVERGÊNCIAS TEÓRICO-

METODOLÓGICAS 

Esta seção apresenta o método de pesquisa e o percurso metodológico seguido no 

presente trabalho, com a descrição de todas as etapas executadas, o que permitiu notar a 

existência de interconexões entre o método adotado na pesquisa e os procedimentos de 

elaboração do Tripalium e de seu organizador prévio, além de ter possibilitado a percepção de 

possíveis convergências entre a Teoria da Aprendizagem Significativa e a pesquisa-ação. 

Além disso, também são apresentados o campo e os sujeitos da pesquisa, os critérios de 

inclusão e exclusão, as técnicas de pesquisa e os instrumentos de coleta de dados, bem como a 

finalidade desses dados no processo de construção do produto educacional. 

5.1 A pesquisa-ação e suas perspectivas 

Para guiar os trabalhos, adotou-se como norte o método da pesquisa-ação, enquanto 

conjunto de procedimentos para interligar conhecimento e ação. Estabelecer o liame entre essas 

duas categorias é possível por meio da pesquisa-ação, porque, segundo Tripp (2005), esta 

pressupõe um agir simultâneo sobre a prática e sobre a própria pesquisa, característica que a 

adorna com elementos tanto da prática rotineira quanto da pesquisa científica. 

A escolha desse método de pesquisa deu-se em virtude do objetivo a ser atingido numa 

pesquisa-ação, que é a transformação da realidade, especialmente por meio da conscientização 

de direitos e do preparo para o exercício da cidadania, no caso do presente trabalho. Para tanto, 

necessário se faz viabilizar caminhos que conduzam os sujeitos da pesquisa a uma postura 

emancipatória. A emancipação, todavia, não deve ser entendida como algo que se perfaz num 

único ato, mas como algo a ser conquistado diariamente, por intermédio de inúmeras ações que 

se encadeiam, guiadas por um objetivo comum. 

É na transformação da realidade que os objetivos deste trabalho convergem com o 

propósito central da pesquisa-ação. No entanto, para que a transformação seja efetiva, é preciso 

intervenção/interferência na realidade estudada, por meio da exposição, absorção e uso efetivo 

dos conhecimentos aplicados à realidade investigada, bem como daqueles nela desenvolvidos 

ao longo da pesquisa. 

Bezerra e Tanajura (2015) lembram que a pesquisa-ação pode ser vista sob duas 

perspectivas distintas: a existencialista e a político-social. A perspectiva existencialista foi 

elaborada por Barbier (2002) e tem a práxis dos grupos sociais como objeto de investigação. 

Os próprios integrantes dos grupos investigados compreendem e explicam a sua práxis no 
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intuito de melhorá-la e solucionar problemas típicos das realidades estudadas. Nesse sentido, a 

presença de especialistas em ciências humanas e sociais práticas não é vista como um requisito 

indispensável à consecução das melhorias da prática social e das soluções para os problemas 

dos grupos em estudo. 

Já a perspectiva político-social foi formulada por Thiollent (2011), para quem, na 

pesquisa-ação, pesquisadores e participantes se envolvem de modo cooperativo e participativo, 

sendo necessário dar vez e voz às pessoas implicadas. Existe também a preocupação de gerar 

conhecimento para outros grupos que não o investigado, sendo “transformação” a palavra-

chave que define a perspectiva político-social da pesquisa-ação. Em termos sucintos, Thiollent 

(2011) entende a pesquisa-ação como o modo de concepção e organização de uma pesquisa 

social de finalidade prática, sempre considerando a ação e a participação dos sujeitos da 

realidade investigada. 

De acordo com Tripp (2005), a pesquisa-ação é necessariamente participativa, por 

incluir todos os que nela estão envolvidos, sendo também colaborativa no modo de trabalhar; a 

participação está no bojo do próprio conceito desse tipo de método. Sendo assim, expressões 

do tipo “pesquisa-ação participativa” acabam por ser redundantes.  

Neste trabalho, optou-se por seguir a perspectiva político-social de Thiollent, porque é 

a que melhor se coaduna com os propósitos de transformação da realidade estudada. Entretanto, 

apesar dessa opção, é preciso considerar que existem pontos de convergência entre as 

perspectivas existencialista e político-social da pesquisa-ação. Conforme Bezerra e Tanajura 

(2015), um desses pontos é a reflexão sobre a forma metodológica da pesquisa, no que tange à 

valorização do papel ativo dos sujeitos investigados na elucidação de seus problemas sociais. 

Nota-se, assim, que a autonomia e a participação dos sujeitos implicados são objetivos da 

pesquisa-ação, ao envolver os participantes durante todo o processo investigativo, não somente 

ao final, com a simples entrega de resultados e atos acabados. 

Além dessa confluência teórica, Bezerra e Tanajura (2015) apontam que tanto Barbier 

(2002) quanto Thiollent (2011) defendem que a figura do pesquisador não deve ser separada da 

ação nem do pensamento, nem dos fatos e dos valores. A pretensão por trás dessa defesa comum 

entre os dois autores é evitar o afastamento da responsabilidade com as questões humanas que 

envolvem os sujeitos da pesquisa. Vale lembrar que foi o abismo entre a teoria e a prática que 

deu origem à pesquisa-ação, daí a necessidade de que os sujeitos envolvidos não sejam 

considerados meros informantes da pesquisa, mas seus íntimos colaboradores.  
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Esse tipo de postura, para além de garantir a participação efetiva dos sujeitos da pesquisa 

na elaboração de soluções para problemas de sua realidade particular, permite também perceber 

a existência de um ponto central de convergência entre a pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011) 

e a Teoria da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 1968), pois a atribuição de significados 

e a consequente viabilização da ocorrência de aprendizagem significativa podem passar pela 

consideração de aspectos, condições e características da realidade dos sujeitos implicados.  

Afinal, a realidade, o cotidiano dos sujeitos, podem ser fontes de conhecimentos prévios 

diversos acerca dos temas que se pretende abordar. Dessa maneira, a participação ativa numa 

pesquisa pode se converter numa espécie de coautoria das soluções propostas.  

Esses foram, portanto, os motivos para a escolha da pesquisa-ação em sua perspectiva 

político-social, afinal não se pode olvidar que a pesquisa no universo da educação reveste-se de 

uma conotação especial por exigir do pesquisador uma postura ética diante da possibilidade de 

transformação social. 

5.2 Campo e sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa foram estudantes voluntários das turmas de 2º ano dos cursos 

técnicos integrados do Ifal, Campus Marechal Deodoro. A escolha de voluntários de turmas de 

2º ano foi motivada pelos seguintes pontos: 

a) os estudantes dessa série já estão bem inseridos no ambiente institucional; 

b) existe maior probabilidade de que os estudantes dessa série já tenham um conceito formado 

acerca do curso técnico nos quais estão matriculados; 

c) existe maior probabilidade de que eles já saibam se irão se valer da formação de nível médio 

para ingressarem no mundo do trabalho; 

d) trata-se de estudantes que estão mais envolvidos com a rotina e com o cumprimento das 

exigências curriculares dos cursos em que estão matriculados, diferentemente dos estudantes 

do terceiro e quarto anos, que podem ter preocupações para além do Instituto, como as provas 

para o ingresso no ensino superior, por exemplo; 

e) é nesta série que são discutidos assuntos que contextualizam a temática dos direitos 

trabalhistas, como a Revolução Industrial, por exemplo; 

f) além disso, a escolha por estudantes do 2º ano dá margem temporal para o início, o 

desenvolvimento e a conclusão da pesquisa, o que diminui os riscos da pesquisa, relacionados 

à possibilidade de perda do público participante. Em suma, a escolha dessa série específica se 

justifica por proporcionar maior probabilidade de controle das variáveis intervenientes. 
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5.3 Critérios de inclusão e exclusão 

Os critérios de inclusão dos participantes em todas as fases da pesquisa foram os 

seguintes: a) voluntariedade e b) matrícula em turma do 2º ano dos cursos técnicos integrados 

do Ifal, Campus Marechal Deodoro. 

Os critérios de exclusão, por sua vez, foram relacionados à não participação, em 

qualquer das fases da pesquisa, dos estudantes que se voluntariaram, nomeadamente: a) 

ausência às aulas ministradas; b) não participação nos testes do protótipo jogo; c) recusa ao 

preenchimento do questionário proposto (Apêndice A). 

5.4 Percurso metodológico 

Para a consecução dos objetivos do presente trabalho, a pesquisa seguiu um percurso 

metodológico, que foi dividido em algumas etapas, doravante descritas. 

No primeiro momento, foi feito um levantamento bibliográfico, que contemplou a 

leitura e a análise de livros, artigos, monografias, dissertações, teses e outros trabalhos 

científicos que tratam da temática objeto da presente pesquisa. O objetivo desta etapa foi 

construir o referencial teórico da pesquisa, tanto no que concerne à Teoria da Aprendizagem 

Significativa, para possibilitar a elaboração de materiais potencialmente significativos, quanto 

à temática dos jogos, para embasar a construção do serious game produzido ao longo deste 

trabalho. 

Em seguida, com fundamento no referencial teórico sobre Aprendizagem Significativa, 

foi elaborada uma apostila, um organizador prévio para o jogo, cujo objetivo é servir de material 

introdutório sobre noções de direito do trabalho com base nos conceitos centrais dessa temática 

abordada no jogo. 

Logo após, os esforços recaíram sobre a construção de um protótipo do serious game 

para abordagem dos conteúdos previamente trabalhados na apostila. 

Em continuação, as ações que se seguiram foram desenvolvidas em campo, basicamente 

em duas atividades: a ministração de aulas (lecionadas pelo pesquisador), a partir da 

organização da apostila, sobre conceitos básicos de direito do trabalho; e os testes do protótipo 

do jogo. O objetivo dessas aulas foi melhorar a organização dos conteúdos da apostila de modo 

claro e potencialmente significativo, segundo os preceitos da teoria de Ausubel (1968), mas 

também segundo o olhar dos estudantes voluntários, que também puderam identificar erros e 

falhas. Foi nesta etapa que se lançou mão de um grupo focal, composto por cinco estudantes 

voluntários (o exato número de jogadores). Esses estudantes participaram das aulas, utilizaram 
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a apostila e o protótipo do jogo e, assim, puderam colaborar para a melhoria do jogo e de seus 

materiais de apoio (apostila e manual), a partir de sugestões e críticas decorrentes da experiência 

de jogar o Tripalium e de estudar pelos materiais elaborados nesta pesquisa.  

Outro objetivo da etapa de testes foi possibilitar a participação dos estudantes 

voluntários no processo de produção do jogo e de seus materiais de apoio, e, assim, torná-los 

cocriadores do produto educacional em virtude de suas contribuições, de suas percepções e de 

suas experiências. Em resumo, nessa etapa, o protótipo do jogo e os materiais de apoio foram 

submetidos a testes, que tiveram como parâmetro as lições de Schell (2008) e tornaram possível 

o estabelecimento de interconexões entre a pesquisa-ação e os procedimentos de produção do 

Tripalium. Foi nessa oportunidade que os sujeitos da pesquisa foram chamados a participarem 

amplamente da construção de todos os componentes do produto educacional. 

As sugestões e críticas dos estudantes foram coletadas em dois momentos: o primeiro, 

durante a realização dos testes, por meio de anotações feitas pelo pesquisador no diário de 

campo; e o segundo, após os testes, por meio de questionário aplicado aos estudantes 

participantes, oportunidade em que eles tiveram novamente liberdade para expressar suas 

opiniões, mas, dessa vez, sem necessidade de qualquer identificação e, portanto, de quaisquer 

possibilidades de constrangimento. 

Na última etapa, foram utilizadas as informações registradas no diário de campo e nos 

questionários para corrigir erros e implementar modificações no protótipo. Após essa tarefa, 

chegou-se à última versão do produto educacional, que figura, portanto, como resultado do 

trabalho cooperativo entre pesquisador e sujeitos implicados. 

Por fim, vale registrar que o projeto da presente pesquisa foi submetido à análise ética, 

por meio da Plataforma Brasil, tendo recebido aprovação do Comitê de Ética da Universidade 

Federal de Alagoas (CEP/UFAL), conforme parecer consubstanciado nº 3.426.241, CAAE 

14897619.7.0000.5013 (Anexo E). 

5.5 Técnicas de pesquisa e instrumentos de coletas de dados 

Nesta subseção são apresentados os instrumentos de coleta de dados e as técnicas de 

pesquisa que foram utilizados durante as atividades do presente trabalho, bem como os 

propósitos para os quais foram utilizados. 
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5.5.1 Grupo focal e a contribuição dos estudantes voluntários 

Na etapa de elaboração do produto educacional (serious game), especificamente durante 

a etapa de testes do protótipo, foi utilizado um grupo focal, composto por 5 estudantes 

voluntários, conforme critérios de inclusão elencados anteriormente. Segundo Gatti (2012, p. 

09), grupo focal é uma técnica de pesquisa qualitativa capaz de criar condições para que o grupo 

de voluntários “se situe, explicite pontos de vista, analise, infira, faça críticas, abra perspectivas 

diante da problemática para a qual foi convidado a conversar coletivamente”. 

No presente trabalho, além de servir como instrumento de coleta de dados, essa técnica 

foi utilizada com o intuito de possibilitar a participação direta dos sujeitos da pesquisa na 

construção do produto educacional, o que também atende aos requisitos próprios para 

configuração de uma pesquisa-ação. 

Nesse sentido, Gatti (2012) relata que o uso de grupos focais em pesquisa foi comum 

nas décadas 1970 e 1980 “em áreas muito particulares, como na pesquisa em comunicação, na 

avaliação de materiais diversos ou de serviços, em estudos sobre a recepção de programas de 

televisão ou de filmes, em processos de pesquisa-ação ou pesquisa-intervenção” (2012, p. 08). 

É possível perceber, assim, a existência de compatibilidade entre a técnica de pesquisa dos 

grupos focais e o método da pesquisa-ação, bem como sua adequação a um dos objetivos da 

presente pesquisa, qual seja: construir um produto educacional a partir da avaliação e da 

percepção dos estudantes voluntários. 

Mas há ainda outras vantagens da utilização dos grupos focais, pois, ainda de acordo 

com Gatti (2012, p. 10) estes grupos “são particularmente úteis nos estudos [...] em que há 

interesse pelo uso cotidiano da linguagem e da cultura de um grupo particular e quando se quer 

explorar o consenso sobre um certo tópico”. A autora acrescenta que os grupos focais podem 

servir para apoiar a construção de outros instrumentos de pesquisa, como questionários, roteiros 

de entrevista ou observação. 

Tendo em vista tais razões, bem como as limitações do cronograma do mestrado 

profissional, optou-se por trabalhar com um grupo focal composto por cinco estudantes 

voluntários, de modo a viabilizar a captação de percepções mais detalhadas desses estudantes 

em relação ao jogo. A partir dessas percepções, buscou-se construir um produto educacional 

acessível e adequado ao contexto em que estão inseridos os sujeitos da pesquisa, bem como 

capaz de atender a demanda por conhecimento sobre a temática dos direitos trabalhistas. 

O grupo focal foi utilizado após os testes do jogo. Por meio dele, os estudantes puderam 

dicutir sobre as possibilidades de mudanças do protótipo, sobre a existência de erros e falhas, 
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bem como sobre as experiências proporcionadas pelo jogo, como diversão, motivação, atenção 

e aprendizagem. 

5.5.2 Coleta de dados 

As informações necessárias ao alcance dos objetivos da pesquisa foram coletadas por 

meio do grupo focal, já citado na subseção anterior, um questionário e um diário de campo, cuja 

utilização e propósitos são apresentados no Quadro 2: 

Quadro 2 – Instrumentos de coleta, propósitos e utilização 

Instrumento 

de coleta 

Momento de 

utilização 
Objetivo Foi usado para 

Questionário 

Após os testes 

do protótipo do 

jogo 

▪ Coletar as sugestões e críticas dos 

estudantes em relação ao jogo, 

relativas a cada um dos testes do 

protótipo (QA testing, usability 

testing, playtesting) 

 

▪ Coletar informações sobre as 

experiências vivenciadas durante as 

partidas, especificamente sobre a 

ocorrência de aprendizagem, de 

motivação e de diversão durante as 

partidas. 

 

▪ Garantir participação efetiva dos 

estudantes voluntários na construção 

do jogo. 

 

▪ Identificar erros no protótipo. 

▪  Verificar o alcance dos 

objetivos da pesquisa. 

 

▪ Verificar se o jogo cumpre 

os propósitos para os quais 

foi construído. 

 

▪ Corrigir erros no protótipo 

do jogo. 

 

▪ Implementar modificações e 

melhorias a partir do olhar 

dos estudantes voluntários, 

de modo a alcançar um 

produto educacional capaz 

de promover o aumento da 

atenção e, por consquência, 

da aprendizagem dos temas 

abordados no jogo, por meio 

de fatores como  motivação 

e diversão. 

 

▪ Corrigir erros na apostila. 

 

▪ Implementar possíveis 

melhorias no conteúdo ou 

na forma de abordagem a 

partir das sugestões e 

críticas dos estudantes 

voluntários. 

Diário de campo 

Durante e após 

os testes do 

protótipo do 

jogo 

▪ Registro das sugestões e críticas dos 

estudantes voluntários, em relação a 

temas não contemplados no 

questionário. 

 

▪ Registro das observações do 

pesquisador acerca dos testes do 

protótipo. 

 

▪ Registro das experiências 

vivenciadas durante os testes do 

protótipo. 

Grupo Focal 
Logo após os 

testes 

Suscitar discussões sobre possíveis 

melhorias do jogo para o incremento 

da diversão, da motivação, da atenção 

e da aprendizagem. 

Fonte: Autor (2020). 

 O questionário, em específico, teve a função de coletar, ao final dos testes, as 

percepções, sugestões e críticas dos estudantes ao jogo e às suas partes componentes (manual, 

tabuleiro, cartas e peças). O referido questionário, desenvolvido e aplicado por meio do Google 
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Forms, é composto por vinte e duas perguntas voltadas para a coleta das informações relativas 

à experiência dos jogadores, bem como para a realização dos testes necessários à melhoria da 

versão final do jogo e de seus materiais de apoio. 

No diário de campo, por sua vez, foram anotadas as sugestões e críticas dos estudantes 

feitas principalmente durante a realização dos testes do protótipo do jogo. Nesse caso, foram 

registradas informações sobre as quais os estudantes falaram enquanto jogavam, mas que não 

se pronunciaram expressamente nas respostas que deram ao questionário proposto, seja por não 

terem sido indagados sobre o assunto, seja por terem esquecido. Além disso, o diário de campo 

serviu para relatar as observações do pesquisador acerca de problemas por ele identificados no 

protótipo durante os testes, o que também contribuiu para a implementação de melhorias no 

produto educacional. 

Por fim, vale destacar que o diário de campo foi utilizado para registrar outras 

experiências vivenciadas no decorrer dos testes do protótipo, especialmente as relativas à 

aprendizagem dos temas tratados no jogo, à motivação, à atenção e à diversão proporcionadas 

pelo produto educacional. Esse registro, posteriormente, serviu para triangular as informações 

do diário com aquelas que foram prestadas pelos estudantes no questionário. 

5.6 Análise de dados 

Antes de mais nada, vale o registro de que a maior parte dos dados coletados durante a 

pesquisa, foi resultado dos testes feitos no protótipo e, por isso, serviram ao processo de 

construção do produto educacional. Outra parte dos dados coletados foi analisada a partir dos 

aportes teóricos sobre a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1968) e sobre jogos, 

especialmente sobre o processo de construção de jogos. 

Como as experiências relativas à diversão, à motivação, à atenção e à aprendizagem são 

necessárias à configuração de um serious game, conforme o aporte teórioco da presente 

pesquisa, estas foram tomadas como categorias de análise dos dados antes mesmo destes terem 

sido coletados. Já as categorias “engajamento”, “interações” e “dinamismo” foram definidas 

após a coleta de dados conforme quadro 3. 

Quadro 3 – Categorias e elementos de análise de dados 

Categorias Elementos Instrumentos 

Diversão 

Observou-se se o jogo promoveu diversão, ou seja, se a 

experiência de jogar Tripalium  também proporcionou 

entretenimento. 

Diário de campo, 

questionário, grupo 

focal 
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Motivação  

Observou-se a ocorrência e o grau de motivação dos estudantes 

durante as partidas do jogo. O nível de motivação foi analisado a 

partir das respostas dos próprios estudantes à questão 15 do 

questionário, que contém uma escala de motivação que vai de 1 

a 5, em que 1 é o nível mais baixo de motivação e 5, o nível mais 

alto. 

Diário de campo, 

questionário, grupo 

focal 

Atenção 

Verificou-se o grau de atenção dos estudantes sobre os conteúdos 

do jogo durante as partidas do jogo. O nível de motivação foi 

analisado a partir das respostas dos próprios estudantes à questão 

14 do questionário, que contém uma escala de motivação que vai 

de 1 a 5, em que 1 é o nível mais baixo de atenção e 5, o nível 

mais alto. 

Diário de campo, 

questionário, grupo 

focal 

Aprendizagem 

Verificou-se, a partir das respostas dos estudantes, a ocorrência e 

o nível de aprendizagem dos conteúdos trabalhados no jogo. 

Observaram-se indícios de aprendizagem significativa, como a 

capacidade de os estudantes relacionarem os conteúdos de direito 

do trabalho, abordados tanto no jogo quanto na apostila, com 

conhecimentos prévios, inclusive aqueles decorrentes de suas 

experiências de vida. 

Diário de campo, 

questionário, grupo 

focal 

Engajamento 
Observou-se se o jogo promoveu aumento da participação e do 

engajamento dos estudantes no processo de aprendizagem. 

Diário de campo, 

questionário, grupo 

focal 

Interações 

Observou-se de que modo os estudantes avaliaram as interações 

entre si realizadas durante as partidas do jogo, no que concerne 

às influências que essas interações tiveram na aprendizagem. 

Diário de campo, 

questionário, grupo 

focal 

Dinamismo 

Foram observadas quais as vantagens que os estudantes 

enxergaram nos jogos educacionais em relação a metodologiais 

convencionais de ensino. 

Diário de campo, 

questionário, grupo 

focal 

Fonte: Autor (2020). 

Vale registrar que o objetivo da análise dessas categorias foi verificar se o jogo 

promoveu as experiências projetadas: diversão, aumento da motivação, do engajamento e da 

atenção dos estudantes e, por consequência, o incremento da aprendizagem dos conteúdos 

abordados no jogo. 

Essa verificação, por sua vez, teve como intuito responder a questão de pesquisa do 

presente estudo, confirmar ou mesmo refutar a hipótese incialmente levantada, além de 

possibilitar compreensões mais amplas acerca dos temas tratados. 
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6 CONSTRUÇÃO DE UM SERIOUS GAME PARA ABORDAGEM DE NOÇÕES DE 

DIREITO DO TRABALHO NO CONTEXTO DA EPT 

 Esta seção trata do processo de construção do Tripalium, um serious game em suporte 

analógico, que aborda noções de direito do trabalho no contexto da EPT e tem o intuito de 

incrementar a formação profissional e cidadã dos estudantes, por meio da conscientização de 

direitos e deveres pertencentes à dimensão social da cidadania (GOMES, 2002).  

O jogo foi desenvolvido a partir de estudos teóricos preliminares sobre o processo de 

produção de jogos, conforme o conteúdo da quarta seção desta pesquisa. O Tripalium tem como 

um de seus elementos integrantes uma apostila, um organizador prévio cuja função é introduzir 

as noções de direito do trabalho tratadas no jogo. A elaboração dessa apostila foi pautada pelos 

princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1968). O intuito foi produzir 

um material que fosse potencialmente significativo e, assim, atender a uma das condições para 

a ocorrência da aprendizagem significativa, conforme o aporte teórico da terceira seção do 

presente trabalho. 

 A construção do Tripalium foi dividida, basicamente, em cinco etapas. Na primeira, 

foram definidos os objetivos do jogo. Na segunda, foram delimitados os conteúdos a serem 

discutidos no jogo, o que foi feito durante a elaboração do organizador prévio citado acima. Na 

terceira etapa, foi construído um protótipo do jogo. Na quarta, esse protótipo foi submetido a 

testes, tarefa que ocorreu em campo, com a participação de um grupo de cinco estudantes 

voluntários do Ifal, Campus Marechal Deodoro. Na quinta e última etapa, foram implementadas 

modificações na apostila e no protótipo do Tripalium, conforme as sugestões e críticas dos 

estudantes, e, com isso, finalizou-se a última versão do jogo, como será relatado nas subseções 

seguintes. Vale registrar que essas etapas de desenvolvimento do produto educacional geraram 

os apêndices A, B, C, D, E, F, G e H. 

6.1 Primeira etapa: definição dos objetivos do Tripalium 

Nesse primeiro momento, estabeleceu-se que o jogo poderia cumprir objetivos de 

aprendizagem e de avaliação. Em relação aos primeiros, definiu-se que o Tripalium seria 

utilizado para: a) motivar e engajar os estudantes no processo de aprendizagem; b) aprimorar a 

absorção, a revisão e a fixação dos conteúdos discutidos no jogo; c) despertar o interesse dos 

estudantes sobre os temas jurídicos trabalhados no jogo, tendo em vista o fortalecimento de sua 

formação cidadã e profissional. 
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Nesse sentido, Panosso, Souza e Haydu (2015, p. 240) afirmam que os jogos podem ser 

utilizados “como uma ferramenta para o ensino por meio do qual respostas corretas podem ser 

reforçadas, enquanto os erros ficariam reduzidos ao mínimo”. Ausubel (2003, p. 209), a 

propósito, chama a atenção para as influências das recompensas e das punições (esta última no 

sentido de não-recompensa) sobre a aprendizagem significativa. Explica o autor que estas 

ajudam a estruturar um problema de forma significativa, ao relacionar “uma sequência ou 

organização específica de atividades de aprendizagem componentes a um objetivo específico e 

bem sucedido” (AUSUBEL, 2003, p. 209). Em outras palavras, recompensas e punições 

orientam o aprendiz em direção ao objetivo, ao fornecerem informações significativas sobre 

erros ou fracassos que dão ênfase seletiva a significados desejados ou corretos, o que, por 

consequência, facilita a discriminação entre pistas que são relevantes e as que não são. 

Essa lição foi adotada na construção do protótipo do Tripalium, na medida em que este 

premia e, portanto, reforça as respostas corretas dos jogadores, no que se refere às noções de 

direito do trabalho, ao passa que trabalha com a ideia de não-recompensa para as respostas 

erradas. Ainda com fundamento nesse raciocínio, Fialho (2008) também afirma que explorar o 

aspecto lúdico pode facilitar a elaboração de conceitos e o reforço de conteúdos. Segundo o 

autor, os jogos pedagógicos podem ser utilizados como instrumentos de apoio e, assim, 

constituir elementos úteis ao reforço de conteúdos que já tenham passado por uma abordagem 

prévia, o que no caso do Triaplium pôde ser feito com o uso prévio da apostila. 

Vale enfatizar que, além da presente pesquisa, outros trabalhos, como o que foi 

desenvolvido por Silva, Lima e Pimentel (2018, p. 7), também entendem que o jogo não tem “a 

função de prover todas as informações necessárias para que a aprendizagem aconteça, mas sim 

de despertar no aluno o interesse de aprofundar seus estudos e compreender o assunto que o 

jogo propõe”. Sendo assim, é preciso registrar que o Tripalium não tem o objetivo de, sozinho, 

fazer alguém aprender noções de direito do trabalho. Na realidade, pretende-se que o jogo e a 

apostila sirvam de apoio, incentivo e motivação para a aprendizagem dos conteúdos de que 

tratam. No que concerne aos objetivos de avaliação, o jogo pode servir como um instrumento 

para possibilitar a avaliação da aprendizagem. Isso pode ser feito a partir da análise do 

desempenho dos estudantes durante as partidas do jogo. 

6.2 Segunda etapa: construção de um organizador prévio para o Tripalium 

Tendo em vista que o direito do trabalho trata-se de um conteúdo não lecionado, em sua 

maior parte, nos componentes curriculares dos cursos técnicos integrados de nível médio do 
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Ifal, fez-se necessário trabalhar os temas por meio de um organizador prévio, uma apostila 

construída com objetivo de fornecer aos estudantes/jogadores conhecimentos prévios (os 

principais conceitos) sobre os temas abordados  no Tripalium. 

A apostila do Tripalium pode ser classificada simultaneamente como um organizador 

prévio expositivo e comparativo. Os direitos trabalhistas, por um lado, pode ser uma temática 

completamente nova para maioria dos estudantes, visto que, como afirmado, os referidos 

direitos não são abordados por nenhum componente curricular específico dos cursos técnicos, 

o que justificaria a utilização de um organizador prévio expositivo. Por outro lado, a apostila 

também pode ser classificada como organizador prévio comparativo, pois alguns temas podem 

ser relativamente familiares para alguns estudantes, em virtude de suas experiências pessoais 

de vida e/ou de familiares ou amigos. Nesse último caso, a apostila pode servir para a integração 

de novas ideias a conceitos subsunçores já existentes na estrutura cognitiva dos estudantes 

participantes, bem como para aumentar a discriminabilidade entre aquilo que os jogadores já 

sabem e as ideias e os conceitos novos apresentados na apostila.  

A Figura 8 apresenta os principais temas abordados na apostila. Vale destacar que, 

embora o foco do jogo seja a abordagem de assuntos jurídicos de natureza trabalhista, uma 

contextualização constitucional mostrou-se necessária na elaboração da apostila, de modo que 

esta pudesse promover o entendimento mais profundo dos temas centrais do jogo. 

Figura 8 – Organização dos conteúdos da Apostila 

 Fonte: Autor (2020) – Apostila do Tripalium (Apêndice H). 
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Por meio da oferta de conceitos mais gerais e inclusivos do direito constitucional, foi 

possível situar melhor os estudantes em questões fundamentais, como é o caso da produção de 

normas trabalhistas e da solução jurídica de conflitos no âmbito do direito do trabalho. Sem o 

conhecimento da estrutura e do funcionamento do Estado brasileiro, a compreensão dos direitos 

trabalhistas e das instituições responsáveis por garanti-los poderia ser comprometida.  Afinal, 

como entender as funções da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho sem 

compreender antes a dinâmica dos Poderes constituídos (Legislativo, Executivo e Judiciário) e 

as competências que lhe são atribuídas pela Constituição? 

Tendo em vista os motivos elencados, a apostila inicia a abordagem dos conteúdos do 

jogo com a discussão de elementos essenciais de direto constitucional, o que se estende, 

preponderantemente, pelos tópicos 1, 2 e 3, conforme exposto na Figura 8. 

Ao longo desses tópicos, são abordadas questões relativas à estrutura e à organização 

do Estado brasileiro, com ênfase na divisão tripartite do Poder. Essas etapas iniciais podem 

coincidir com a abordagem do tema “formação do Estado”, quando tratado nas disciplinas de 

História e Sociologia (disciplinas do Núcleo Comum dos Cursos Técnicos de Nível Médio 

Integrado), oportunidade em que o Tripalium e/ou seu organizador prévio podem ser utilizados. 

Tal medida, se adotada por professores das disciplinas citadas, pode potencializar a 

aprendizagem significativa dos estudantes, tendo em vista que o número de conceitos 

subsunçores disponíveis sobre o tema será ainda maior, em virtude dos diferentes enfoques 

(histórico, sociológico e jurídico) dados à temática de modo simultâneo ou mesmo subsequente. 

Ademais, as diferentes possibilidades de abordagem da “formação do Estado” demonstram a 

transversalidade do tema e as contribuições que este pode oferecer para a formação cidadã dos 

estudantes. 

De volta à organização da apostila, vale frisar que o objetivo do primeiro momento, 

tópicos 1, 2, 3 (Figura 8), foi introduzir o conceito de competências administrativas, legislativas 

e jurisdicionais, as quais embasam o conceito de federação. Por meio desse conceito, foi 

possível trabalhar temas básicos para a compreensão das questões que são discutidas a partir do 

tópico 4 (Figura 8), tais como: a) a competência para legislar sobre direito do trabalho; b) o 

alcance geográfico da legislação trabalhista e, por fim, c) a competência para julgar os conflitos 

travados no contexto das relações de trabalho, assunto tratado na última parte da apostila. 

A partir do quarto tópico, a apostila se volta completamente para o direito do trabalho, 

com a definição dos direitos trabalhistas que são abordados no material. 
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6.2.1 Delimitação dos conteúdos abordados no jogo 

A maior parte da apostila é dedicada ao estudo das duas principais fontes normativas de 

direito do trabalho: a Constituição Federal de 1988 (art. 7º) e a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). Entretanto, isso não impediu que outros diplomas legais fossem analisados, 

ainda que de modo menos pormenorizado, como foi o caso da Lei do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS) e da Lei do Seguro-desemprego, por exemplo. Aliás, nem mesmo a 

CLT pôde ser abordada em sua plenitude, tendo em vista os propósitos do jogo e a extensão do 

referido diploma legal. A Figura 9 destaca os temas da CLT que são tratados no jogo: 

Figura 9 – Seleção de temas da CLT 

 
Fonte: Autor (2020) – Apostila do Tripalium (Apêndice H). 

Como é possível notar na Figura 9, dos onze títulos que compõem a CLT, apenas os 

títulos V, VII e XI não fazem parte do objeto de estudo da apostila e, portanto, não são tratados 

no jogo. Todos os demais títulos foram objeto de estudo, alguns de forma menos detalhada, 

outros de modo mais profundo, como é caso do Título IV, no qual se concentra boa parte dos 

temas abordados no jogo.  

Ademais, também é possível observar, ainda na Figura 9, que o tema “Segurança e 

Medicina do Trabalho”, tratado no componente curricular Gestão Organizacional e Segurança 

do Trabalho, dos cursos técnicos integrados de nível médio do Ifal, representa apenas o Título 
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II da CLT. Esse fato evidencia, mais uma vez, que a proposta da referida disciplina é realizar 

uma discussão de direitos específicos, ligados à segurança do trabalho, ao contrário da proposta 

do Tripalium, que aborda os direitos do trabalhador de uma forma mais ampla. 

A propósito, os temas trabalhados no jogo não foram escolhidos de modo aleatório. Pelo 

contrário, incluem os assuntos mais recorrentes nos novos processos que tramitam nas Varas 

do Trabalho de todo o país, ajuizados em 2019, segundo informações divulgadas pelo Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), apresentadas no Quadro 4 em formato de ranking: 

Quadro 4 – Assuntos mais recorrentes nas Varas do Trabalho do Brasil 

 ASSUNTOS RECORRENTES 
Abordados na 

apostila e no jogo 

1º Aviso Prévio X 

2º Multa de 40% do FGTS X 

3º Multa do Art. 477 da CLT  

4º Férias Proporcionais X 

5º 13º Salário Proporcional X 

6º Multa do art. 467 da CLT  

7º Horas Extras/Adicional de Horas Extras X 

8º Saldo de Salário X 

9º FGTS/Depósito/Diferença de Recolhimento X 

10º Intervalo Intrajornada/Adicional de Hora Extra X 

11º Adicional de Insalubridade X 

12º Verbas Rescisórias X 

13° CTPS/Anotação/Baixa/Retificação X 

14º Rescisão do Contrato de Trabalho/Rescisão Indireta X 

15º Indenização/Dobra/Terço Constitucional X 

16º Horas Extras/Reflexos X 

17º Horas Extras X 

18º FGTS X 

19º Honorários na Justiça do Trabalho  

20º FGTS/Levantamento/Liberação X 

 Fonte: adaptado de Brasil (2019a). 
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Já no Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas (TRT da 19ª Região), conforme 

informações também divulgadas pelo TST, a maioria dos assuntos apresentados no ranking do 

Quadro 4 se repetiu. Houve apenas leve modificação de posições de alguns assuntos no ranking 

estadual em relação ao nacional. Além disso, o assunto “honorários na Justiça do Trabalho” não 

aparece entre os vinte primeiros assuntos mais recorrentes no TRT de Alagoas, como pode ser 

visto no Quadro 5: 

Quadro 5 – Assuntos mais recorrentes nas Varas do Trabalho de Alagoas 

 ASSUNTOS RECORRENTES 
Abordados na 

apostila e no jogo 

1º Aviso Prévio X 

2º Multa de 40% do FGTS X 

3º Multa do Art. 477 da CLT  

4º Multa do Art. 467 da CLT  

5º Férias Proporcionais X 

6º 13º Salário Proporcional X 

7º FGTS/Depósito/Diferença de Recolhimento X 

8º Verbas Rescisórias X 

9º Saldo de Salário X 

10º FGTS X 

11º Adicional de Horas de Extras X 

12º CTPS/Anotação/Baixa/Retificação X 

13° Rescisão do Contrato de Trabalho/Rescisão Indireta X 

14º Horas Extras/Reflexos X 

15º Indenização/Dobra/Terço Constitucional X 

16º Indenização por Dano Moral X 

17º Décimo Terceiro Salário X 

18º Horas Extras X 

19º FGTS/Levantamento/Liberação X 

20º Intervalo Intrajornada/Adicional de Hora Extra X 

Fonte: adaptado de Brasil (2019a). 

Em decorrência da violação frequente dos direitos apresentados nos rankings ora 

expostos, tais dados foram considerados como critério de escolha dos temas trabalhistas a serem 
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discutidos com mais ênfase no jogo. A recorrência desses temas nos processos ajuizados na 

primeira instância da Justiça do Trabalho justifica sua abordagem num jogo sobre noções de 

direito do trabalho, bem como demonstram a necessidade de serem conhecidos por seus reais 

destinatários: os trabalhadores, atuais e futuros. Os assuntos que não receberam um “X” na 

terceira coluna dos Quadros 3 e 4 não foram tratados no jogo por se referirem a questões 

jurídicas que exorbitam os propósitos do Tripalium. 

6.2.2 Organização dos conteúdos da apostila 

Os conteúdos abordados no jogo foram organizados na apostila e nela distribuídos em 

oito partes (Figura 8), a partir de uma sequenciação lógica dos temas, que observou dois 

princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1968): a organização 

sequencial e a diferenciação progressiva. Segundo Moreira e Masini (1982), tais princípios 

preceituam que os conteúdos devem ser sequenciados de maneira coerente e que as ideias gerais 

e mais inclusivas de um tema devem ser abordadas em primeiro plano para, só então, serem 

progressivamente diferenciadas, por meio da introdução de conceitos e detalhes específicos. 

Além disso, vale lembrar que, conforme exposto na seção 3, a ocorrência da 

aprendizagem significativa pressupõe a existência de materiais, cuja natureza deve ser 

“‘logicamente significativa’, i. e., suficientemente não-arbitrária e não-aleatória em si, de modo 

que possa ser relacionada, de forma substantiva e não-arbitrária, às ideias correspondentemente 

relevantes que se situem dentro do domínio da capacidade humana de aprender” (MOREIRA; 

MASINI, 1982, p. 14). Sendo assim, a apostila foi construída a partir de uma sequenciação dos 

conteúdos, que partiu de pontos mais gerais e abstratos em direção a pontos mais específicos e 

concretos dos temas. Conforme essa lógica, a apostila parte da discussão de temas ligados ao 

Estado para discussão de temas relacionados a questões contratuais. Ou seja, parte de questões 

gerais para questões progressivamente mais particulares. 

Em outros termos, a discussão se inicia com apontamentos sobre o Estado brasileiro, 

seu surgimento, sua organização e sua estrutura (aspecto geral) e segue em direção ao estudo 

das relações trabalhistas concretas, materializadas na figura do contrato (esse é o aspecto mais 

específico). No aspecto geral, a problematização do tema teve como objetivo responder as 

seguintes perguntas: 1) O que é o Estado? → 2) Como ele surge? → 3) Como ele se organiza? 

 A partir das respostas dadas à sequência de questões acima, objetivou-se problematizar 

outra parte do tema e buscar respostas para a seguinte sequência de questões: 1) A quem cabe 
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legislar sobre direito do trabalho? 2) → Onde se situa a legislação trabalhista no ordenamento 

jurídico brasileiro? → 3) Qual o alcance geográfico das leis trabalhistas? 

Respondidas todas as questões anteriores, seguiu-se para outra sequência de perguntas: 

1) → Quais os principais direitos trabalhistas? 2) O que são relações de trabalho e relações de 

emprego? → O que são contratos de trabalho? 

A partir das repostas a essas últimas perguntas, o material parte para o estudo das fases 

contratuais, seguindo o fluxo apresentado na Figura 10: 

Figura 10 – Fases Contratuais 

Fonte: Autor (2020) – Apostila do Tripalium (Apêndice H). 

Além da organização lógica, a elaboração da apostila partiu da ideia (uma metáfora) de 

que os contratos de trabalho funcionam como uma espécie de “invólucro”, cujo conteúdo abriga 

alguns dos principais direitos trabalhistas. A partir desse pensamento, os direitos trabalhistas 

passaram a ser discutidos em espécie, em seus detalhes respectivos. 

Nesse sentido, enquanto o Estado, seus poderes, suas instituições e seu ordenamento 

jurídico representam uma realidade jurídica ampla, o contrato de trabalho representa uma 

realidade jurídica compartimentada, limitada às partes envolvidas (patrão/empregado). Tendo 

em vista que os contratos possuem fases de surgimento, desenvolvimento e fim e que os direitos 

trabalhistas vão se realizando em cada uma dessas fases, a proposta da apostila é fazer a 

abordagem de noções de direito do trabalho, seguindo a sequência apresentada na Figura 10. 

 O movimento feito na sequenciação do conteúdo (do geral para o específico; da 

realidade estatal para a realidade privada, contratual) mostrou-se necessário em virtude da 

natureza híbrida do direito do trabalho, simultaneamente pública e privada. Nesse aspecto, tem-

se que a dimensão pública do direito do trabalho diz respeito às determinações e aos limites 

constitucionais e legais para a validade do contrato trabalhista. Já a dimensão privada diz 

respeito à possibilidade de negociação de algumas cláusulas contratuais, entre empregado e 
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empregador, com base na autonomia da vontade das partes (DELGADO, 2019). Dessa forma, 

a apostila do Tripalium contempla as duas dimensões do direito do trabalho, que, embora 

distintas, são complementares. 

 O passo seguinte da sequência de conteúdos é a discussão acerca dos danos havidos nas 

relações de trabalho, bem como acerca da competência para julgar os conflitos trabalhistas. 

Nessa direção, partiu-se do pressuposto de que os danos trabalhistas surgem da violação das 

normas que regem cada uma das fases de existência do contrato (a celebração, as alterações, as 

suspensões, as interrupções e a rescisão), conforme ilustrado na Figura 11. 

Figura 11 – Conflitos e Danos Trabalhistas 

   Fonte: Autor (2020) – Apostila do Tripalium (Apêndice H). 

Depreende-se do esquema da Figura 11 que, provocados os danos (sejam de natureza 

patrimonial ou extrapatrimonial), surgem os conflitos trabalhistas, e destes, a busca por solução 

no âmbito da Justiça do Trabalho. Nessa sequência, o próximo passo foi a abordagem dos 

caminhos possíveis até a Justiça do Trabalho, onde deve ser buscada a reparação judicial dos 

danos sofridos. A compreensão dessa parte do conteúdo é um dos focos do produto educacional 

desenvolvido nesta pesquisa, visto que é precisamente nessa etapa que são estudadas as formas 

de acesso ao poder judiciário trabalhista. 

6.2.3 Recursos didáticos da apostila 

Para elaboração da apostila, foram utilizados alguns recursos didáticos, tais como 

esquemas, índices gráficos e mapas conceituais. Estes últimos foram elaborados por meio do 
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CmapTools, um software de livre acesso, de fácil assimilação e uso, desenvolvido 

especificamente para a construção de mapas conceituais.  

Os referidos recursos didáticos foram utilizados com o objetivo de facilitar a 

organização lógica das informações apresentadas, bem como de fornecer aos estudantes uma 

visão panorâmica da estrutura global dos conceitos abordados. Se os conteúdos fossem expostos 

no formato textual próprio das legislações, poderia haver um comprometimento da 

aprendizagem, visto que a leitura de diplomas legais, normalmente estruturados em títulos, 

capítulos, artigos, incisos, parágrafos e alíneas, costuma ser pouco atrativa e, geralmente, 

cansativa, especialmente por, muitas vezes, se distanciarem das questões práticas que dão 

significado ao texto legal. 

Além disso, a organização dos assuntos num texto legal não necessariamente segue uma 

ordem lógica, pois, algumas vezes, determinados temas não são esgotados num único diploma 

legal. Em suma, muitos textos legais podem não ser potencialmente significativos, em 

decorrência da linguagem utilizada, da falta de estruturação dos temas, bem como por não 

esgotarem necessariamente uma unidade temática: um mesmo assunto pode ser tratado por 

diferentes diplomas legais, o que pode fazer com que o leitor leigo perca a noção do todo e 

deixe de perceber os conceitos mais gerais para diferenciá-los dos que são menos inclusivos. 

Entretanto, a utilização dos mapas conceituais foi acompanhada de um tratamento 

adicional para possibilitar seu melhor aproveitamento: todas as informações contidas nos mapas 

conceituais foram disponibilizadas na apostila também no formato comum da língua escrita 

(palavras, orações, períodos, parágrafos), subtraídos os formalismos próprios da linguagem 

jurídica. Essa medida foi adotada, porque, por mais simples que sejam os critérios eleitos para 

a construção dos mapas conceituais, estes costumam carregar em si fortes componentes 

idiossincráticos de quem os elabora. Conforme discussão feita na seção 3, os componentes 

idiossincráticos da produção de mapas conceituais é consequência das particularidades da 

estrutura cognitiva de cada indivíduo, das diferentes formas como o conhecimento é organizado 

nessa estrutura, dos diferentes subsunçores que podem estar disponíveis para interação com os 

novos conceitos aprendidos. 

A descrição dos temas contidos nos mapas teve também outro objetivo: dar maior 

autonomia à apostila, de modo que os temas possam ser compreendidos independentemente de 

explicações externas ao material, o que poderia não ser possível somente com o uso dos mapas 

conceituais. Assim, a apostila tornou-se, de fato, um material introdutório, um organizador 
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prévio, que também pode servir para revisão dos conteúdos ou para futuras consultas, como 

uma espécie de cartilha. 

Para chegar à conclusão de que a descrição do conteúdo dos mapas conceituais seria 

necessária, foram observadas também as lições de Moreira (2010a), quando diz que os mapas 

conceituais não são autoinstrutivos, e de Pimentel (2011), quando destaca o caráter pessoal do 

resultado das produções de mapas conceituais. Disponibilizar os mapas conceituais e, 

simultaneamente, descrever os seus conteúdos são estratégias que permitem aos alunos fazer 

dois movimentos de interpretação para aprendizagem dos temas: dos mapas para os textos e 

destes últimos para os mapas, movimentos que podem garantir a completude das informações 

trabalhadas na apostila e, assim, facilitar a experiência de aprendizagem. 

6.3 Terceira etapa: construção do protótipo 

Nesta subseção, são descritas as etapas seguidas na construção do protótipo do 

Tripalium e como e quais foram os testes realizados em campo, quais sugestões e críticas foram 

feitas pelos estudantes participantes da pesquisa e como foram implementadas as modificações 

no protótipo a partir da experiência, das sugestões e das críticas dos usuários do jogo. 

O protótipo do Tripalium foi construído para ser jogado por, no máximo, cinco pessoas. 

Conforme a Figura 12, os elementos constituintes do protótipo foram os seguintes: a) 01 

tabuleiro retangular 9X12; b) 02 dados, nas cores vermelha e azul; c) 04 peões; d) 95 cartas, 

contendo perguntas sobre os conteúdos da apostila e também algumas regras para o jogo; e e) 

1 apostila. 

Figura 12 – Componentes do protótipo do Tripalium 

  Fonte: Autor (2020) – primeira versão do Manual do Tripalium (Apêndice B). 
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A primeira versão do tabuleiro possuía quatro pistas, cada uma composta por doze casas, 

como pode ser visto na Figura 12. Os peões deveriam se movimentar nessas pistas, de acordo 

com o resultado obtido no lançamento dos dados. Do número retirado no dado azul deveria ser 

subtraído o número retirado no dado vermelho. Se o resultado dessa subtração fosse positivo, o 

jogador deveria avançar o mesmo número de casas indicado pelos dados; se negativo, deveria 

recuar. Venceria a partida o jogador que alcançasse primeiro a linha de chegada do tabuleiro. 

As regras até aqui descritas coincidem, na maior parte, com as regras básicas do jogo 

“Sobe e Desce”, um serious game que trabalha operações com números inteiros e que serviu de 

inspiração para a construção do Tripalium. A escolha desse jogo como modelo, deu-se em 

virtude da sua lógica de fácil assimilação e das suas poucas regras de funcionamento, vantagens 

que permitiram a criação de novas regras para o Tripalium sem que, com isso, fosse 

desconfigurada a lógica fundamental do jogo “Sobe e Desce”. A identidade do Tripalium, por 

sua vez, foi construída com base nas novas regras que foram criadas para explorar o conteúdo 

de direito do trabalho, especialmente os relacionados às fases contratuais. 

A conexão entre as regras básicas do protótipo do jogo (as mesmas do jogo “Sobe e 

Desce”) e os conteúdos da apostila do Tripalium foi feita, inicialmente, por meio dos símbolos 

de interrogação inseridos no tabuleiro, conforme mostrado na Figura 12. Cada pista possuía 

duas casas marcadas com interrogação. Quando o peão “caía” numa casa com esse símbolo, o 

jogador deveria retirar uma carta da pilha. 

As casas com interrogação, portanto, permitiam o acesso às cartas do jogo, que, por sua 

vez, faziam a conexão com o conteúdo da apostila, tanto por meio de questões sobre os temas 

nela trabalhados quanto por meio de pequenos problemas, formulados a partir do relato de casos 

fictícios. Em outras palavras, as casas com o símbolo de interrogação inseriam as noções de 

direito do trabalho no contexto lúdico do protótipo do Tripalium. 

Além de inserir os temas do direito do trabalho na lógica do jogo, as cartas também 

adicionavam novas regras ao protótipo do Tripalium. O objetivo dessas regras era dinamizar o 

jogo, acrescentando-lhe fatores como desafios e surpresas, bem como possibilitando a 

ocorrência de situações de competição e de cooperação entre os jogadores. 

O jogo “Sobe e Desce” tem como fundamento de suas regras a aleatoriedade (sorte), 

isso porque a regra básica do jogo é o lançamento de dados, cujos resultados são aleatórios e, 

portanto, não podem ser controlados pelos jogadores. Por isso, o conjunto de cartas 

acrescentado ao protótipo do Tripalium possui também o objetivo de inserir a possibilidade de 

os jogadores controlarem determinadas situações do jogo, como será visto mais adiante. 
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Sendo assim, o Tripalium não se trata, unicamente, de um jogo de sorte, como é o caso 

do “Sobe e Desce”. O Tripalium contém outros elementos que, conforme Carvalho (2015), são 

essenciais aos jogos, tais como: desafios, surpresas, competição, cooperação, controle e, 

também, é claro, a sorte. As cartas e as regras que elas contêm são o que efetivamente 

transformam o jogo “Sobe e Desce” no Tripalium. 

Como já afirmado acima, o protótipo do Tripalium possuía 95 cartas, dispostas numa 

única pilha, mas que se dividiam em três modalidades: a) 75 cartas comuns, com questões sobre 

o assunto; b) 10 cartas “Faça uma Pergunta!”; e c) 10 cartas especiais. Essa última modalidade 

dividia-se em: 2 “cartas demissão”; 2 “cartas admissão”; 2 “cartas seguro-desemprego”; 2 cartas 

“acidente de trabalho” e 2 “cartas assédio moral” (Apêndice C). 

Por se tratar de um jogo fundado em perguntas e respostas, a consulta ao material escrito 

foi admitida nas regras do protótipo e assim permaneceu na versão final do jogo, mas apenas 

em situações específicas. Para realizar as consultas à apostila, foi criada a figura do juiz, que 

consultaria o material sempre que lhe fosse solicitado, sempre que uma dúvida acerca de 

determinado conteúdo não fosse superada pelos próprios jogadores. Entretanto, para que o 

Tripalium tenha maior autonomia em relação à apostila e ao próprio manual, há regras do jogo 

inscritas em algumas cartas, as quais direcionam comandos específicos aos jogadores. 

Ademais, os enunciados de algumas cartas contêm, propositalmente, respostas a 

perguntas de outras cartas. Essa última medida, para além de proporcionar maior autonomia ao 

jogo e diminuir o número de consultas aos materiais de apoio (apostila e manual), também 

tiveram como objetivo reter a atenção dos jogadores às perguntas e às respostas alheias, por 

meio das quais eles poderiam aprender conteúdos que eventualmente desconhecessem no início 

das partidas. 

A função das cartas “Faça uma Pergunta!” é, a partir da visão particular de cada um dos 

jogadores, aumentar o alcance do jogo sobre conteúdos da apostila que não tenham sido 

abordados nas cartas. Afinal, o número limitado de cartas não permitiu a abordagem da 

totalidade dos assuntos tratados na apostila. 

Além disso, as cartas “Faça uma Pergunta!” podem favorecer a competição e a 

cooperação entre os jogadores. Isso é possível porque um jogador que estivesse em 

desvantagem, ao pegar uma dessas cartas, poderia utilizá-la contra um jogador que estivesse 

próximo à linha de chegada. Nesse caso, se formulada uma pergunta difícil para o adversário, 

este não soubesse a resposta correta, retornaria uma casa e, portanto, seria prejudicado. A 

situação contrária também seria possível: um jogador poderia beneficiar um colega com quem 
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tivesse firmado uma parceria provisória (possibilidade prevista no manual), dirigindo-lhe uma 

pergunta com baixo nível de dificuldade. Nesse último caso, o jogador que formulasse a 

pergunta seria prejudicado, pois, se o colega acertasse a resposta, avançaria uma casa, enquanto 

quem lhe perguntou deveria retornar uma. A decisão de quem formula a pergunta, portanto, 

deveria levar em consideração diversos fatores de ordem estritamente pessoal. 

Essas situações acrescentam ao jogo os elementos da subjetividade e da 

imprevisibilidade das decisões dos jogadores. E não somente isso. A possibilidade de interferir 

no jogo alheio acrescenta às partidas a influência dos interesses individuais e/ou dos interesses 

compartilhados pelas duplas que eventualmente se formassem ao longo das partidas. Qual a 

decisão que será tomada pelos jogadores que retirarem essas cartas? A depender do momento 

das partidas, o conteúdo das decisões dos colegas pode ser uma surpresa para os jogadores. 

No mesmo sentido, as cartas especiais aumentam a influência da vontade dos jogadores 

sobre os rumos do jogo, ou seja, possibilitam certo controle sobre as situações do jogo. As cartas 

demissão permitem ao jogador que as retirar da pilha, excluir alguém da partida, no momento 

que considerar mais oportuno. Já as cartas seguro-desemprego imunizam seu portador contra 

uma tentativa de demissão. As cartas admissão, por sua vez, permitem ao seu portador, caso 

queira, trazer de volta para o jogo um participante que, porventura, tenha sido ou venha a ser 

excluído da partida. 

Nota-se, assim, que as cartas especiais adicionam ao jogo a incerteza, provocada pelo 

elemento subjetivo das decisões humanas. Nesse aspecto, também é possível constatar a 

presença do elemento surpresa, visto que não dá para ter a certeza de qual será a decisão tomada 

por cada jogador. É possível, ainda, visualizar o elemento “sorte”, pois as cartas são retiradas 

da pilha de forma aleatória, conforme o resultado imprevisível, e também aleatório, do 

lançamento de dados. 

Embora sejam retiradas aleatoriamente da pilha, as cartas “Faça uma Pergunta!”, 

“demissão”, “admissão” e “seguro-desemprego” proporcionam aos jogadores a sensação de 

controle sobre determinadas situações do jogo e sobre o destino dos demais jogadores. Essa 

possibilidade de controle é um elemento próprio da mecânica dos jogos e que, no caso 

específico do protótipo do Tripalium, foi proporcionada também pela quantidade de 

conhecimento adquirida pelo jogador antes e durante as partidas. 

Os desafios do jogo foram construídos a partir dos conteúdos da apostila. Por isso, os 

desafios do Tripalium serão tanto menores quanto maiores forem os conhecimentos adquiridos 

pelos participantes durante as leituras da apostila, bem como no desenrolar das partidas do jogo. 
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Dessa forma, se, por um lado, não dá para ter controle sobre o resultado do lançamento dos 

dados, nem sobre a ordem de retirada das cartas, por outro, é possível se beneficiar da resposta 

correta dada a uma pergunta ou interferir, por meio de uma questão, na jogada dos adversários 

e eventuais aliados. 

Desse modo, vê-se que a elaboração das cartas “Faça uma Pergunta!” e das cartas 

especiais teve como objetivo reunir no Tripalium os elementos próprios da mecânica de um 

jogo, citados por Carvalho (2015): desafios, surpresas, competição, cooperação, controle e 

também a sorte, conforme mostrado na Figura 13. 

Figura 13 – Mecânica do Tripalium 

Fonte: Autor (2020) – dados da pesquisa bibliográfica. 

Isso mostra que, durante a produção do Tripalium, houve a preocupação de se 

implementar os fatores expressos na Figura 13, os quais estão diretamente relacionados à 

promoção de motivação e de entretenimento. O intuito de tal medida foi diminuir os riscos de 

ofuscar os aspectos lúdicos do jogo, por se priorizar, de modo exacerbado, os aspectos didático-

pedagógicos. Uma situação de ofuscamento, de acordo com alerta de Costa (2010), poderia 

tornar o jogo cansativo e entediante e, consequentemente, comprometer a motivação para 

aprendizagem dos conteúdos trabalhados. 

6.4 Quarta etapa: testes do protótipo 

A princípio, vale registrar que, nesta etapa, foram realizados três tipos de testes, 

conforme lições de Schell (2008): o QA Testing (Quality Assurance Testing), para verificação 
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de eventuais erros do Tripalium; o Usability Testing (teste de usabilidade), para verificar se o 

jogo é intuitivo e fácil de usar; e o Playtesting para verificar se o jogo realiza os objetivos para 

os quais foi projetado, bem como se promove a aprendizagem dos conteúdos tratados e se, 

simultaneamente, é capaz de proporcionar diversão. Este último tipo de teste trata-se, portanto, 

de um teste sobre a experiência proporcionada pelo jogo. Nesse sentido, Schell (2008) ensina 

também que o Playtesting é um protótipo, não do jogo, mas da experiência que este produz.  

Para que fique claro o modo como os testes sugeridos por Schell (2008) foram realizados 

durante desenvolvimento do Tripalium, o Quadro 6 relaciona os tipos de teste a cada uma das 

perguntas do questionário aplicado aos jogadores após as sucessivas partidas. 

Quadro 6 – Tipos de teste e perguntas correspondentes 

Tipo de Teste Pergunta 

Playtesting 

1. Fale um pouco sobre sua experiência de aprender conceitos básicos de direito do 

trabalho por meio de um jogo educativo. 

2. Você se divertiu enquanto jogava? 

3. Se a sua resposta à "questão 2" foi "sim", a diversão proporcionada pelo jogo contribuiu 

para a aprendizagem dos conteúdos abordados no minicurso? 

7. Foi possível aprender conteúdos abordados no jogo durante as partidas? 

8. Em que medida o jogo educativo reforçou os conteúdos de direito do trabalho abordados 

nas AULAS e na APOSTILA? 

12. O jogo permitiu momentos de COOPERAÇÃO entre os jogadores? 

13. O jogo permite momentos de COMPETIÇÃO entre os jogadores? 

14. Numa escala de 1 a 5, qual foi seu grau de atenção enquanto jogava? 

15. Numa escala de 1 a 5, quanto você se sentiu motivado a jogar? 

17. Se a sua resposta para a pergunta anterior foi "sim", quanto tempo, no total, você 

dedicou ao estudo do conteúdo até o dia em que teve contato com o jogo educativo? 

 18. Você conseguiu perceber a aplicabilidade dos conteúdos do jogo a situações reais de 

sua vida cotidiana ou da vida de pessoas que lhe são próximas? 

QA Testing 

10. Os conteúdos tratados no jogo correspondiam aos conteúdos de direito do trabalho 

ministrados nas aulas do minicurso? 

22. Aponte possíveis melhorias para o JOGO EDUCATIVO, caso acredite serem 

necessárias. Você sugere algo para tornar o jogo mais divertido, mais dinâmico? 

Usability Testing 
4. As regras do jogo ficaram suficientemente claras no respectivo manual de instruções? 

5. Se a sua resposta à "questão 4" foi "não", cite suas dúvidas sobre o manual de instruções 

do jogo. 
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6. Você conseguiu fixar as regras do jogo? (Entenda "fixar" no sentido de jogar sem 

precisar ficar consultando o manual de instruções do jogo várias vezes durante as partidas) 

9. Para você, qual o grau de dificuldade dos conteúdos abordados no jogo? 

11. As perguntas do jogo estão no nível adequado, nem muito fáceis e nem muito difíceis? 

Fonte: Autor (2020) – dados da pesquisa. 

 Esses testes foram realizados de modo simultâneo, ou seja, não foram utilizadas 

partidas exclusivas para cada tipo de teste. Pelo contrário, todos os testes foram feitos em todas 

as partidas. As informações geradas durante os testes do protótipo foram coletadas por meio de 

dois instrumentos: o questionário e o diário de campo. Pelo primeiro, foram coletadas as 

impressões, sugestões e críticas dos jogadores, feitas após os testes; já no diário foram anotadas 

as observações do pesquisador acerca das experiências vivenciadas durante os testes, bem como 

as impressões, sugestões e críticas dos jogadores feitas durante as partidas. 

Os testes do protótipo do jogo e dos respectivos materiais de apoio (manual e apostila) 

foram precedidos de duas aulas sobre os conteúdos, as quais tiveram como roteiro a apostila do 

Tripalium. O objetivo de lecioná-las foi coletar sugestões para melhorias da apostila, a partir da 

identificação de possíveis erros e falhas e da estruturação inadequada de conceitos ou do uso 

inapropriado de termos jurídicos na apostila ou mesmo nas cartas do jogo, que pudessem 

atrapalhar a compreensão dos jogadores acerca dos conteúdos. 

Ao todo foram realizados 4 encontros presenciais com os 5 estudantes voluntários, 

conforme datas e objetivos descritos no Quadro 7: 

Quadro 7 – Cronograma das Atividades em Campo 

Encontros Primeiro Segundo Terceiro Quarto 

Data 14/08/2019 23/08/2019 30/08/2019 11/09/2019 

Atividades 

realizadas 

1. Instruções iniciais 

2. Entrega da apostila 

3. Construção de um 

cronograma em 

parceria com sujeitos 

Duas aulas de 50 

minutos sobre os 

conteúdos da 

apostila, exposição 

e discussões sobre 

os temas 

1. Duas aulas de 50 minutos 

sobre os conteúdos da 

apostila, exposição e 

discussões sobre os temas e 

2. Eentrega do manual do 

jogo 

Testes do 

Protótipo do 

Tripalium e 

realização do 

grupo focal 

Fonte: Autor (2020) – dados da pesquisa. 

No primeiro encontro, os estudantes definiram, juntamente com o pesquisador, o 

cronograma das atividades a serem realizadas. Além disso, os participantes foram informados 

do papel que cumpririam durante a pesquisa, especialmente no que se refere à produção e à 

avaliação do jogo, bem como dos respectivos materiais de apoio.  
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Na mesma oportunidade, a apostila do Tripalium foi disponibilizada de forma impressa 

para os participantes, com o intuito de que eles tivessem contato antecipado com os conteúdos 

que seriam discutidos nas aulas. Essa medida justificou-se em virtude das lições da Teoria da 

Aprendizagem Significativa, que recomenda a entrega antecipada de organizadores prévios 

(MOREIRA; MASINI, 1982), o que é o caso da apostila do Tripalium, como já afirmado 

anteriormente. Pretendeu-se com isso, possibilitar a ocorrência da aprendizagem significativa 

dos conceitos a serem trabalhados, pois os organizadores prévios funcionam como ponte 

cognitiva entre os conhecimentos prévios dos estudantes e os novos conceitos a serem 

aprendidos; eles ajudam a manipular a estrutura cognitiva, de modo a prepará-la para a 

aquisição de novos conceitos. 

6.4.1 Versões do tabuleiro para testes 

Como exposto no Quadro 7, os testes do protótipo ocorreram no quarto encontro. Nesse 

momento, foram levados dois tabuleiros para teste, conforme exposto na Figura 14: 

Figura 14 – Versões iniciais do tabuleiro do Tripalium 

Fonte: Autor (2020) – Dados da pesquisa. 
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A segunda versão do tabuleiro foi pensada para explorar melhor as etapas do contrato 

de trabalho, da forma como foram abordadas na apostila do jogo. Dessa forma, o ponto de 

partida foi deslocado para o centro do tabuleiro, seguindo o modelo do jogo “Sobe e Desce”. O 

referido ponto de partida passou a ser chamado de CELEBRAÇÃO, que é a denominação 

apropriada para o início de qualquer tipo de contrato. Nas extremidades da segunda versão do 

tabuleiro, foram exploradas duas situações que podem levar ao término do contrato: a primeira, 

extremidade superior do tabuleiro, pode ser tratada como positiva (APOSENTADORIA), 

porque pode significar que o contrato de trabalho durou muito tempo, sem a ocorrência de 

nenhuma falta contratual grave; e a outra, extremidade inferior, negativa (DEMISSÃO), que é 

a consequência das faltas mais graves cometidas num contrato de trabalho. 

Além disso, foram adicionadas à segunda versão do tabuleiro casas com as inscrições 

“suspensão” e “interrupção”. A ideia foi explorar alguns eventos jurídicos que podem ocorrer 

no meio do contrato de trabalho. Sendo assim, no segundo tabuleiro, puderam ser exploradas 

situações jurídicas que ocorrem nas etapas de início, meio e fim do contrato de trabalho. 

Para essa nova versão do tabuleiro, criou-se a regra de que venceria o jogo aquele que 

chegasse primeiro à casa “aposentadoria”. Aqueles que, ao contrário, chegassem à casa da 

demissão seriam excluídos do jogo. Todas as demais regras do Tripalium foram preservadas 

nas partidas jogadas com os dois tipos de tabuleiro, conforme o manual entregue aos jogadores 

no terceiro encontro, ocorrido 12 dias antes de os estudantes terem contato efetivo com o jogo, 

no dia 11 de setembro de 2019 (Figura 15). 

  Figura 15 – Estudantes voluntários testando o protótipo do Tripalium 

Fonte: Autor (2020) – Dados da pesquisa. 
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Após jogarem algumas partidas nos dois tabuleiros, os alunos decidiram, por 

unanimidade, que a segunda versão do tabuleiro atendia melhor aos objetivos do jogo, pois, 

segundo eles, era mais dinâmica. E, assim, o segundo tabuleiro foi escolhido para compor a 

versão final do Tripalium. Portanto, todas as observações, modificações e ajustes relatados 

doravante dizem respeito à segunda versão do tabuleiro (Figura 14). 

6.4.2 Playtesting: o Juiz e suas atribuições 

Durante as partidas, sem descaracterizar a lógica do jogo, os próprios jogadores 

começaram a fazer modificações de algumas regras. A primeira delas foi sobre o papel do juiz 

no jogo. Segundo as regras do manual do protótipo do Tripalium (Apêndice B), o juiz teria 

como única função consultar a apostila para comprovar o acerto ou o erro das respostas dadas 

pelos jogadores às perguntas das cartas, sempre que lhe fosse solicitado. Entretanto, os 

voluntários, espontaneamente, optaram por aumentar a participação do juiz e lhe passaram o 

controle sobre as cartas do jogo. Por essa regra, o juiz retiraria as cartas, de acordo com o 

resultado do lançamento dos dados, e, em seguida, leria o conteúdo para o respectivo jogador. 

Além disso, caso alguma resposta fosse dada em termos diferentes daqueles utilizados 

na apostila, caberia ao juiz decidir pela aceitação ou não da resposta apresentada em termos 

alternativos (com outras palavras). Essa atribuição não constava do manual, mas, de fato, 

alguém deveria decidir, em última instância e com base na apostila, sobre eventuais 

controvérsias ocorridas durante o jogo. Por isso, essa sugestão foi de pronto acolhida. 

A ampliação das competências do juiz concedeu a essa figura um papel determinante, 

que a transformou num personagem mais participativo, obrigado a atuar de forma imparcial, 

um juiz de fato para o jogo. Dessa forma, ampliou-se também o envolvimento do jogador que 

assume o papel de juiz, tendo em vista que as novas funções a desempenhar passaram a impor 

o dever de maior atenção sobre os acontecimentos do jogo, o que, por consequência, pode 

potencializar a aprendizagem dos conteúdos, com base nos quais o juiz deverá necessariamente 

decidir eventuais controvérsias. 

6.4.3 Playtesting: o equilíbrio entre aprendizagem e diversão  

Após a primeira partida, os estudantes afirmaram que o jogo estava pouco dinâmico, no 

que diz respeito à aprendizagem das noções de direito do trabalho: os peões haviam “caído” 

poucas vezes nas casas que continham interrogações e, em consequência disso, poucas 

perguntas sobre o conteúdo haviam sido feitas nas primeiras partidas. Por outro lado, os alunos 
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pareciam se divertir com as situações criadas pelo jogo. A situação, portanto, indicava haver 

um desequilíbrio no jogo entre o entretenimento e a aprendizagem dos conteúdos, a ponto de 

os próprios jogadores proporem medidas para que saíssem mais cartas com perguntas sobre os 

assuntos tratados no jogo. Segundo os estudantes, eles gostariam de testar mais os 

conhecimentos sobre os conteúdos do Tripalium, que haviam sido adquiridos nas leituras da 

apostila. 

Para solucionar o problema desse desequilíbrio, as medidas propostas foram as 

seguintes: a) acrescentar mais uma interrogação em cada pista do tabuleiro (2ª versão); b) criar 

uma nova regra para obrigar os jogadores a retirar uma carta da pilha: sempre que avançassem 

ou recuassem duas ou mais casas, segundo o resultado do lançamento dos dados, os jogadores 

deveriam retirar uma carta. 

Após testarem as duas medidas citadas, os jogadores optaram por implementar de modo 

efetivo a primeira delas (acrescentar interrogações ao tabuleiro). Essa decisão foi tomada com 

base na dificuldade que os jogadores tiveram de aplicar a regra criada na segunda medida, 

porque eles esqueciam de obrigar o jogador que avançasse ou recuasse duas ou mais casas a 

retirar uma carta da pilha. 

Entretanto, após mais algumas partidas, os jogadores consideraram que o número de 

cartas retiradas da pilha durante as partidas ainda era pequeno, mesmo havendo três 

interrogações em cada pista do tabuleiro. Eles poderiam tentar resolver esse problema com o 

acréscimo de mais interrogações, mas consideraram que isso “poluiria” visualmente o tabuleiro. 

Por conta disso, os estudantes tomaram outra decisão: resolveram apagar todas as interrogações 

do tabuleiro.  

Dessa forma, uma nova regra para acesso às cartas foi finalmente criada: sempre que o 

peão caísse numa casa colorida (azul, vermelha, verde ou amarela, a depender da pista), o 

jogador deveria retirar uma carta da pilha. Com isso, seria possível aumentar o número de cartas 

retiradas ao longo de cada partida, visto que havia seis casas coloridas em cada pista do segundo 

tabuleiro. Segundo os estudantes, essa solução permitiria também diminuir a quantidade de 

informações inscritas no tabuleiro, tornando-o mais “limpo”, o que, de fato, aconteceu. 

6.4.4 QA Testing: falhas detectadas no protótipo 

Para além das sugestões até aqui relatadas, nos resultados do QA Testing, os jogadores 

identificaram as falhas listadas abaixo: 
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▪ Com exceção da carta admissão, todos os tipos de carta foram retirados da pilha durante 

as partidas do jogo. Todavia, algumas cartas especiais (a carta demissão, a própria carta 

admissão e a carta seguro-desemprego) foram retiradas com pouca frequência e, por isso, 

tiveram pouca influência sobre o jogo. Vale lembrar que essas cartas foram criadas para 

possibilitar maior controle dos jogadores sobre os próprios rumos e sobre o destino de seus 

adversários, bem como para viabilizar a formação de parcerias provisórias; 

▪ Os jogadores também detectaram uma lacuna no manual do jogo, no que se refere aos 

efeitos da carta admissão. O manual do Tripalium não especificava para qual posição do 

tabuleiro o jogador que eventualmente fosse excluído, em decorrência de uma carta demissão, 

deveria retornar, caso outro colega resolvesse incluí-lo novamente no jogo, por meio de uma 

carta admissão; 

▪ Após jogarem algumas partidas na segunda versão do tabuleiro (Figura 14), os usuários 

entenderam que, apesar de a segunda versão ser mais interessante, suas pistas eram mais curtas 

por causa da mudança do ponto de partida para o centro do tabuleiro (celebração). Esse formato 

diminuía consideravelmente o tempo de duração das partidas e, por isso mesmo, não permitia 

que todas as possibilidades do jogo se realizassem no período de uma jogada; 

▪ Foram encontradas algumas falhas na numeração e na redação de algumas cartas; 

▪ Foram utilizadas algumas expressões jurídicas que dificultaram a compreensão do 

conteúdo, o que exigiu a reformulação do texto de algumas cartas. 

6.4.5 Usability Testing: a usabilidade do jogo 

Os testes de usabilidade, cujas informações foram obtidas por meio das perguntas 4, 5, 

6, 9 e 11 do questionário (Quadro 6), apresentaram os seguintes resultados: na pergunta 4, 

quando questionados se as regras do jogo haviam ficado suficientemente claras no manual, 

todos os participantes responderam “sim” e não apresentaram qualquer dúvida na questão 5, 

em que foi disponibilizado espaço para os estudantes exporem suas dúvidas e/ou dificuldades. 

Já na questão 6, quando indagados se haviam conseguido fixar as regras do jogo, ou seja, se 

haviam conseguido jogar sem precisar consultar recorrentemente o manual do Tripalium 

durante as partidas, todos os estudantes responderam novamente “sim”. 

As respostas às questões 4, 5 e 6, portanto, evidenciam que as regras do jogo se 

mostraram claras o suficiente para que os jogadores as internalizassem sem dificuldades. Essa 

facilidade de compreensão das regras é um atributo do jogo que deve ser buscado, pois segundo 



94 

 

 
 

Monsalve e Leite (2014), o jogo deve possibilitar sua utilização sem esforços, a partir da nítida 

compreensão do seu funcionamento. 

Já na questão 9, os estudantes foram indagados acerca do grau de dificuldade dos 

conteúdos abordados no jogo, segundo parâmetros descritos em cada uma das alternativas da 

referida questão, conforme pode ser visto na Figura 16: 

Figura 16 – Grau de dificuldade dos conteúdos abordados no jogo 

 
Fonte: Autor (2020) – Dados da pesquisa. 

Como se pode constatar na Figura 16, os estudantes tiveram cinco alternativas possíveis 

para resposta, que variaram do “muito difícil” ao “muito fácil”. Para que as respostas tivessem 

um retorno quantitativo e não apenas subjetivo, todos os graus de dificuldade foram descritos, 

entre parênteses, em cada uma das alternativas. Diante disso, 4 dos 5 cinco estudantes 

voluntários responderam que o grau de dificuldade dos conteúdos abordados no jogo havia sido 

regular, o que significa que, durante as partidas, os jogadores responderam corretamente pelo 

menos metade das perguntas que lhe foram dirigidas. Apenas um estudante respondeu que o 

nível de dificuldade do conteúdo cobrado no jogo havia sido fácil, o que significa que ele 

conseguiu responder corretamente a maioria das perguntas que lhe foram feitas durante o jogo. 

Ainda sobre a questão da dificuldade dos conteúdos, os estudantes foram indagados na 

questão 11 se as perguntas do jogo estavam no nível adequado, ou seja, se não foram muito 

fáceis, nem muito difíceis. A resposta, nesse caso, foi unânime, todos os estudantes 

consideraram que as perguntas estavam no nível adequado. 

Trianguladas as respostas das questões 9 e 11, é possível concluir que o jogo cobrou os 

conteúdos num nível de dificuldade adequado, visto que as perguntas sobre o conteúdo não 

foram tão difíceis a ponto de desanimar aqueles que estavam aprendendo o conteúdo, nem 

foram tão fáceis a ponto de desestimular aqueles jogadores que haviam estudado melhor os 
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temas discutidos no jogo. Nessa esteira, Cascini e Campos (2015) lembram que os desafios de 

um jogo devem ter um nível de dificuldade adequado, nem tão alto nem tão baixo, para que não 

comprometa a motivação dos jogadores. Nesse ponto, é preciso lembrar que as questões sobre 

noções de direito do trabalho são os desafios propostos pelo Tripalium, os quais devem ser 

superados pelos jogadores, daí a necessidade de que tenham um nível de dificuldade equilibrado 

para manter os jogadores motivados a jogar e decididos a superar as dificuldades e os desafios. 

6.5 Quinta etapa: correções e modificações do protótipo 

As correções e modificações do protótipo, feitas a partir das sugestões e críticas dos 

estudantes voluntários, bem como das observações do pesquisador registradas em diário de 

campo, foram as seguintes: 

▪ Ampliação das atribuições do juiz; 

▪ Escolha do segundo tabuleiro, apresentado na Figura 14, para versão final do jogo; 

▪ Exclusão das interrogações da segunda versão do tabuleiro (Figura 17); 

▪ Criação da casa “Armadilha Superior”, localizada na extremidade superior do tabuleiro 

(Figura 17). Os estudantes defenderam que seria interessante a criação de uma casa no tabuleiro 

que quebrasse a expectativa de quem estivesse próximo de vencer a partida, ou seja, daquele 

jogador que esteja próximo da “casa aposentadoria”; 

 Figura 17 – Modificações na segunda versão do tabuleiro 

 Fonte: Autor (2020) – dados da pesquisa. 



96 

 

 
 

▪ Criação de uma pilha de cartas, com fundo vermelho (Apêndice F), para casa 

“Armadilha Superior”. Por meio dessas cartas foram exploradas todas as hipóteses legais de 

demissão por justa causa, bem como algumas hipóteses de suspensão, de assédio moral e de 

acidente de trabalho. Foram criadas também 12 cartas que prescrevem apenas que o jogador 

permaneça na casa onde se encontra, como mecanismo de adiar uma possível vitória. O jogador 

deverá recorrer a essa pilha de cartas sempre que o seu peão cair na casa da “Armadilha 

Superior”, fato que o impedirá, momentaneamente, de seguir rumo à vitória, daí a ideia de 

frustação de expectativa. 

▪ Criação da casa “Armadilha Inferior”, localizada na extremidade inferior do tabuleiro 

(Figura 17). Os estudantes defenderam que seria interessante a criação de uma casa no tabuleiro 

que reacendesse às esperanças de o jogador permanecer na partida, quando estivesse bem 

próximo da casa demissão e, portanto, prestes a ser excluído definitivamente da partida; 

▪ Criação de uma pilha de cartas, com fundo verde (Apêndice G), para casa “Armadilha 

Inferior”. Por meio dessas cartas foram exploradas todas as hipóteses legais de rescisão indireta 

do contrato de trabalho (quando o empregador comete faltas graves) e boa parte das hipóteses 

de interrupção do contrato (férias, por exemplo). Foram criadas também 12 cartas que 

prescrevem apenas que o jogador permaneça na casa em que se encontra, como mecanismo de 

adiar uma possível exclusão definitiva da partida (caso atinja a casa demissão, na extremidade 

inferior do tabuleiro). O jogador deverá recorrer a essa pilha de cartas sempre que cair na casa 

da Armadilha Inferior. 

▪ Com a criação de novas cartas, o jogo passou a ter, em vez de uma, três pilhas de cartas: 

as pilhas das casas Armadilhas Superior e Inferior (Apêndices F e G respectivamente), já 

descritas acima; e a pilha comum (Apêndice E), que já existia no protótipo do jogo, composta 

majoritariamente por cartas com perguntas sobre os temas discutidos no jogo e também por 

cartas especiais (demissão, admissão e seguro-desemprego); 

▪ A criação de novas cartas, bem como as modificações do tabuleiro exigiram a 

reformulação da regra de acesso às cartas da pilha comum, que antes ocorria quando o peão 

caía nas casas com interrogação. Como estas foram excluídas do tabuleiro, a regra de acesso às 

cartas comuns passou a ser a seguinte: o jogador, cujo peão cair numa casa colorida do tabuleiro 

(casas azuis, vermelhas, verdes e amarelas), deverá retirar uma carta da pilha comum; 

▪ Aumento do número de casas das pistas do novo tabuleiro, de 13 para 17 (Figura 17), 

com o intuito de ampliar o tempo de duração das partidas, que havia ficado curto na segunda 
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versão do tabuleiro, o que diminuía o contato dos jogadores com os conteúdos abordados no 

Tripalium, uma vez que poucas cartas eram retiradas durante as partidas; 

▪ Aumento da quantidade de cartas especiais (demissão, admissão e seguro-desemprego) 

de duas para cinco cartas, com o objetivo de aumentar a possibilidade de ocorrência, ao longo 

das partidas, de algumas estratégias previstas no manual do Tripalium, como a formação de 

duplas provisórias, por exemplo. Essas cartas continuaram pertencendo à pilha comum; 

▪ Inserção de um indicador de direção no tabuleiro para apontar os sentidos “avançar” e 

“recuar” (Figura 17). Esse indicador se mostrou necessário por causa do deslocamento do ponto 

de partida para o centro do tabuleiro, modificação que poderia causar certa confusão nos 

jogadores no que diz respeito às direções de avanço e recuo, previstas nas cartas do jogo, 

problema que o referido indicador tenta evitar; 

▪ Inserção da seguinte regra no manual do Tripalium: o jogador que tenha sido excluído 

provisoriamente de uma partida, conforme regras previstas nas cartas, se readmitido, deverá 

retornar ao ponto de partida no centro do tabuleiro (celebração); 

▪ Criação de um sumário para a apostila.  

Vale destacar, por fim, que a criação das casas Armadilhas Superior e Inferior, além de 

inserir mais um elemento surpresa no jogo, também permitiu a retirada das inscrições 

“suspensão” e “interrupção” da segunda versão do tabuleiro (Figura 14), situações contratuais 

que passaram a ser melhor exploradas nas cartas das casas com armadilhas. Ademais, essa 

medida também melhorou a estética do tabuleiro final do jogo, que passou a conter menos 

informações, uma vez que estas foram transferidas para as cartas do Tripalium.  

6.6 Tripalium: versão final 

O Tripalium, em sua versão final, trata-se de um jogo analógico de tabuleiro, 

precisamente um serious game que explora noções de direito do trabalho, por meio do 

entretenimento, que é característica próprio dos jogos em geral. O nome do jogo guarda relação 

com a etimologia da palavra “trabalho”, derivada do termo em latim tripalium, o qual, por sua 

vez, possui duas acepções distintas: a primeira denota que o termo se referia a um instrumento 

utilizado na lavoura durante a Idade Média; a segunda acepção, e a mais conhecida, relaciona 

tripalium a um instrumento romano de tortura (CAIRO JUNINOR, 2015).  

Apesar de associada, em sua origem, à tortura, a palavra tripalium foi escolhida para dar 

nome ao serious game desenvolvido nesta pesquisa por sua relação etimológica com o vocábulo 

“trabalho”. Além disso, por meio desse termo, foi possível também provocar algumas reflexões 
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sobre os diferentes significados que o trabalho humano tem adquirido ao longo da história, 

tendo deixado de ser associado à tortura e ao sofrimento, para ser visto hoje, como afirma 

Frigotto (1989), como uma atividade que supostamente dignifica o homem. 

O Tripalium pode ser jogado por, no máximo, cinco pessoas. Os elementos constituintes 

do jogo, conforme a Figura 18, são os seguintes: a) 01 tabuleiro retangular com quatro pistas, 

com ponto de partida situado ao centro; b) 02 dados, nas cores vermelha e azul; c) 04 peões; d) 

1 Apostila, que discute noções de direito do trabalho; e e) 192 cartas, distribuídas em 3 pilhas, 

pilha comum (108 cartas), pilha da Armadilha Superior (42 cartas) e pilha da Armadilha Inferior 

(42 cartas), as quais não devem ser misturadas, mas dispostas conforme a Figura 18 . 

Figura 18 – Componentes do jogo (versão final) 

 
Fonte: Autor (2020) – Manual do Tripalium (Apêndice D). 

A pilha comum contém 108 cartas com perguntas sobre os conteúdos do jogo, entre as 

quais estão 25 cartas especiais (10 cartas “Faça uma Pergunta!”, 5 “admissões”, 5 “demissões” 

e 5 “seguro-desempregos”). Vale lembrar que as quantidades das cartas “admissões”, 

“demissões” e “seguro-desemprego” foram aumentadas de 2 para 5, mas essas cartas foram 

mantidas com as mesmas funções que já possuíam no protótipo do jogo. A pilha da Armadilha 

Inferior, como descrito anteriormente, contém cartas que exploram todas as hipóteses legais de 
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rescisão indireta do contrato de trabalho (quando o empregador comete faltas graves) e boa 

parte das hipóteses de interrupção do contrato. Por fim, a pilha da Armadilha Superior explora 

todas as hipóteses legais de demissão por justa causa, bem como algumas hipóteses de 

suspensão, de assédio moral e de acidente de trabalho. A Figura 19 mostra a composição de 

cada uma das pilhas de carta do Tripalium: 

Quadro 8 – Composição das pilhas de cartas 

 
Fonte: Autor (2020) – Manual do Tripalium (Apêndice D). 

O tabuleiro do Tripalium (versão final) possui quatro pistas, cada uma composta por 17 

casas, como visto na Figura 18. Vê-se, também na mesma figura, que o tabuleiro já não contém 

símbolos de interrogação, que o número de casas das pistas foi ampliado, e que foram 

adicionadas casas especiais nas extremidades (armadilhas). O ponto de partida 

(CELEBRAÇÃO), por sua vez, localiza-se na região central do tabuleiro, o qual também 

possui, à esquerda, um indicador de direção, para que os jogadores não confundam as direções 

“avançar” e “recuar”. 

Os peões devem percorrer as pistas, de acordo com o resultado obtido no lançamento 

dos dados, assim como ocorria no protótipo do jogo. Do número retirado no dado azul deverá 
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ser subtraído o número retirado no dado vermelho. Se o resultado dessa subtração for positivo, 

o jogador avança; se negativo, o jogador retrocede, conforme o indicador de direção. 

Vence o jogador que alcançar primeiro a casa “aposentadoria”, localizada na 

extremidade superior do tabuleiro. Mas para chegar até lá, o jogador terá de contar com um 

pouco de sorte e com o esforço de responder corretamente as perguntas que lhe forem feitas 

durante as partidas, precisamente sempre que cair nas casas coloridas do tabuleiro, conforme 

regras do Manual do Tripalium (Apêndice D). 

6.7 O Tripalium e as experiências proporcionadas pelo processo de produção do jogo 

Nesta subseção são relatadas, a partir das observações registradas em diário de campo e 

das respostas dos participantes da pesquisa ao questionário aplicado, as experiências ocorridas 

durante o processo de produção do Tripalium, no que se refere à aprendizagem e a aspectos a 

esta relacionados, como a motivação, a atenção, a participação e a diversão. Além disso, os 

relatos da experiência foram permeados por análises feitas a partir dos aportes teóricos da 

presente pesquisa. 

6.7.1 O Tripalium e a aprendizagem significativa 

Durante as aulas que fizeram parte da produção do Tripalium e de seus materiais de 

apoio, foi possível notar que a temática do direito do trabalho mostrou-se significativa para os 

estudantes voluntários, por meio dos exemplos trabalhados e das dúvidas que foram levantadas. 

Os exemplos utilizados nessas aulas revelaram a proximidade entre os temas discutidos e o 

cotidiano dos estudantes voluntários. Ao falar sobre os acidentes do trabalho e suas 

consequências jurídicas, principalmente no que concerne à reparação dos danos patrimoniais e 

extrapatrimoniais, um exemplo real foi utilizado para ilustrar a discussão: a explosão na 

tubulação de gás natural da Petrobrás, ocorrida no Município de São Miguel dos Campos/AL, 

no ano de 20082. De imediato, os estudantes demonstraram certa familiaridade com o caso, 

alguns, inclusive, chegaram a afirmar que conheciam familiares das vítimas do acidente. 

Como visto na seção 3, essa proximidade com a realidade pode viabilizar a ocorrência 

da aprendizagem significativa, pois indica que os estudantes já possuem conhecimentos prévios 

(subsunçores) sobre o assunto em discussão, fato que minimiza a possibilidade da ocorrência 

 
 

2 Disponível em: <http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia-old.php?c=160693&e=>. Acesso em: 20 maio 

2019. 
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da aprendizagem puramente mecânica, ao indicar que o material novo será relacionado, de 

forma substantiva, e não-arbitrária, a uma estrutura cognitiva que detém precedentes sobre a 

temática trabalhada no jogo. 

Os debates realizados pela mídia na época em que ocorreu o acidente tomado como 

exemplo, o sofrimento dos familiares das vítimas, visto de perto por alguns estudantes 

voluntários da pesquisa, além das discussões em torno da responsabilização da empresa 

envolvida na situação, tornaram o tema conhecido em certa medida pelos estudantes. Coube à 

presente pesquisa aproveitar os conhecimentos prévios sobre a situação relatada e, por meio do 

Tripalium, ampliar a discussão jurídica sobre as consequências desse caso para estudantes em 

formação profissional. 

No que se refere às experiências proporcionadas pelo Tripalium, ao serem perguntados 

(questão 1 - Apêndice A) sobre a possibilidade de aprender noções de direito do trabalho por 

meio de um jogo, os cinco estudantes fizeram os seguintes relatos: 

Estudante A - Achei muito divertido, esse meio (o jogo) me fez responder com 

convicção a questões cujo eu não tinha noção de que sabia das respostas.  Comecei a 

jogar imaginando que não conseguiria, mas foi uma boa experiência. Me divertir e 

ainda mais fortaleci o que tinha aprendido durante as aulas.  Sem dúvidas uma 

experiência muito útil. 

Estudante B - Me ajudou a entender melhor o assunto, fugindo do cotidiano que são 

as aulas teóricas, para uma aula mais dinâmica com interação de todos, além de 

reforçar minha aprendizagem. 

Estudante C - Foi uma experiência ótima, conseguimos associar coisas com o nosso 

dia a dia, foi ótima. 

Estudante D - Foi bastante legal e lucrativa, pois me ajudou em varias questões 

cotidianas. 

Estudante E - foram muito boas. 

As respostas dos estudantes A, B e C indicam que o Tripalium cumpriu o objetivo de 

reforçar os conteúdos trabalhados no jogo. Nesse sentido, destaca-se a resposta do estudante A, 

ao relatar que, no início da experiência, imaginava que não conseguiria jogar, mas que, no 

desenrolar das partidas, descobriu conhecer questões que acreditava que não sabia inicialmente. 

Além disso, os estudantes A e B falaram expressamente que o jogo reforçou o conhecimento 

sobre os conteúdos trabalhados e que, portanto, reforçou a aprendizagem. 

As afirmações contidas nesses relatos foram reiteradas por todos os estudantes 

participantes ao responderem, na questão 7 do questionário (Apêndice A), que foi possível 

aprender noções de direito do trabalho durante as partidas do jogo. Além disso, quando 

perguntados, na questão 8, em que medida o Tripalium teria reforçado os conteúdos de direito 

do trabalho abordados nas aulas e na apostila, 2 (dois) estudantes responderam que o jogo 
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ajudou a reforçar os conteúdos entre 50% e 60%, outros 2 (dois) responderam entre 80% e 90% 

e 1 (um) estudante afirmou que o jogo reforçou os conteúdos entre 90% e 100%. 

Outro ponto a ser destacado das respostas acima, especificamente dos estudantes A e B, 

é o fato de o Tripalium ter possibilitado aos jogadores associar as questões do jogo a fatos de 

suas vidas. Quando perguntados se haviam conseguido perceber a aplicabilidade dos conteúdos 

do jogo a situações reais de suas vidas ou de pessoas próximas, três estudantes responderam 

que “sim, em muitos momentos”, os outros dois responderam que “sim, mas em poucos 

momentos”. De toda forma, ainda que em medidas distintas, todos os participantes conseguiram 

relacionar o conteúdo trabalhado no Tripalium a situações concretas de suas vidas, tanto que, 

quando questionados se acreditavam que os conhecimentos trabalhados seriam importantes 

para sua formação como cidadãos e como profissionais, todos responderam que “sim”. 

Tais afirmações demonstram que as questões tratadas no jogo são significativas para os 

estudantes, primeiro por fazerem parte de seus cotidianos e, segundo, pelo fato de a relação 

entre os temas tratados e a realidade ter sido percebida pelos jogadores. Essa percepção também 

indica que os estudantes participantes possuem conhecimentos prévios sobre a temática, em 

virtude do contato direto ou indireto com situações que exigem conhecimentos sobre direito do 

trabalho para uma compreensão mais ampla da realidade. Esse contexto, em que se evidenciam 

a presença de conhecimentos prévios e a necessidade de estruturá-los e aprofundá-los, facilita, 

como já afirmado, a ocorrência da aprendizagem significativa dos temas abordados no 

Tripalium, tanto para o futuro exercício de uma profissão quanto para a melhor compreensão 

jurídica das relações de trabalho. 

 A apostila do Tripalium, enquanto organizador prévio, cumpre nesse processo o papel 

de estabelecer pontes entre o que os estudantes já sabem e o que ainda irão aprender, seja por 

estabelecer quais são os conceitos mais gerais e inclusivos do tema, seja por disponibilizar 

conceitos mais gerais e inclusivos que sejam inteiramente novos, no caso de temas que não 

forem familiares para os estudantes. 

6.7.2 Tripalium, diversão, motivação e aprendizagem 

Outro aspecto a ser destacado das experiências vivenciados no desenvolvimento do 

Tripalium é a diversão proporcionada pelo jogo. Schell (2008) elenca como uma das questões 

a serem feitas no playtesting a seguinte pergunta: o jogo foi divertido? Nesse sentido, quando 

questionados (pergunta 3) se haviam se divertido com o jogo e se a diversão havia contribuído 

para a aprendizagem dos conteúdos abordados, todos os participantes da pesquisa responderam 
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que “sim”, o que demonstrou haver uma relação entre a diversão proporcionada pelo jogo e a 

potencialização da aprendizagem dos jogadores. A diversão é um elemento que deve ser 

buscado nos jogos com propósitos pedagógicos, porque, segundo lições de Monsalve e Leite 

(2014), a diversão permite que os jogos sejam mais desejáveis. Além disso, vale lembrar que 

Prenski (2012) também afirma que a aprendizagem, nos contextos atuais e futuros, possui 

tendência a ser motivada pela diversão, daí a razão para destacar aqui esse aspecto no processo 

de produção do Tripalium, pois nisso percebe-se que Prenski (2012) enxerga uma relação entre 

a diversão e a motivação para aprendizagem. 

A construção do Tripalium foi pautada pela busca do equilíbrio entre a aprendizagem e 

a diversão, de modo que uma potencializasse a outra. Como relatado no tópico anterior, os 

estudantes destacaram que o jogo ajudou a reforçar os conteúdos abordados, informação 

corroborada pelas respostas à pergunta 7 do questionário: “Foi possível aprender conteúdos 

abordados no jogo durante as partidas?”. Todos os estudantes voluntários responderam que 

“sim”. A aprendizagem, segundo eles, teria sido potencializada pela diversão, em virtude de 

experiências que, segundo o Estudante B, ajudaram a “fugir do cotidiano que são as aulas 

teóricas, para uma aula mais dinâmica com a interação de todos”. 

Cabe registrar que a palavra cotidiano aparece nas respostas dos estudantes com dois 

sentidos distintos. O primeiro sentido diz respeito à verificação de que as questões do jogo 

podem ser constadas na realidade. Ou seja, os estudantes encontraram correspondências entre 

fatos corriqueiros de suas vidas e os conceitos abordados no jogo, o que, como afirmado em 

tópico anterior, possibilita a ocorrência da aprendizagem significativa. O segundo sentido 

atribuído por um dos estudantes à palavra cotidiano, quando utilizada na expressão “fugir do 

cotidiano”, diz respeito ao que é rotineiro, num sentido depreciativo do termo, ou seja, o 

rotineiro como o que não inova, o que não desperta interesse, o que é enfadonho. Aqui, os 

estudantes voluntários parecem apontar para práticas convencionais de ensino, a que estão 

acostumados, afirmação que encontra respaldo em outra resposta unânime dos estudantes à 

pergunta 20 do questionário: “Você gostaria que outras disciplinas do seu curso no Ifal 

abordassem conteúdos por meio da utilização de jogos?”. Mais uma vez, todos responderam 

que “sim”, gostariam que outras disciplinas fizessem abordagem por meio de jogos. 

Essa última resposta retoma a ideia de se buscar motivação para aprendizagem por meio 

de jogos. Afinal, como assevera Costa (2010), motivação é uma das principais razões apontadas 

por educadores que se utilizam de jogos em suas atividades de ensino: motivar os estudantes a 

aprender e a gostar de determinado conteúdo. O jogo é visto como um agente motivador. Assim, 
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cabe indagar: o Tripalium conseguiu ser um agente motivador para aprendizagem dos 

jogadores? 

Os estudantes foram questionados a esse respeito da seguinte maneira: “Numa escala de 

1 a 5, quanto você se sentiu motivado a jogar?” (questão 15), considerando que 1 seria o nível 

mais baixo de motivação e 5, o nível mais alto. Em conformidade com essa escala, um estudante 

atribuiu 3 ao nível de motivação que teve durante o jogo; um atribuiu 4; e 3 estudantes 

atribuíram 5 ao nível de motivação para jogar. Sendo assim, numa média, o Tripalium 

promoveu, de acordo com as respostas dos jogadores, um nível de motivação de 4,4, numa 

escala que vai até 5. 

Esses dados quanto à motivação podem ser cruzados com os dados relativos ao grau de 

atenção dos estudantes durante o jogo. A esse respeito, os estudantes foram indagados da 

seguinte forma: “Numa escala de 1 a 5, qual foi seu grau de atenção enquanto jogava?” (questão 

14), considerando que 1 seria o nível mais baixo de atenção e 5, o nível mais alto. Com base 

nessa escala, 1 estudante atribuiu nota 3 ao nível de atenção que teve durante o jogo; 3 

estudantes atribuíram nota 4; e 1 estudante atribuiu nota 5. Sendo assim, de acordo com as 

respostas, numa média, o nível de atenção dos estudantes, enquanto jogavam Tripalium, foi de 

4, numa escala que vai até 5. Percebe-se, portanto, que houve uma correlação entre os níveis de 

motivação (4,4) e de atenção (4), ou seja, quanto mais motivados, mais atentos os estudantes se 

mostraram durante as partidas do Tripalium. 

A propósito, vale retomar aqui as lições de Ausubel (2003), quando explica que existe 

uma relação causal entre motivação e atenção. Quanto mais motivado o estudante se sente maior 

é seu nível de atenção e, consequentemente, maior a possibilidade de ocorrência da 

aprendizagem significativa, tendo em vista que o autor defende que a atenção é uma condição 

cognitiva geral indispensável para a boa parte dos casos de aprendizagem significativa. 

Como a diversão, segundo as lições de Prenski (2012), tem relação com a motivação, é 

possível notar interconexões entre a diversão de um jogo e a motivação que este proporciona. 

A motivação, por sua vez, tem relação causal com a atenção, que é uma disposição mental para 

a aprendizagem, segundo Ausubel (2003). As relações entre esses elementos que, encadeados, 

podem ter resultado num aumento da disposição dos estudantes para a aprendizagem, ao menos 

uma disposição mental representada pela atenção, indicam que o Tripalium conseguiu ter 

alguma influência sobre a segunda condição da aprendizagem significativa: a disposição do 

aprendiz. 
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6.7.3 Tripalium, engajamento, dinamismo e interação 

Ao longo dos testes do protótipo, foi possível notar a influência do jogo na participação 

dos estudantes durante as atividades. Todos se mostraram mais ativos e engajados enquanto 

jogavam. Todavia, o comportamento da Estudante A, especificamente, merece ser destacado. 

Durante as aulas, embora se mostrasse atenta às explicações sobre o conteúdo a ser trabalhado 

no jogo, a Estudante A não participou das discussões, não apresentou dúvidas sobre os assuntos, 

não fez qualquer questionamento ou intervenção, mesmo diante de um grupo pequeno (6 

pessoas apenas). No entanto, no dia em que o Tripalium foi testado, a referida estudante 

participou ativamente das partidas e demonstrou relativo domínio sobre os conteúdos 

trabalhados no jogo. 

Tal fato mostrou que a figura da “jogadora” foi mais ativa no próprio processo de 

aprendizagem do que a figura da “aluna” num contexto de aula convencional, durante a qual 

ela cumpriu o papel de absorver, de modo passivo, os assuntos lecionados. Esse relato 

comprova também as afirmações de Silva e Morais II (2011), segundo os quais, um jogo pode 

desenvolver não somente habilidades intelectuais, mas também sociais e afetivas. 

Essa experiência demonstrou, portanto, que o Tripalium cumpriu mais um dos objetivos 

para o qual foi projetado: colaborar para o aumento do engajamento dos estudantes durante o 

processo de ensino-aprendizagem, especialmente daqueles que são mais reservados e pouco 

participativos em contextos convencionais de ensino. 

A dinâmica e a interação entre os jogadores, proporcionadas pela experiência de 

aprender com um jogo, também são mencionadas nas respostas à pergunta 1 do questionário, 

como fatores que teriam melhorado a experiência de aprendizagem. Vale destacar que a 

interação que os estudantes apontam em suas respostas é social, conforme lições de Zimmerman 

e Salen (2012), ou seja, aquela que ocorre entre os jogadores. 

Em sua reposta à questão 1, o Estudante B contrapõe o dinamismo e a interação entre 

os jogadores ao que ele chama “de cotidiano que são as aulas teóricas”. Vale esclarecer que, 

em sua resposta, o Estudante B parece contrapor duas situações do contexto de ensino: a 

passividade do estudante no processo de ensino-aprendizagem (relacionado às aulas teóricas) e 

o papel ativo do estudante no mesmo processo, durante as situações de jogo, que tendem a ser 

mais dinâmicas e a promover mais interações entre os sujeitos aprendentes. 

As interações entre os participantes se refletiram também na resposta à pergunta número 

12 do questionário: “O jogo permitiu momentos de COOPERAÇÃO entre os jogadores?”. Três 

file:///D:/Meus%20documentos%20mais%20recentes/Documentos/Educação/Mestrado/Dissertação/3º%20Capítulo/DESENVOLVIMENTO%20DE%20JOGOS%20EDUCACIONAIS_LIDO.pdf
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estudantes responderam que o jogo proporcionou muitos momentos de cooperação. Os outros 

dois estudantes responderam que o jogo proporcionou alguns momentos de cooperação.  

Entretanto, é preciso registrar que a questão 12 (Apêndice A) foi elaborada de forma 

incompleta. Quando formulada, essa questão referia-se a um tipo de cooperação específica, 

relacionada à possibilidade de os jogadores fazerem parcerias provisórias durante as partidas 

do jogo, estratégia que fora prevista no manual do Tripalium. Para que não houvesse confusão 

sobre o que seria cooperação, esta deveria ter sido definida no questionário de acordo com o 

manual do jogo, o que, por equívoco, não foi feito. 

Nesse sentido, vale registrar que, durante as partidas, não houve oportunidades de 

cooperação entre os jogadores, pelo menos não nos moldes previstos no manual do Tripalium. 

Tal fato se deu em decorrência do pequeno número de cartas demissão e admissão disponíveis 

no protótipo do jogo, as quais poderiam ter proporcionado essa experiência aos jogadores. 

Entretanto, como já fora dito, todos os estudantes afirmaram ter ocorrido momentos de 

cooperação durante os testes. Em decorrência dessa incongruência surgiu uma dúvida: a que 

tipo de cooperação os estudantes estavam se referindo? Quando pessoalmente indagados a esse 

respeito, todos responderam que se referiram à cooperação como o apoio mútuo entre os 

jogadores, durante o processo de aprendizagem, oportunidade em que uns ajudaram os outros 

a compreender melhor os conteúdos tratados no jogo. 

Portanto, a incompletude da pergunta 12 do questionário (Apêndice A) teve um reflexo 

positivo, pois permitiu que os estudantes reafirmassem, mais uma vez, o papel de destaque que 

as interações entre os jogadores cumpriram no processo de ensino-aprendizagem. Interações 

que permitiram aos estudantes assumirem um papel ativo, no sentido de poderem contribuir 

para a aprendizagem dos demais colegas, ao compartilharem conhecimentos durante as partidas 

do Tripalium. 

Diante dessas experiências, os estudantes foram convidados a atribuir uma nota para o 

Tripalium (questão 21 – Apêndice A): “Numa escala de 1 a 5, qual nota você atribui ao 

Tripalium, tendo em vista a sua função de reforçar a aprendizagem dos conteúdos abordados?”: 

 Figura 19 – Avaliação do jogo 

 

 

 

 

 

 Fonte: Autor (2020). 
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Como se pode observar na Figura 19, considerando a escala de 1 a 5, sendo 1 “muito 

ruim” e 5, “muito bom”, dois estudantes atribuíram nota 4 (bom) ao jogo, ao passo que 3 

estudantes, atribuíram nota 5 (muito bom). 

Calculada uma média, a nota dos estudantes/jogadores para o Tripalium foi de 4,6, numa 

escala que vai até 5, o que se mostrou um resultado muito positivo. Assim, o protótipo atendeu 

ao objetivo de estimular os estudantes, que avaliaram positivamente o jogo, indicando que na 

sua experiência durante a partida os mesmos conseguiram se divertir, aprender e reforçar seus 

conhecimentos sobre os direitos trabalhistas.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa percorreu trilhas em torno das discussões sobre currículo integrado, sobre 

os temas transversais e sobre a formação profissional e cidadã no contexto da EPT, 

precisamente a ofertada pelo Ifal. Ao analisar grades curriculares de cursos técnicos integrados 

de nível médio do Ifal, foi possível notar a oportunidade de abordar noções de direito do 

trabalho na EPT, um tema transversal que pode incrementar a formação profissional dos 

estudantes dessa modalidade de educação, por abranger conhecimentos úteis à compreensão do 

mundo do trabalho e das relações que nele se travam. Além disso, noções de direito do trabalho 

também podem promover a formação cidadã dos estudantes, uma vez que, como visto, 

possibilitam o fortalecimento da terceira dimensão da cidadania, nomeadamente a dimensão 

dos direitos sociais (GOMES, 2002). 

Mas de que modo abordar um conteúdo não previsto expressamente nos planos dos 

cursos técnicos integrados de nível médio? Como achar tempo para isso? Essas foram algumas 

questões que a presente pesquisa buscou responder, com o intuito de construir um produto 

educacional apropriado para fazer as discussões sobre direito do trabalho. 

Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica revelou a existência de estudos sobre a 

aprendizagem, a motivação e o engajamento proporcionados por jogos, especialmente uma 

modalidade específica: os serious games. Diante de tal constatação, o presente estudo adotou 

para o trabalho a seguinte pergunta de pesquisa: seria um serious game um instrumento 

adequado para abordar noções de direito do trabalho na EPT do Ifal? 

Para responder essa pergunta, levantou-se a hipótese de que um serious game seria, sim, 

um instrumento adequado para tanto, em razão de os jogos serem capazes de gerar motivação 

e, consequentemente, aumento da atenção e do interesse dos estudantes sobre os conteúdos 

trabalhados. 

Com intuito de comprovar essa hipótese, esta pesquisa teve como objetivo geral 

construir um serious game com a participação de seus usuários finais, ou seja, os estudantes da 

EPT. Entretanto, como os direitos trabalhistas não são um conteúdo trabalhado expressamente 

nos cursos técnicos de nível médio integrado, chegou-se à conclusão de que, para facilitar a 

aprendizagem, seria necessário elaborar um material que fosse potencialmente significativo. Ou 

seja, um organizador prévio, um material introdutório para facilitar a apreensão dos principais 

conceitos a serem tratados e reforçados pelo jogo, bem como para possibilitar a ocorrência da 

chamada aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1968). A elaboração desse material tornou-

se, portanto, um dos objetivos específicos desta pesquisa. 
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Outros objetivos específicos foram a construção de um protótipo do serious game, o 

Tripalium, e a submissão desse protótipo a testes. Assim, possibilitou-se a participação de 

estudantes voluntários da EPT na construção da versão final do jogo, em atendimento às 

diretrizes da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011) e a um de seus propósitos mais evidentes: o 

compromisso com a transformação social. 

Após a elaboração do material introdutório citado e da construção do protótipo do jogo, 

foi possível notar, por meio da realização de testes em campo com estudantes voluntários da 

EPT, que a hipótese inicialmente formulada se comprovou por vários aspectos: os estudantes, 

de acordo com os dados coletados, enquanto jogavam, sentiram-se motivados e aprenderam o 

conteúdo, ao tempo em que também se divertiram. 

Os testes permitiram também a detecção de erros no protótipo e a experiência dos 

jogadores durante as partidas possibilitou a implementação de modificações na versão final do 

jogo. Os testes realizados foram os recomendados por Schell (2008), quais sejam: o playtesting, 

QA Testing e o Usability Testing, após os quais a versão final do jogo foi concluída, com a 

realização de correções de erros e da implementação de modificações do protótipo, feitas a 

partir da sugestão dos estudantes voluntários. Essas correções e modificações, aliás, foram 

outro objetivo específico da presente pesquisa, que, como visto, também foi alcançado. 

Como o objetivo geral deste trabalho foi a construção do jogo, a participação dos 

estudantes, numa pesquisa norteada pelo método da pesquisa-ação, mostrou-se indispensável, 

tendo em vista que, segundo Thiollent (2011), esse tipo de pesquisa implica envolvimento 

participativo e cooperativo entre pesquisadores e participantes. Nessa esteira, vale registrar que 

a versão final do Tripalium foi resultado desse envolvimento entre pesquisador e participantes, 

bem como do acolhimento das sugestões e críticas destes últimos. 

A versão finalizada do Tripaluim, todavia, pode ser novamente submetida a testes no 

futuro para verificar se as modificações implementadas no protótipo produzirão os efeitos 

esperados pelos estudantes e pelo próprio pesquisador, no que diz respeito à motivação, à 

atenção, à aprendizagem e à diversão. 

Por ora, nesta pesquisa, foi possível apontar alguns indícios de aprendizagem 

significativa, por meio dos relatos feitos pelos estudantes voluntários, especialmente quando se 

referiram ao fato de terem conseguido perceber relações entre os temas tratados e situações de 

suas vidas cotidianas. Ou seja, foi possível notar que os estudantes conseguiram se valer de 

conhecimentos prévios para relacioná-los aos novos conteúdos em aquisição. De qualquer 

modo, a demonstração precisa da ocorrência de aprendizagem significativa exige a aplicação 
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de técnicas e instrumentos específicos, o que representa possibilidades para trabalhos futuros, 

que tenham objetivos e métodos distintos dos utilizados nesta pesquisa.   

Como um dos objetivos específicos do presente trabalho foi a elaboração de um material 

potencialmente significativo a partir da observância de princípios da teoria de Ausubel (1968), 

optou-se por considerar a avaliação do organizador prévio do Tripalium, materializado na 

Apostila do jogo, outra oportunidade de pesquisa a ser explorada em trabalhos futuros. Cabe 

esclarecer, contudo, que algumas sugestões e críticas dos estudantes à referida apostila, foram 

coletadas com o intuito de melhorá-la, em cumprimento também de diretrizes do método 

norteador desta pesquisa: a pesquisa-ação, que é necessariamente participativa.  

No concernente ao Tripalium, estudos futuros poderão precisar a aprendizagem dos 

conteúdos trabalhados tanto no jogo quanto na apostila, por meio da aplicação de instrumentos 

de coleta adequados, como a gravação em vídeo, por exemplo. Isso poderá permitir a coleta de 

dados que possam demonstrar o quanto efetivamente os estudantes aprendem durante as 

partidas da versão final do jogo e se esta última versão se mostrará mais dinâmica, mais 

divertida, e mais educativa em relação ao tema tratado, como esperado pelo pesquisador e pelos 

estudantes voluntários em virtude das modificações implementadas. Além disso, será possível 

também verificar se a versão final do Tripalium fortalecerá elementos da mecânica do jogo, 

como as surpresas, os desafios, a cooperação, a sorte, a competição e o controle. 

Há de se considerar também que a construção e a avaliação de um jogo configuram 

trabalhos de pesquisa distintos, que exigem, inclusive, aportes teóricos específicos e tempo 

adequado. Como o objetivo geral desta pesquisa foi a construção do serious game Tripalium, 

reputou-se por razoável recomendar a avaliação mais detalhada da aprendizagem 

proporcionada pelo jogo uma oportunidade para trabalhos futuros, que poderão se valer de 

referenciais teóricos voltados especificamente para avaliação de jogos, não para produção, 

como foi o foco de grande parte do referencial teórico da presente pesquisa.  

Novas aplicações da última versão do jogo poderão se utilizar de instrumentos para 

aferir a aprendizagem dos estudantes, o quão de fato ela foi potencializada e o quanto foi 

significativa e duradoura. Nesse primeiro momento, embora tenha sido possível apontar 

indícios de que o jogo promoveu motivação, aumento da atenção e, consequentemente 

aprendizagem dos conteúdos, não foi possível quantificar a medida dessa aprendizagem. Numa 

próxima aplicação do jogo, serão necessárias gravações audiovisuais para posteriores e 

minuciosas análises do comportamento dos estudantes, do número de acertos e erros, enfim o 

acompanhamento e registro detalhados das partidas e do funcionamento do jogo.  
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As experiências proporcionadas pelos testes do protótipo indicaram que os jogos podem 

colaborar para o aumento das interações e da participação dos estudantes durante os processos 

de ensino-aprendizagem, especialmente daqueles estudantes que são mais reservados e pouco 

participativos em contextos convencionais de ensino. Uma estudante voluntária da pesquisa 

bem demonstrou essa possibilidade: retraída e pouca participativa durante as aulas, a estudante 

mostrou-se bastante participativa ao longo das partidas do jogo e interagiu de uma maneira não 

constatada durante as aulas que foram ministradas ao longo da produção do Tripalium. Essa 

situação mereceu destaque por mostrar o quanto os jogos podem contribuir para aprendizagem 

no contexto atual, ao promoverem aumento da participação e das interações entre os 

estudantes/jogadores, durante o processo de aprendizagem. 

Vale destacar também que este trabalho buscou estabelecer um diálogo entre a pesquisa-

ação, a produção de jogos e a aprendizagem significativa, tendo como contexto as temáticas do 

currículo integrado e da formação profissional e cidadã dos estudantes da EPT. Nesse sentido, 

foram percebidas interconexões e convergências entre o método da pesquisa-ação e a produção 

dos jogos: o elo entre esses dois universos foi percebido na participação ativa dos sujeitos da 

pesquisa, que é uma condição indispensável tanto para a pesquisa-ação quanto para construção 

de jogos, na chamada etapa de testes. 

Já o diálogo com a aprendizagem significativa estabeleceu-se a partir de uma 

consideração: a de que a elaboração de produtos educacionais deve ser guiada por uma teoria 

de aprendizagem. Sendo assim, a pesquisa se valeu da Teoria da Aprendizagem Significativa 

(AUSUBEL, 1968), segundo a qual esse tipo de aprendizagem depende da realização de duas 

condições: a existência de material potencialmente significativo e a disposição do estudante 

para aprender. A partir disso, buscou-se realizar o diálogo entre jogos e aprendizagem 

significativa por meio de medidas voltadas ao atendimento das duas condições da aprendizagem 

significativa: para primeira condição, elaborou-se uma apostila; para a segunda, construiu-se 

um jogo. Com isso não se desconsiderou o fato de que a disposição do estudante é algo 

estritamente pessoal. Contudo, foram adotadas medidas no sentido de motivá-lo a aprender, 

visto que a motivação tem reflexos no aumento da atenção, que, segundo Ausubel (1968), é 

uma disposição mental para aprendizagem. 

Esta pesquisa também permitiu perceber semelhanças entre jogos e contratos, 

relacionadas principalmente a uma condição: aceitação prévia de regras, que, no caso dos jogos, 

dá significado às ações dos jogadores e, no caso dos contratos, proporciona validade e efeitos 

jurídicos. 
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Além disso, foi possível notar que jogos e contratos possuem em comum o conflito. No 

primeiro caso, o conflito é artificial e faz parte do próprio conceito de jogo (Zimmerman e 

Salen, 2012). E no segundo caso, o conflito é real, mas potencial e indesejado. Aliás, vale 

lembrar que artificialidade dos conflitos criados pelos jogos somente é possível em razão da 

dissociação que estes fazem entre ações e consequências (CRAWFORD, 1984). Nessa 

dissociação reside uma das principais vantagens de se aprender o desenrolar de um conflito 

trabalhista por meio de um serious game: praticar determinadas ações sem sofrer seus efeitos 

reais e indesejados. 

Outro ponto do trabalho que merece destaque é a escolha do formato analógico para o 

Tripalium. Muito embora boa parte das pesquisas que têm os jogos como objeto de estudo se 

debrucem sobre a aprendizagem proporcionada por jogos digitais, a experiência com o 

Tripalium indicou ainda haver espaço para explorar os benefícios dos jogos analógicos na 

educação. Num mundo em que o virtual ocupa cada vez mais espaço na vida das pessoas, o 

jogo com amigos ao redor de uma mesa, o olho no olho, enfim, a possibilidade de maior 

proximidade e contato entre as pessoas não parecem ter perdido espaço nos contextos de 

aprendizagem. Pelo contrário, ao longo desta pesquisa foram muitas as sugestões de estudantes 

para que o jogo fosse analógico. Isso permitiu perceber que o “ser analógico ou digital” não se 

trata apenas de uma discussão sobre o formato ou suporte do jogo, mas de uma discussão sobre 

as experiências a serem proporcionadas, que são distintas em cada caso, especialmente quando 

se referem às interações que se dão entre os jogadores. 

Os relatos feitos até aqui mostram que a produção de um jogo pode ser um trabalho 

desafiador, que exige tempo e recursos financeiros e humanos. Entretanto, todos os esforços 

envidados numa empreitada desse tipo são recompensados e se justificam quando se atenta para 

o fato, constatado nas respostas ao questionário aplicado nesta pesquisa, de que os estudantes 

gostariam de que houvesse mais jogos na abordagem dos temas discutidos no dia a dia em sala 

de aula. 

Trata-se, portanto, de uma boa maneira de motivar os estudantes a discutirem e 

aprenderem, de um modo alternativo, tanto conteúdos convencionais quanto os chamados temas 

transversais, que podem ampliar o alcance dos currículos, promover formação cidadã e 

incrementar a formação profissional de estudantes da EPT e de outras modalidades de educação.  
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O Tripalium é um jogo de tabuleiro que tem como objetivo de aprendizagem apoiar os jogadores 

na fixação dos conteúdos abordados no Minicurso “Noções de Direito do Trabalho para EPT”, 

utilizando para isso a diversão, que é característica própria dos jogos. 

O Tripalium é composto por um conjunto de perguntas, algumas elaboradas a partir de pequenos 

relatos de casos fictícios. Essas perguntas e casos fictícios estão gravados em 95 cartas, cujos 

enunciados abordam boa parte do conteúdo discutido nas aulas do minicurso referido acima. 

Para vencer, o jogador precisará saber as respostas corretas das questões e contar com um pouco 

de sorte! 

 

 

 01 Tabuleiro retangular 9X12 

 02 dados nas cores vermelha e azul 

 04 peões 

 95 cartas contendo perguntas sobre os conteúdos do curso 

 1 Apostila (material de apoio) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 Jogadores; 

 1 juiz, que fará as consultas ao material de apoio sempre que os jogadores lhe solicitarem. 

Apresentação 

Componentes do Jogo 

Número de Jogadores 

1. Apostila 

2. Cartas 

3. Tabuleiro 

4. Dados 

5. Peões 

2 

3 

4 

5 

1 
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 Obs.: Com a exclusão de algumas cartas (cartas de demissão, admissão e seguro-desemprego), é 

possível jogar com três, sendo que uma delas exercerá a função de juiz. 

 
 

 

 

 O objetivo do jogo é atingir o ponto de CHEGADA, marcado em cada uma das quatro pistas do 

Tabuleiro.  

 

 Organizem as cartas numa única pilha com as faces que contém as perguntas voltadas para 

baixo. 

 Posicionem os peões na linha de partida. 

 Sorteiem o jogador que iniciará o jogo. Para isso, cada participante fará um lançamento de dado; 

o jogador que tirar o maior número inicia o jogo na linha de partida mais à esquerda e assim por 

diante, conforme a ordem decrescente dos números retirados por cada um dos participantes. 

 Em caso de empate, os jogadores que estiverem nessa situação deverão fazer novos lançamentos 

de dados para definirem suas posições no tabuleiro. 

 

 

 As pistas de competição, pelas quais os peões deverão se movimentar, conforme a dinâmica 

aleatória dos resultados obtidos com o lançamento dos dados, foram coloridas nas cores azul, 

vermelha, verde e amarela. Cada uma das pistas possui 12 casas, sendo que 2 dentre elas foram 

ilustradas com uma interrogação. 

 Os jogadores farão o lançamento simultâneo dos dados azul e vermelho. 

 Para saber se avançará ou recuará no tabuleiro, o jogador deverá subtrair do número sorteado 

no dado azul o número sorteado no dado vermelho. 

 Se o resultado for positivo, o jogador avança a mesma quantidade de casas indicada pelo 

número resultante da subtração;  

 

 Se o resultado for negativo, o jogador recua a mesma quantidade de casas indicada pelo número 

resultante da subtração. 
  

 Se o resultado negativo for maior que o número de casas disponíveis para o retorno dos peões, o 

jogador deverá retomar a posição de partida. 

 Os lançamentos de dados serão feitos até a definição do vencedor do jogo. 

 

 

 Se o jogador cair numa casa marcada com uma interrogação, deverá retirar uma carta da pilha. 

 Se a carta retirada contiver uma pergunta, o jogador deverá respondê-la. 

Como Jogar 

Objetivo 

Início do Jogo 

Movimentação dos Peões 

Interrogações do Tabuleiro 
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 Caso acerte a resposta, o jogador deverá avançar uma casa. 

 Caso erre a resposta, o jogador deverá recuar uma casa. 

 
 

 Em caso de dúvidas sobre a correção das respostas, qualquer um dos jogadores poderá solicitar 

ao juiz a consulta à apostila do minicurso, na exata página indicada pela carta.  

 Em caso de consulta, a resposta será lida em voz alta para que todos os participantes tomem 

conhecimento do seu conteúdo. 

 As consultas ao material de apoio deverão ser feitas seguindo o número da página indicado em 

cada carta. 

 

 

 
 

 São cartas autoexplicativas, que contêm instruções específicas para as ações a serem tomadas 

pelos jogadores. 

 

 

 Existem 10 cartas deste tipo. 

 Essas cartas obrigam o jogador a elaborar uma pergunta para qualquer um dos outros jogadores. 

 As perguntas deverão ser elaboradas a partir do conteúdo abordado no curso.  

 Se o jogador a quem a pergunta for dirigida acertar a resposta, avançará uma casa e quem 

elaborou a pergunta recuará uma casa. 

 Se o jogador a quem a pergunta for dirigida errar a resposta, deverá recuar uma casa e quem 

elaborou a pergunta avançará uma casa. 

 Se o jogador que retirou a carta “Faça uma Pergunta” deixar de elaborá-la, deverá retornar 2 

casas. 

 

 

 Existem 2 cartas deste tipo. 

 Permitem ao jogador excluir alguém do jogo no momento que considerar mais oportuno. 

 

 

 Existem 2 cartas desse tipo. 

 Permite ao jogador, caso queira, reinserir no jogo alguém que tenha sido excluído.  

 Caso ninguém tenha sido excluído ainda, o jogador poderá guardar a carta para utilizá-la 

quando for possível. 

Cartas “Faça uma Pergunta!” 

Cartas Demissão 

Consultas ao Material de Apoio 

Cartas Especiais 

 

Cartas Admissão 
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 Existem 2 cartas desse tipo. 

 Imuniza o seu portador contra uma única demissão.  

 Se outro jogador usar uma carta de demissão contra o portador da carta de seguro-desemprego, 

este não sairá da jogada, mas perderá a imunidade e ficará sujeito a outra demissão. Nesse caso a 

carta seguro-desemprego deverá retornar para a pilha de cartas. 

 

 

 Existem 2 cartas desse tipo.  

 O Objetivo dessa carta é reforçar o conceito de acidente de trabalho. 

 O jogador que retirar essa carta da pilha deve retornar ao ponto de partida. 

 

 

 Existem 2 cartas desse tipo. 

 O Objetivo dessa carta é reforçar o conceito de assédio moral. 

 

 

O Jogo Tripalium é jogado essencialmente de modo individual. Porém, as cartas em 

branco e as cartas de demissão e de admissão permitem aos jogadores fazerem parcerias em 

dupla, com o intuito de eliminar os jogadores adversários. Basta que as duplas direcionem, de modo 

sistemático, todas as perguntas a adversários específicos, em vez de o fazer de modo aleatório. 

Do mesmo modo, determinada dupla pode utilizar as cartas de demissão somente contra 

integrantes da dupla adversária ou utilizar a admissão para reinserir o colega de dupla no jogo. 

Obs.:  Mesmo que os jogadores optem, inicialmente, por fazer parcerias em dupla, isso não retira o 

caráter individual do jogo, visto que as parcerias não implicam cooperação nas respostas às 

perguntas. Além disso, ao final do jogo, o enfrentamento entre os jogadores remanescentes será 

inevitável, ainda que eles tenham feito algumas parcerias durante o jogo.  

 

 

 Caso as cartas sejam todas utilizadas, sem que haja um vencedor, elas deverão ser 

embaralhadas novamente para a continuação do jogo.  

 Depois da primeira rodada de cartas, caso algum jogador tenha sido demitido, as cartas de 

demissão, deverão ser retiradas do jogo. Ou seja, a partir da segunda rodada de cartas, só poderá 

haver uma única carta de demissão, de admissão e de seguro-desemprego. 

 A possível repetição de cartas e perguntas contribuirá para a fixação do conteúdo, bem como 

ajudará a diminuir o número de consultas ao material de apoio. 
 Os enunciados de algumas cartas contêm as respostas a perguntas de outras cartas. Por isso, é 

importante que os jogadores se mantenham atentos aos enunciados, pois, com isso, poderão 

responder questões sobre temas que, eventualmente, desconheciam no início do jogo. 

Possíveis Táticas 

Outras Instruções 

Carta Seguro-desemprego 

Carta Acidente de Trabalho 

Carta Assédio Moral 
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O Tripalium é um jogo de tabuleiro que tem como objetivo apoiar os jogadores na aprendizagem 

de noções de direito do trabalho, utilizando para isso a motivação que os jogos proporcionam. 

O Tripalium é composto por um conjunto de perguntas, algumas elaboradas a partir de pequenos 

relatos de casos fictícios. Essas perguntas e casos fictícios estão dispostos em 192 cartas, cujos 

enunciados abordam o conteúdo da apostila do Tripalium. 

Para vencer, o jogador precisará saber as respostas corretas dos temas tratados e contar com um 

pouco de sorte! 

 

 

 01 Tabuleiro retangular com 4 pistas, cada uma contendo 17 casas; 

 02 dados nas cores vermelha e azul; 

 04 peões; 

 192 cartas, distribuídas em três pilhas: pilha comum (108 cartas), pilha da armadilha superior 

(42 cartas) e pilha da armadilha inferior (42 cartas); 

 1 Apostila. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

Elementos do Jogo 
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 4 Jogadores, que terão a posse dos peões; 

 1 juiz. 

 

 Consultar a apostila sempre que solicitado ou sempre que o próprio juiz entender necessário. 

 Considerar, em última instância, se determinadas respostas, ditas em termos distintos dos 

utilizados na apostila, serão ou não válidas. 

 Manter o controle das pilhas de carta e a ordem do jogo, podendo expulsar os jogadores que 

descumprirem as regras do presente manual. 

 

 

 

 

 

 A pilha comum é composta de 108 cartas, que contêm perguntas sobre os conteúdos do jogo, bem 

como cartas especiais (admissão, demissão e seguro-desemprego). O jogador deverá recorrer a essa 

pilha de cartas sempre que cair em alguma casa colorida do tabuleiro (casas vermelhas, azuis, 

verdes e amarelas). 

Número de Jogadores 

Pilha de Cartas Comuns 

Atribuições do Juiz 

Cartas 
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 A pilha da armadilha Superior explora todas as hipóteses legais de demissão por justa causa, 

bem como algumas hipóteses de suspensão, de assédio moral e de acidente de trabalho. Há 

também 12 cartas “Stop”, que prescrevem apenas que o jogador deverá permanecer na casa em que 

se encontra. O jogador deverá recorrer a essa pilha de cartas sempre que cair na casa da 

Armadilha Superior, localizada na extremidade superior do tabuleiro (cartas fundo vermelho). 

Se o jogador retirar uma carta da pilha da armadilha que contenha uma hipótese de demissão, 

ele deverá retornar para faixa CELEBRAÇÃO. 

 

 

 

 A pilha da Armadilha Inferior contém cartas que exploram todas as hipóteses legais de rescisão 

indireta do contrato de trabalho (quando o empregador comete faltas graves) e boa parte das 

hipóteses de interrupção. Há também 15 cartas “Stop”, que prescrevem apenas que o jogador 

deverá permanecer na casa em que se encontra. O jogador deverá recorrer a essa pilha de cartas 

sempre que cair na casa da Armadilha Inferior, localizada na extremidade inferior do tabuleiro 

(cartas fundo verde). 

 

 

 

 
 

 São cartas autoexplicativas, que contêm instruções específicas para as ações a serem tomadas 

pelos jogadores. 

 

 

 Existem 10 cartas deste tipo. 

 Essas cartas obrigam o jogador a elaborar uma pergunta para qualquer um dos outros jogadores. 

 As perguntas deverão ser elaboradas a partir do conteúdo abordado no curso.  

 Se o jogador a quem a pergunta for dirigida acertar a resposta, avançará uma casa e quem 

elaborou a pergunta recuará uma casa. 

 Se o jogador a quem a pergunta for dirigida errar a resposta, deverá recuar uma casa e quem 

elaborou a pergunta avançará uma casa. 

 Se o jogador que retirou a carta “Faça uma Pergunta” deixar de elaborá-la, deverá retornar 2 

casas. 

 
 

 Existem 5 cartas deste tipo, na pilha comum. 

 Permitem ao jogador excluir alguém do jogo, no momento que considerar mais oportuno. 

 Essas demissões permitem que o jogador seja readmitido pelos colegas 

 

Pilha da Armadilha Superior 

Pilha da Armadilha Inferior  

Cartas “Faça uma Pergunta!” 

Cartas Demissão 

Cartas Especiais 
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 Existem 5 cartas desse tipo, na pilha comum. 

 Permite ao jogador, caso queira, reinserir no jogo alguém que tenha sido excluído.  

 Caso ninguém tenha sido excluído ainda, o jogador poderá guardar a carta para utilizá-la 

quando for possível. 

 

 

 Existem 5 cartas desse tipo, na pilha comum. 

 Imuniza o seu portador contra uma única demissão.  

 Se outro jogador usar uma carta de demissão contra o portador da carta de seguro-desemprego, 

este não sairá da jogada, mas perderá a imunidade e ficará sujeito a outra demissão. Nesse caso a 

carta seguro-desemprego deverá retornar para a pilha de cartas. 

 

 
 

 

 

 O objetivo do jogo é atingir a casa APOSENTADORIA, localizada na extremidade superior de 

cada uma das quatro pistas do tabuleiro. 

 Para tanto, os jogadores partirão da faixa celebração, localizada na região central do tabuleiro. 

 

 Organizem as três pilhas de cartas, de acordo com a cor do fundo de cada carta. 

 Posicionem os peões na faixa CELEBRAÇÃO. 

 Sorteiem o jogador que iniciará o jogo. Para isso, cada participante fará um lançamento de dado; 

o jogador que tirar o maior número inicia o jogo na linha de partida mais à esquerda e assim por 

diante, conforme a ordem decrescente dos números retirados por cada um dos jogadores. 

 Em caso de empate, os jogadores que estiverem nessa situação deverão fazer novos lançamentos 

de dados para definirem suas posições no tabuleiro. 

 

 

 As pistas pelas quais os peões deverão se movimentar, conforme a dinâmica aleatória dos 

resultados obtidos com o lançamento dos dados, foram coloridas nas cores azul, vermelha, verde 

e amarela. Cada uma das pistas possui 17 casas, sendo que, nas extremidades de cada uma 

existem as casas do alçapão e da armadilha. 

 Os jogadores farão o lançamento simultâneo dos dados azul e vermelho. 

 Para saber se avançará ou recuará no tabuleiro, o jogador deverá subtrair do número sorteado 

no dado azul o número sorteado no dado vermelho. 

Como Jogar 

Objetivo 

Início do Jogo 

Movimentação dos Peões 

Carta Seguro-desemprego 

Cartas Admissão 
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 Se o resultado for positivo, o jogador avança a mesma quantidade de casas indicada pelo 

número resultante da subtração;  

 

 Se o resultado for negativo, o jogador recua a mesma quantidade de casas indicada pelo número 

resultante da subtração. 
  

 Os lançamentos de dados serão feitos até que alguém vença o jogo. 

 

 Se o jogador cair numa casa colorida das pistas do tabuleiro (casas azuis, vermelhas, verdes e 

amarelas), deverá retirar uma carta da pilha comum. 

 Se a carta retirada contiver uma pergunta, o jogador deverá respondê-la. 

 Caso acerte a resposta, o jogador deverá avançar uma casa, de acordo com o sentido apontado 

pelo indicador de direção. 

 Caso erre a resposta, o jogador deverá recuar uma casa, de acordo com o sentido apontado pelo 

indicador de direção. 

 Se o jogador cair na casa do alçapão ou da armadilha, deverá retirar uma carta da respectiva 

pilha e seguir a instrução nela contida. 

 

 
 

 Se cair na casa demissão, localizada na extremidade inferior do tabuleiro, o jogador deverá ser 

excluído do jogo, sem possibilidade de retorno. 

 
 

 Em caso de dúvidas sobre a correção das respostas, qualquer um dos jogadores poderá solicitar 

ao juiz a consulta à apostila do minicurso, na exata página indicada pela carta.  

 Em caso de consulta, a resposta será lida em voz alta para que todos os participantes tomem 

conhecimento do seu conteúdo. 

 As consultas ao material de apoio deverão ser feitas seguindo o número da página indicado em 

cada carta. 

 

 

O Tripalium é jogado essencialmente de modo individual. Porém, as cartas “Faça uma 

Pergunta” e as cartas de demissão e de admissão permitem aos jogadores fazerem parcerias 

em dupla, com o intuito de eliminar os jogadores adversários. Basta que as duplas direcionem, de 

modo sistemático, todas as perguntas a adversários específicos, em vez de o fazer de modo aleatório. 

Da mesma forma, determinada dupla pode utilizar as cartas de demissão somente contra 

integrantes da dupla adversária ou utilizar a admissão para reinserir o colega de dupla no jogo. 

Obs.:  Mesmo que os jogadores optem, inicialmente, por fazer parcerias em dupla, isso não retira o 

caráter individual do jogo, visto que as parcerias não implicam cooperação nas respostas às 

perguntas durante as partidas. Além disso, ao final do jogo, o enfrentamento entre os jogadores 

remanescentes será inevitável, ainda que eles tenham feito algumas parcerias durante o jogo.  

Possíveis Táticas 

Consultas à Apostila 

Casas Coloridas e as Cartas do Jogo 

Casa Demissão 
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 Caso as cartas de qualquer das pilhas sejam todas utilizadas, sem que haja um vencedor, elas 

deverão ser embaralhadas novamente para a continuação do jogo.  

 A possível repetição de cartas e perguntas contribuirá para a aprendizagem do conteúdo, bem 

como ajudará a diminuir o número de consultas ao material de apoio. 

 Os enunciados de algumas cartas contêm as respostas a perguntas de outras cartas. Por isso, é 

importante que os jogadores se mantenham atentos aos enunciados, pois, com isso, poderão 

responder questões sobre temas que, eventualmente, desconheciam no início do jogo. 

  

Outras Instruções 
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Apresentação 
 

 

Olá! Sejam Bem-vindos! 

Esta é a apostila do Tripalium! Aqui você encontrará as noções de direito do trabalho que são abordadas no jogo. 

Meu nome é Carlos Farias da Silva, sou mestrando do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica 

(ProfEPT) e tenho sido orientado neste trabalho pelo Professor Dr. Fábio Francisco de Almeida Castilho. Sou formado em 

Direito pela Universidade Federal de Alagoas e, como vocês, também fui aluno do ensino médio integrado do Ifal (Campus 

Palmeira dos Índios), onde me formei em Eletrotécnica. 

Uma das etapas do mestrado do ProfEPT é o desenvolvimento de um produto educacional voltado para a Educação 

Profissional e Tecnológica. Ao ser posto diante de um desafio como esse, só pude me valer dos conhecimentos adquiridos na 

minha formação superior e na minha experiência como aluno egresso do Ifal. Recordei-me de que, apesar de preparar os 

alunos (ainda na educação básica) para o exercício de uma profissão, os cursos de nível médio integrado do Ifal não 

contemplam uma abordagem mais detida dos direitos trabalhistas essenciais à formação de um profissional, que irá atuar no 

mundo do trabalho e lidar com questões contratuais e conflitos de ordem jurídica.  

Adquirir a consciência dos direitos que lhe são assegurados e conhecer os caminhos para busca da reparação de danos 

eventualmente sofridos são duas coisas indispensáveis à formação de todo trabalhador. 

Esta apostila foi construída com a utilização de mapas conceituais, esquemas gráficos, índices informativos com cores e outros 

recursos visuais, com o intuito de facilitar a aprendizagem dos conteúdos, bem como agilizar consultas durante as partidas do 

Tripalium. 

Espero que todos aproveitem ao máximo as possibilidades do jogo, construído com o fim de ampliar a consciência e a formação 

cidadã e profissional dos participantes, bem como forma de disseminar conhecimentos jurídicos básicos. 

Bons estudos! 

Carlos Farias da Silva
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Organização da Apostila 
 

 

O conteúdo da apostila foi 

dividido em oito partes, conforme 

mostrado na figura ao lado. Os temas 

foram sequenciados sempre partindo 

dos assuntos mais amplos para os 

mais específicos. Embora o foco do 

Tripalium seja a abordagem de temas 

jurídicos de natureza trabalhista, 

uma contextualização constitucional 

se fez necessária ao bom 

entendimento das questões centrais.  

Por esse motivo, a apostila 

inicia com a discussão de elementos 

essenciais de direto constitucional, 

que se estende, preponderantemente, 

pelas partes 1, 2 e 3. Durante essas 

partes, serão abordadas questões 

relativas à estrutura e à organização do Estado brasileiro, com o seu sistema de tripartição do Poder. O objetivo desse primeiro 

momento é introduzir os conceitos de competências administrativas, legislativas e jurisdicionais, os quais embasam ideia de 

Federação. Por meio disso, será possível definir entendimentos importantes para a compreensão de questões discutidas a partir 

da parte 4, tais como: a) a competência para criar leis trabalhistas; b) o alcance geográfico desse tipo de legislação e, por fim, 

c) a competência para julgar os conflitos travados no contexto das relações de trabalho, assunto que será tratado na última 

parte do minicurso. 
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A partir da quarta parte, a apostila volta-se completamente para os temas de ordem trabalhista, tais como carga horária, 

intervalos, férias, 13º salário, adicionais, FGTS, aviso prévio, verbas rescisórias e outros direitos que serão definidos e tratados 

oportunamente. Não há, contudo, a pretensão de querer esgotar os conteúdos contemplados pelo direito do trabalho. 

Esta apostila foi criada com base nas duas principais fontes normativas de direito do trabalho: a Constituição Federal de 

1988 e a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Entretanto, isso não significa que outros diplomas legais deixarão de ser 

analisados, ainda que de modo menos pormenorizado, como é o caso da lei sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) e a lei do Seguro-desemprego, por exemplo. 
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Nascimento Jurídico do Estado Brasileiro 
 

Sempre que uma nova constituição surge, um novo Estado nasce do ponto de vista jurídico. 

Por isso, a constituição é considerada a certidão de nascimento de um Estado. Nela são definidos 

os principais pilares do Estado como a forma de governo (república, monarquia); a forma de Estado 

(unitário ou federação); a forma de aquisição do poder (democracia, autocracia, e etc.); a 

organização dos poderes, entre outros pontos fundamentais. 

Além desses pilares, um dos temas mais importantes a serem tratados numa constituição 

democrática é a forma como o Estado se relaciona com seus cidadãos para assegurar a todos o 

exercício de liberdades fundamentais, a exemplo das liberdades de expressão, de imprensa, 

religiosa, de ir e vir. 

Esse rol de direitos 

está previsto na Constituição 

Federal brasileira de 1988, 

especialmente no art. 5º, que 

expressamente preconiza que 

todos são iguais perante a lei, 

“garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade”. 

Constituição da República dos Estados Unidos do 
Brasil de 1891 

(Arquivo Nacional) 
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Como dito anteriormente, o presente minicurso utilizará mapas conceituais para facilitar a apreensão dos conteúdos. 

Entretanto, nem sempre esses mapas são autoexplicativos, daí a necessidade de traduzi-los para a estrutura comum de escrita, 

os textos corridos. No exercício dessa tarefa, algumas informações não presentes no mapa poderão ser adicionadas para tornar 

mais claro o conhecimento das matérias trabalhadas.  

Nesse sentido, é possível notar, da leitura do mapa conceitual da próxima página, que a atual Constituição Federal do 

Brasil foi promulgada em 1988 pela Assembleia Nacional Constituinte, um órgão colegiado encarregado de representar o povo 

na elaboração do documento mais importante do país. Ainda segundo o mapa, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a 

federação como forma de estado, seguindo a tradição das constituições republicanas anteriores. 

O estado federado é composto pelos entes federativos, quais sejam: a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. 

Cada um desses entes possui organização e estrutura próprias, mas todas semelhantes às da União. O mapa conceitual 

demonstra ainda que a União possui uma divisão tripartite do Poder, daí decorrendo o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o 

Poder Judiciário, os quais são independentes e harmônicos entre si. A independência significa que nenhum dos poderes submete-

se aos ditames de outro, tendo como limites explícitos de atuação as normas constitucionais. A harmonia indica que, por mais 

independentes que sejam, os Poderes possuem uma atuação conjunta, já que, em última instância, visam às mesmas coisas: o 

bem comum e a realização dos objetivos constitucionais. Isso garante que as instituições ligadas a cada um dos poderes trilhem 

caminhos cujo destino é a busca da efetivação dos direitos constitucionais.  

Entretanto, é importante ter em mente que o poder, na realidade, é uno. A tripartição é feita com o intuito de impor 

limites ao próprio poder. Cada um dos ramos do poder possui a sua função típica: a do Poder Legislativo é legislar (criar, 

extinguir, modificar leis) e fazer a fiscalização patrimonial, contábil, orçamentária e financeira do Executivo; a do Poder 

Executivo é promover a administração do Estado e prestar os serviços públicos; a do Poder Judiciário é solucionar, por meio da 



 
   172 

  

 

aplicação das leis, os conflitos entre os particulares e entre estes e o Estado. Vide a seguir essas mesmas informações 

estruturadas no mapa conceitual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   173 

  

 

O próximo mapa conceitual aprofunda o detalhamento da estrutura da União, enfatizando, mais uma vez, a divisão dos 

poderes, mas indo além na descrição da organização de cada um dos Poderes. Sendo assim, percebe-se que o Poder Legislativo 

tem como sede o Congresso Nacional, que possui estrutura bicameral: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara 

dos Deputados é composta por 513 representantes do povo. O número de Deputados de cada Estado da Federação é proporcional 

às respectivas populações. Dessa forma, quanto maior a população maior o número de Deputados Federais de um Estado. A 

Câmara dos Deputados é o órgão legislativo de representação do povo brasileiro. 

Como o número de Deputados Federais é determinado pelo contingente populacional, fica fácil notar que os Estados mais 

populosos da federação, como é caso de São Paulo, Minas Gerais e outros, possuem um número de representantes muito maior 

do que Estados menos populosos. Esse fato poderia permitir que os Estados com maior representação tivessem muito poder 

para determinar os rumos da política nacional, daí a importância da existência do Senado Federal, cujos senadores representam 

os interesses dos Estados. Essa diferença de representação entre as duas Câmaras do Congresso Nacional serve para dar maior 

equilíbrio de forças entre os Estados da federação. O Senado Federal, por sua vez, é composto por 81 senadores, 3 para cada 

Estado e para o Distrito Federal. 

Já o Poder Executivo, representado pelo Palácio do Planalto na famosa Praça dos Três Poderes em Brasília, divide-se 

basicamente em Administração Direta e Administração Indireta. Na administração direta, os serviços públicos são prestados 

diretamente pela própria União, é o caso dos Departamentos (Polícia Federal, por exemplo), Ministérios, Secretarias e Forças 

Armadas. Na Administração Indireta, a União cria outras pessoas jurídicas para prestar os serviços públicos, é o caso das 

Autarquias (Ufal e Ifal são alguns exemplos), das Empresas Públicas (Caixa Econômica Federal), das Sociedades de Economia 

Mista (Banco do Brasil) e das Fundações Públicas (Funai, Biblioteca Nacional). 

Por fim, no que se refere ao Poder Judiciário, vemos no mapa conceitual, a seguir, que o Supremo Tribunal Federal (STF) 

ocupa o ponto mais alto da estrutura do Judiciário, cabendo-lhe a guarda da Constituição Federal. Logo abaixo do STF, estão 
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os Tribunais Superiores, quais sejam: o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Superior Tribunal Militar (STM), O Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) e, por fim, o Tribunal Superior do Trabalho (TST). Esse último é o mais importante para os estudos do 

presente minicurso, o que justifica o detalhamento feito no mapa conceitual. Vê-se que, logo abaixo do TST, estão os Tribunais 

Regionais do Trabalho (TRT’s), que representam a segunda instância da Justiça do Trabalho, ou seja, a instância para a qual o 

trabalhador, o empregador ou o Ministério Público do Trabalho (MPT) podem recorrer quando estiverem insatisfeitos com a 

decisão do juiz de primeira instância, que atua nas varas do trabalho, onde o processo trabalhista se inicia. 
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O próximo mapa conceitual serve para ilustrar a semelhança existente entre a estrutura da União e a dos Estados, bem 

como destacar as principais diferenças. Nesse sentido, vemos que os Estados, a exemplo da União, possuem a divisão tripartite 

do poder, estabelecida pelas respectivas Constituições Estaduais. A função típica de cada um dos poderes também permanece 

inalterada. A peculiaridade destacada no mapa está na estrutura do Poder Legislativo Estadual, que ao contrário do Federal, é 

unicameral. Ou seja, não existe um senado estadual, há apenas a figura da Assembleia Legislativa, onde os Deputados 

Estaduais exercem suas funções. 
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Da mesma forma, o mapa conceitual abaixo destaca as semelhanças e as diferenças que a estrutura dos Municípios guarda 

com a estrutura da União e a dos Estados. As diferenças, nesse caso, ficam mais evidentes! Logo no início, vemos que o 

documento legislativo fundamental dos Municípios é a Lei Orgânica, que, na prática, funciona como uma constituição municipal. 

Outra diferença clara é a inexistência de um Poder Judiciário municipal. O Poder Legislativo, a exemplo do que ocorre na 

estrutura dos Estados, também é unicameral, representado pela Câmara dos Vereadores. No mais, as funções típicas dos 

poderes existentes nos Municípios, de um modo geral, são semelhantes às dos Poderes da União e às dos Poderes Estaduais. 
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Na discussão sobre a federação e suas implicações para o presente minicurso, é 

importante lembrar suas origens históricas. O estado federado foi uma ideia importada 

dos Estados Unidos para o Brasil. As 13 colônias britânicas da América representavam 

13 estados soberanos e, portanto, eram países livres, desde a Proclamação da 

independência em 1776. Entretanto, a necessidade de se fortalecer para enfrentar 

possíveis ataques da Grã-Bretanha impulsionou os 13 novos países a criarem um órgão 

central que representasse a todos: a União. Para tanto, cada um dos 13 Estados abriu 

mão de parte de sua soberania para formar a União. Foi dessa maneira que surgiu o 

primeiro estado federado do mundo.  O modo como a federação surge nos Estados 

Unidos é chamado de federalismo por agregação, pois, como dito, países soberanos se 

juntam e cedem parte de seu poder para formar a União e, portanto, um só país, 

composto por Estados autônomos (LENZA, 2019). 

No Brasil, entretanto, a formação da Federação partiu de um movimento inverso. 

Por aqui, havia um só país e um único governo central, o chamado estado unitário, o 

qual cedeu partes do seu poder para formar o que hoje são os 26 Estados e o Distrito 

Federal. Por isso, afirma-se que o federalismo brasileiro se deu por desagregação, como 

pode ser visto na figura ao lado (LENZA, 2019). 

 A primeira Constituição brasileira que fez menção à forma federativa de estado 

foi também a primeira Constituição Republicana, de 1891. Com ela, nosso país passou 

a ser chamado de Estados Unidos do Brazil, numa clara referência à federação 

americana, que lhe serviu de inspiração (LENZA, 2019). 

Federalismo por agregação 

Federalismo por desagregação 
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Esses apontamentos sobre a forma federativa de estado são extremamente relevantes para compreensão das leis e das 

instituições públicas, isso porque a ideia fundamental da federação é a divisão de competências, o que pressupõe responder aos 

seguintes questionamentos: a quem cabe legislar (criar, extinguir, modificar leis) sobre determinadas matérias? Ao Poder 

Legislativo Federal, Estadual, Distrital ou Municipal? A quem cabe prestar determinado serviço público? À União, aos Estados 

ou aos Municípios? A quem cabe julgar determinados conflitos? Ao Poder Judiciário da União ou dos Estados? 

Todos esses questionamentos são necessários para definirmos a quem cabe Legislar sobre Direito do Trabalho e qual o 

alcance das leis trabalhistas em termos espaciais. Além disso, os mesmos apontamentos também são essenciais para definirmos 

a quem cabe julgar os conflitos havidos nas relações de Trabalho e quais são as instituições públicas encarregadas da defesa dos 

direitos do trabalhador. 

A Constituição Federal de 1988, 

em seu art. 22, determina que compete 

à União Legislar sobre direito do 

trabalho. Isso tem um significado muito 

grande, pois, se cabe à União legislar 

sobre o direito do trabalho, então o 

alcance das leis trabalhistas não pode 

se limitar a extensão geográfica de um 

Estado ou Município. Pelo contrário, as 

leis trabalhistas são válidas em todo o território nacional. Existem leis que alcançam somente os Municípios, ou somente os 

Estados, ou somente o Distrito Federal, ou somente os órgãos e instituições federais. As leis sobre direito do trabalho, direito 

civil, direito penal, por exemplo, não se prendem aos limites dos entes federativos, por isso são chamadas de leis nacionais.

Competências Administrativas

Competências Legislativas

Competências Jurisdicionais

•Divisão de 
CompetênciasFederação
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A atuação legislativa é uma atividade intensa, cujo produto é um amontoado gigantesco e complexo de leis, como sabemos. 

Entretanto, é importante atentar para o fato de que existe uma ordem no meio do aparente caos, gerado pela existência de 

tantas leis. Essa ordem é o chamado ordenamento jurídico. 

Em poucas palavras, ordenamento jurídico é: a) o conjunto de todas as normas jurídicas de um Estado; b) a forma como 

essas normas estão estruturadas; e c) o modo como se relacionam entre si. Conforme a figura abaixo, esse amontoado de leis 

tem a forma de uma pirâmide e a interação entre os níveis da pirâmide é uma relação de hierarquia. Cada um dos níveis 

destacados na pirâmide com diferentes cores contém categorias 

normativas que possuem a mesma hierarquia. 

A CLT, que será estudada mais detidamente neste 

minicurso, está localizada no segundo nível da pirâmide. Trata-

se de uma Lei Ordinária, cuja aprovação, modificação ou 

revogação depende do voto da maioria simples dos Deputados e 

Senadores, desde que presente à sessão de votação a maioria 

absoluta dos membros do Senado e da Câmara dos Deputados. 

Além da CLT, existem direitos trabalhistas previstos na 

própria Constituição Federal, em seu art. 7º, que são conhecidos 

como o Estatuto Mínimo do Trabalhador. Essa expressão indica 

que esses direitos constitucionais são elementares e devem contemplar todos os trabalhadores.  

Os direitos listados no art. 7º da Constituição compõem os contratos de trabalho, ainda que não constem expressamente 

dos instrumentos contratuais individuais. Mais à frente, quando formos estudar o contrato de trabalho, veremos os principais 

direitos trabalhistas de forma mais detalhada.

Ordenamento Jurídico 



 
   180 

  

 

Para uma breve história da CLT, 

selecionamos seis fatos importantes, 

conforme a figura ao lado. Essa história 

começa bem antes da criação da CLT e é 

fruto do desencadeamento de fatos 

ocorridos em terras distantes do Brasil. 

Mas como tudo isso veio parar aqui? 

A primeira revolução industrial, 

ocorrida na Inglaterra por volta de 1760, 

deu origem ao proletariado, uma classe de 

trabalhadores que laborava na indústria 

então nascente. Nessa época, as condições 

de trabalho eram muito precárias. As 

jornadas de trabalho eram exaustivas: 

chegavam até 16 horas por dia. As fábricas 

eram ambientes insalubres, frios e escuros. Mulheres e crianças trabalhavam nessas mesmas condições, mas recebiam salários 

muito menores do que aqueles que eram pagos aos homens adultos. Com a saída de muitos camponeses para trabalhar nas 

cidades, onde estavam as indústrias, acelerou-se o processo de urbanização, que gerou novos problemas sociais. Esses fatos 

deram origem às primeiras lutas trabalhistas por melhores salários e condições de trabalho (VIANA, 2013). 

As indústrias continuaram se espalhando pela Europa e levaram consigo mudanças econômicas e sociais profundas, as 

quais se intensificaram com a eclosão da segunda revolução industrial no final do século XIX, cuja marca principal foi a 

mecanização dos sistemas de produção. Isso provocou a substituição contínua da mão de obra humana pela máquina e o 

resultado não poderia ter sido outro: a formação de um exército de desempregados. Nesse cenário de mudanças, a Europa era 

sacudida constantemente por lutas de trabalhadores (VIANA, 2013). 

Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, o Brasil não discutia direitos trabalhistas, pois a força que movia nossa 

economia era o trabalho escravo, abolido somente em 1888, quando a Europa já começava a viver os efeitos da segunda revolução 

industrial. Após a abolição da escravatura e a necessidade de se pagar salários por serviços prestados, finalmente as discussões 



 
   181 

  

 

sobre direitos trabalhistas começaram a tomar a cena no Brasil. É nesse momento que a história da imigração de europeus, 

principalmente italianos, se cruza com a história da CLT. O processo de imigração de italianos foi desencadeado pelo crescimento 

acelerado da população e pelo processo de industrialização, que, como dito acima, começou a substituir a mão de obra humana 

pela máquina. Muitos italianos optaram pelo Brasil e, com eles, vieram ideias que povoavam o imaginário operário na Europa, 

as quais ajudaram a inspirar movimentos sindicais na Cidade de São Paulo (VIANA, 2013). 

Em resposta às crescentes lutas trabalhistas e às mudanças em curso – no Brasil e no mundo –, a Constituição brasileira 

de 1934 criou a Justiça do Trabalho. Nesse momento, a criação ocorreu apenas no papel. A Justiça do trabalho somente foi 

regulamentada e implementada em 1941, dois anos antes da criação da CLT.  Esta última foi criada por meio do Decreto-lei n.º 

5.452, de 1º de maio de 1943. Todos os acontecimentos citados nesse parágrafo, ocorreram durante a Era Vargas. 

As três principais fontes materiais da CLT são: a) a Encíclica Rerum Novarum, (documento pontifício escrito pelo Papa 

Leão XIII, como carta aberta aos bispos, cujo conteúdo aborda as condições da classe trabalhadora daquela época; b) as 

convenções internacionais sobre trabalho; e c) a Carta del 

Lavoro (DIAS, 2013). Destacamos abaixo trecho da encíclica: 

Destacamos esse trecho para mostrar o quanto a relação 

entre patrões e empregados modificou-se no curso da 

industrialização e tornou-se objeto de preocupação, muitos 

anos antes da criação da CLT, Por isso, esta buscou 

regulamentar as relações coletivas de trabalho (aquelas que envolvem a participação de sindicatos) e as relações individuais de 

trabalho (aquelas que envolvem contratos individuais de trabalho). Uma das razões da preocupação expressa na encíclica foi 

também motivo para as regulamentações feitas pela CLT:  o fato de a relação entre empregados e patrões ser desigual. As 

legislações trabalhistas, entre elas a CLT, têm, portanto, o objetivo de proteger o trabalhador, ao estabelecer limites que não 

podem ser afastados pela vontade das partes contratuais, sob pena de ferimento da dignidade dos trabalhadores. 

A sede de inovações, que há muito tempo se apoderou das sociedades e as tem numa agitação febril, 

devia, tarde ou cedo, passar das regiões da política para a esfera vizinha da economia social. 

Efectivamente, os progressos incessantes da indústria, os novos caminhos em que entraram as 

artes, a alteração das relações entre os operários e os patrões, a influência da riqueza nas mãos 

dum pequeno número ao lado da indigência da multidão, a opinião enfim mais avantajada que os 

operários formam de si mesmos e a sua união mais compacta, tudo isto, sem falar da corrupção 

dos costumes, deu em resultado final um temível conflito (LEÃO XIII, 1891, p. 01). 
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Na figura abaixo, podemos ver a estrutura básica da CLT, que está dividida em 11 títulos. Os assuntos que serão 

abordados no decorrer deste Minicurso foram destacados, de acordo com os detalhamentos feitos na imagem abaixo. 
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O mapa conceitual ao lado demonstra que as 

Relações de Trabalho é um conceito mais amplo do 

que Relações de Emprego. As relações de trabalho 

englobam: a) as relações de estágio, b) de trabalho 

autônomo, c) trabalho eventual, d) trabalho avulso, 

e) trabalho voluntário e, por fim, f) as Relações de 

Emprego, em destaque no mapa. As Relações de 

Emprego, por sua vez, dividem-se em alguns 

subtipos: a) o Emprego Rural, b) Trabalho 

Doméstico, c) Aprendiz e d) o Emprego Urbano. 

Essa última relação de emprego é a que mais 

nos interessa, por isso o destaque feito no mapa. 

Para que a Relação de Emprego exista são 

necessários cinco requisitos: 1) pessoa física, o que 

significa que não existe a possibilidade de uma 

empresa (pessoa jurídica) ser contratada como 

empregado; 2) pessoalidade, o que significa que os serviços devem ser prestados pelo próprio contratado, não por terceiros; 3) 

subordinação, o que significa que o empregador dirige a prestação dos serviços, devendo o empregado obedecer ordens 

genéricas (dirigidas a todos os trabalhadores de uma empresa) e ordens específicas (dirigidas a um determinado trabalhador); 

4) não-eventualidade, o que significa que a prestação de serviços é feita de modo habitual; e, por fim, 5) onerosidade, o que 

significa que o trabalhador recebe salários pela prestação de seus serviços. 
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O contrato de trabalho, contudo, não deve ser confundido com uma pilha de folhas de papel, repletas de letras miúdas de 

difícil leitura e linguagem empolada. Isso, na realidade, é o instrumento escrito do contrato. O contrato em si existe 

independentemente do contrato escrito, pois se trata de um acordo de vontades, conforme exposto acima.
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Contrato de Trabalho, conforme a sequência abaixo, possui início, meio e fim. A celebração é o início do contrato, é quando 

as vontades e os interesses do empregado e do empregador se encontram. Se o contrato for por escrito, a celebração coincide com 

a assinatura dos papéis. 

O conteúdo dos contratos está registrado nas cláusulas contratuais, em que estão descritos os deveres e obrigações de 

cada uma das partes contratantes. Nelas são estabelecidos o valor do salário, o local e as condições do trabalho, a duração do 

contrato (se houver prazo determinado) e etc. Mas as cláusulas contratuais não são imodificáveis, pois, ao longo do contrato, 

mudanças podem ocorrer e justificar algumas alterações, como o local da prestação dos serviços, por exemplo. 

Durante sua existência, o contrato também pode sofrer interrupções e suspensões, assuntos que serão tratados mais 

adiante. Por fim, o término do contrato de trabalho (a rescisão) pode ocorrer de inúmeras maneiras, como também veremos à 

frente. 
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O mapa conceitual ao lado 

mostra que o conteúdo dos contratos de 

trabalho divide-se em dois tipos, sendo 

que um deles não está sujeito à vontade 

das partes (empregado e empregador), 

ou seja, não pode ser livremente 

negociado. 

Entre os direitos que não podem 

ser negociados estão os previstos na 

Constituição Federal, no Art. 7º 

(Estatuto Mínimo do Trabalhador), já 

que são direitos assegurados a todos os 

trabalhadores, independentemente de 

previsão contratual. Claro que o 

empregador pode conceder um 14º 

salário ao empregado, por exemplo, 

mas não pode suprimir o 13º salário, 

que é expressamente previsto na Constituição Federal. Vale lembrar que existem outros direitos que são previstos em leis, que 

também representam limites à livre negociação das partes do contrato de trabalho. 

Respeitados os limites constitucionais e legais, o empregado e o empregador podem negociar a carga horária, o valor do 

salário, o local de trabalho. Essa possibilidade é chamada de livre exercício da autonomia da vontade das partes contratantes. 
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Feitas essas observações sobre o conteúdo dos contratos, resta responder a pergunta ao lado! 

O primeiro direito trabalhista que merece ser comentado é o SALÁRIO. Abaixo, podemos ver 

as principais características do salário mínimo, que como o nome sugere é o menor valor que 

deve ser pago ao trabalhador no Brasil. 
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Ainda sobre o salário, vale citar os seguintes pontos: 
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No esquema abaixo, podemos ver algumas parcelas de natureza salarial e suas definições legais: 
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No tocante à duração do trabalho, 

montamos o quadro ao lado para 

representar, de modo mais claro, as jornadas 

diárias e semanais, bem como os descansos 

intrajornada, interjornada e semanais.  

No quadro, podemos ver que a carga 

horária diária máxima é de 8 horas, limite 

estabelecido pela Constituição Federal, em 

seu art. 7º. Isso não significa que o 

trabalhador não poderá trabalhar além do 

referido limite.  

Entretanto, caso isso ocorra, o 

trabalhador deverá receber o valor das horas 

excedentes, acrescido do adicional de horas 

extras. O intervalo intrajornada, ou seja, 

aquele que ocorre dentro de uma jornada 

diária, é de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas. Vale lembrar que a reforma trabalhista (Lei 13.467/2017) possibilitou 

a negociação coletiva entre empregados e empregadores para reduzir esse limite para o mínimo de 30 minutos. Ainda sobre 

descansos, é importante registrar que o descanso interjornada, ou seja, entre duas jornadas diárias, é de no mínimo 11 horas. 

O tempo suprimido desses repousos devem ser pagos pelo empregador como se hora extra fosse. 

Continuando a leitura do quadro, vemos também que a jornada semanal máxima é de 44 horas. Já o descanso entre duas 

jornadas semanais é de 24 horas e deve ser concedido, preferencialmente, aos domingos. Os descansos semanais não concedidos 

devem ser remunerados em dobro pelo empregador, conforme Orientação Jurisprudencial 410 do Tribunal Superior do Trabalho.  
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Se existem períodos de descansos dentro 

da jornada diária, entre duas jornadas 

diárias e entre duas jornadas semanais, fica 

fácil deduzir que existe o descanso anual, as 

chamadas férias. 

Em regra, as férias equivalem a um 

descanso anual de 30 dias, que podem ser 

concedidos em até 3 períodos. Entretanto, 

existem alguns requisitos que devem ser 

cumpridos pelo empregado para que esse 

direito seja adquirido. 

Na figura ao lado, vemos que, ao ser 

contratado, o empregado precisa trabalhar 

durante 12 meses para adquirir o direito às 

férias. Por isso, esses meses são chamados de 

período aquisitivo. Após o período 

aquisitivo, o empregador tem o prazo de 12 

meses para conceder às férias ao empregado 

– este é o período concessivo. Caso não 

cumpra essa regra, o empregador deverá 

remunerar em dobro as férias concedidas 

fora do período concessivo (art. 137 – CLT). 

As férias são hipótese de interrupção do 

contrato de trabalho, isso significa que não há prestação de serviços por parte do empregado, mas existe o pagamento de salários 

por parte do empregador, com acréscimo de 1/3 (terço constitucional) da remuneração paga normalmente ao empregado. 

Por fim, vale lembrar que o direito às férias pode ser perdido pelo trabalhador, a depender do número de faltas injustificadas 

ao serviço, ao longo do período aquisitivo (tabela acima). Para mais hipóteses de perda das férias, consultar art. 133 da CLT. 

Perda do Direito às Férias 
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Outros direitos que merecem ser mencionados são 

as licenças maternidade e paternidade. Segundo o mapa 

conceitual ao lado, a licença-maternidade tem um período 

de duração de 120 dias, que pode ser prorrogado por mais 

60 dias, caso a empresa contratante participe do 

Programa Empresa Cidadã. 

Além da licença-maternidade, outro importante 

direito é assegurado à empregada gestante: a estabilidade 

provisória. A Constituição Federal proíbe “a dispensa 

arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, 

desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto” 

(artigo 10, II, "b" do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias). Isso significa que a empregada gestante 

não poderá ser demitida, sem justa causa, durante esse 

período. Caso seja dispensada, ela terá o direito a retornar 

ao trabalho ou a receber a indenização correspondente ao 

período de estabilidade, entre outras verbas rescisórias. 

A licença-paternidade, por sua vez, tem um período 

de duração de 5 dias, que também poderá ser prorrogado 

por mais 15 dias, desde que a empresa contratante 

participe do Programa Empresa Cidadã. 
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O tema da Segurança do Trabalho é 

extremamente importante para a formação 

de trabalhadores, tanto que costuma ser 

abordado em cursos técnicos do Ifal, como o 

próprio Curso Técnico de Nível Médio 

Integrado em Meio Ambiente, aqui do 

Campus Marechal Deodoro, que prevê, em 

seu Projeto de Curso, a disciplina Gestão 

Organizacional e Segurança do 

Trabalho. Por isso, esse curso não tratará 

desse assunto de forma aprofundada, mas é 

importante falar sobre ele por conta dos 

adicionais de periculosidade e de 

insalubridade, a que os trabalhadores têm direito, quando laboram expostos a determinados riscos, que veremos adiante. 

Na figura acima, podemos notar que o grande objetivo da Segurança do Trabalho é a redução dos riscos inerentes ao 

trabalho, por meio de normas de saúde, de higiene e de segurança. A principal medida para atingir esse objetivo é a prevenção 

de acidentes do trabalho, por meio da edição de normas de segurança ou do uso de Equipamentos de Proteção Individual, sempre 

que não for possível eliminar os riscos de determinadas atividades ou reduzi-los a patamares de tolerância aceitáveis. 
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Mesmo que todas as medidas necessárias sejam tomadas, os acidentes podem ocorrer, por isso existem as formas de 

compensação dos eventuais prejuízos sofridos. Uma delas é o SAT (Seguro Contra Acidentes de Trabalho), pago pelo empregador 

para custear benefícios previdenciários, decorrentes de acidente de trabalho. Afinal, quando o trabalhador se fere e não consegue 

manter a prestação dos serviços 

durante certo tempo, recorrerá ao 

INSS para conseguir um benefício 

que o auxilie na manutenção da 

renda necessária para pagar suas 

contas. 

 Mas existem atividades 

que, por sua própria natureza, 

expõem o trabalhador a riscos que 

não podem ser eliminados ou 

reduzidos a níveis aceitáveis. 

Nesses casos, o trabalhador terá 

direito ao recebimento de dois 

tipos de adicionais (que não são 

acumuláveis), conforme as 

condições e valores descritos na 

figura ao lado. Por fim, convém registrar que o trabalho do menor de 18 anos em atividades perigosas e insalubres é proibido 

pela Constituição Federal, em seu art. 7º, XXXIII. 
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Algumas alterações podem ocorrer no contrato de 

trabalho. Entretanto, conforme o mapa conceitual ao lado, a 

validade dessas alterações depende, basicamente, de duas 

condições: a) o mútuo consetimento entre empregado e 

empregador e b) a ausência de prejuízos para o empregado. 

As alterações contratuais podem ser de dois tipos: a) 

subjetivas (refere-se às partes do contrato) e b) objetivas 

(dizem respeito às cláusulas contratuais que tratam do valor 

do salário, da jornada e do local de trabalho. 

No que diz respeito às alterações das partes, o mapa 

destaca a impossibilidade de alteração do empregado, o que 

guarda coerência com um dos requisitos da relação de 

emprego: a pessoalidade, a qual determina que, no contrato de emprego, os serviços devem ser prestados pessoalmente pelo 

empregado, não por terceiros, alheios ao contrato. Entretanto, é possível a alteração do empregador, afinal, este pode, por 

exemplo, vender sua empresa para outra pessoa, que passará a ser o novo empregador. 

As alterações objetivas também estão sujeitas a limites constitucionais e legais. Basta lembrar-se dos limites máximos da 

jornada de trabalho, vistos anteriormente, e do princípio da irredutibilidade do salário. Todavia, esse princípio não é absoluto, 

já que a própria Constituição ressalva a possibilidade da redução dos salários, por meio de acordo ou de convenção coletiva.  
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Outras Hipóteses de Interrupção 
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 Agora que já falamos sobre a celebração, o conteúdo, as alterações, as interrupções e as suspensões do contrato de 

trabalho, cabe fazer alguns apontamentos sobre o término desse tipo de contrato. Para isso, elaboramos o mapa conceitual da 

página anterior, cuja leitura será feita a seguir. 

Segundo as informações contidas no mapa, o contrato de trabalho pode terminar, basicamente de 5 formas diferentes, 

quais sejam: a) pelo término do tempo previsto no contrato (para os contratos com tempo determinado, como o contrato de 

experiência, por exemplo); b) por acordo entre empregado e empregador; c) sem justa causa (por interesse do empregador ou do 

empregado ); d) por justa causa (hipótese em que o contrato é finalizado por culpa de uma das partes); e) por culpa recíproca 

(situação em que o contrato chega ao fim por culpa de ambas as partes). 

O mapa detalha as hipóteses de término do contrato sem justa causa e por justa causa, por isso faremos a leitura do 

restante do mapa, focada nessa peculiariade. Nesse sentido, vemos que o término do contrato sem justa causa pode se dar de 

duas maneiras distintas: por interesse do empregador ou por interesse do empregado. No primeiro caso, temos a dispensa sem 

justa causa, ou seja o empregado não cometeu nenhuma falta legal (previstas no art. 482 da CLT) que justifique sua demissão. 

No segundo caso, o contrato chega ao fim por interesse do empregado (pedido de demissão), que não deseja dar continuidade 

à relação de trabalho, ainda que o empregador não tenha cometido quaisquer das faltas graves previstas no art. 483 da CLT. 

Nesses dois casos, a lei exige que a parte interessada em por fim à relação de emprego conceda à outra parte o aviso prévio, que 

é a comunicação antecipada sobre o interesse de rescindir (por fim) o contrato.  

Em outras palavras, o aviso prévio é o direito que o empregador ou o empregado têm de saber, com certa antecedência, 

do interesse da outra parte de finalizar o contrato de trabalho. A lógica é simples: garantir que o empregado comece a buscar 

um novo emprego e que o empregador comece a buscar alguém para ocupar a vaga em sua empresa. Essa antecedência mínima 

é calculada de forma proporcional ao tempo de serviço prestado, de acordo com a fórmula: Aviso Prévio = 30 + 3n, em que n é 

o número de anos trabalhados e está compreendido no seguinte intervalo:  0 ≤ n ≤ 20. Segundo essa fórmula, o aviso prévio 
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mínimo é de 30 dias e o máximo, de 90 dias. Dessa forma, se o empregado tiver trabalhado por 20 anos (valor máximo de n), o 

aviso prévio será de 90 dias; se tiver trabalhado por 30 anos, o aviso também será de 90 dias (lembre-se de que n não pode ser 

maior que 20!). 

O aviso prévio pode ser trabalhado ou indenizado. Suponhamos que um empregado tenha trabalhado 6 meses para 

determinada empresa e agora planeja sair dela. Nesse caso, de acordo com a fórmula citada anteriormente, ele tem um aviso 

prévio de 30 dias para cumprir (AP = 30 + 3 X 0 → AP = 30 dias). Então, antes de sair da empresa, o empregado deverá trabalhar 

por mais 30 dias a partir da data do aviso prévio. Entretanto, caso ele deseje não trabalhar durante esses dias, poderá indenizar 

o empregador, pagando a remuneração referente ao período de 30 dias. A mesma lógica serve para o empregador, que poderá 

preferir a saída imediata do empregado e pagar a indenização correspondente ao período do aviso prévio. 

Já o término do contrato de trabalho por justa causa, pressupõe a culpa de uma das partes, ou seja, o cometimento de 

falta grave por parte do empregado ou do empregador. As hipóteses de falta grave, no que diz respeito ao empregado, estão 

listadas no art. 482 da CLT. Já, no que concerne ao empregador, essas faltas estão listadas no art. 483 da CLT. 

O cometimento de falta grave pelo empregado pode ter como consequência a dispensa por justa causa. Se cometidas 

pelo empregador, a consequência é a rescisão indireta, que, em termos mais claros, é como se fosse uma “dispensa por justa 

causa” aplicada ao empregador; é como se o empregado “demitisse o empregador por justa causa”. É importante lembrar que a 

rescisão indireta deve ser requerida pelo empregado à Justiça do Trabalho. 

Por fim, o término do contrato por culpa recíproca é resultado de práticas, cometidas pelo empregador e pelo empregado, 

que violam as obrigações contratuais. Ou seja, ambas as partes são culpadas pelo fim do contrato. Um exemplo: o empregador 

atrasa salários e o empregado não é assíduo, pontual. 

A seguir, veremos cada uma das hipóteses de falta grave do art. 482 da CLT (aplicáveis ao empregado) e do art. 483 da 

CLT (aplicáveis ao empregador), artigos citados no mapa conceitual anterior. 
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Um tema que 

gera muitas dúvidas 

entre trabalhadores 

são os valores a serem 

pagos, pelo 

empregador ao 

empregado, quando 

do término do 

contrato de trabalho: 

as chamadas verbas 

rescisórias. 

Por conta disso, 

elaboramos a figura 

ao lado, em que todas 

as hipóteses de 

término do contrato 

de trabalho foram 

relacionadas às 

respectivas verbas 

rescisórias devidas ao 

empregado.
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O contrato de trabalho segue uma ordem lógica, do nascimento à morte. Quando essa lógica é quebrada, por violação das 

regras constitucionais ou legais de qualquer das fases contratuais, poderão ocorrer danos ao empregado, os quais podem ser de 

ordem material (patrimoniais) ou de natureza moral (extrapatrimoniais). Esses danos podem gerar o conflito trabalhista. Mais 

à frente, veremos como o empregado pode buscar a reparação desses danos na Justiça do Trabalho. 
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Os danos materiais são fáceis de compreender, já que 

possuem dimensões patrimoniais, financeiras, que são 

perceptíveis. Basta pensarmos que o empregador pode deixar de 

pagar os salários do empregado, ou as horas extras prestadas, ou 

os adicionais devidos. Já os danos extrapatrimoniais merecem 

algumas considerações adicionais, pois ferem outros direitos do 

trabalhador, que não possuem uma dimensão quantificável, e cuja 

violação, embora possa ser compensada financeiramente, não 

pode ser financeiramente reparada. A figura abaixo, define, 

resumidadmente, os danos extrapatrimoniais. 

 A figura ao lado aborda dois fatos 

que podem gerar danos morais ao 

empregado: a) o acidente de trabalho e 

b) o assédio moral. A quantificação da 

compensação financeira do dano moral 

depende do grau e da natureza da 

ofensa, de acordo com a tabela abaixo: 
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Quando ocorrem danos patrimoniais ou extrapatrimoniais nas relações de trabalho e as partes envolvidas não conseguem 

chegar a uma solução amigável, ambas podem submeter o conflito à Justiça do Trabalho, conforme o caminho traçado no mapa 

conceitual abaixo. 
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Na leitura do mapa conceitual da página anterior, podemos notar que, na busca da reparação dos danos havidos na 

relação de trabalho, o empregado poderá recorrer à Justiça do Trabalho para solução do conflito. Para isso, ele poderá agir de 

duas formas distintas: por conta própria ou por intermediação. Na primeira hipótese, ele poderá ingressar diretamente 

com uma reclamação trabalhista na justiça; esse direito é conhecido como Jus Postulandi, expressão latina que significa direiro 

de postular. Na prática, postular significa o direito de entrar com ações na justiça, fazer requerimentos, recorrer de decisões, 

enfim, atuar em juízo de modo geral. 

O Jus Postulandi é um direito extremamente relevante e bem característico do processo trabalhista, pois, em regra, só 

cabe a advogados o direito de postular em juízo. Entretanto, vale enfatizar que existem alguns limites a esse direito: a 

possibilidade de o trabalhador ingressar com uma reclamação trabalhista, sem assistência de um advogado ou defensor alcança 

somente as Varas do Trabalho (1ª instância) e os Tribunais Regionais do Trabalho (2ª  instância). 

Por outro lado, se o trabalhador preferir buscar assistência técnica para auxiliá-lo na Justiça do Trabalho, ele poderá 

recorrer a um advogado particular, ao sindicato da categoria, ou à Defensoria Pública da União (DPU). Nesse último 

caso, o trabalhador precisa comprovar insuficiência de recursos.  

A DPU detém competência constitucional para atuar em reclamações trabalhistas em todos os graus da Justiça do 

Trabalho. Porém, devido à insuficiência de pessoal, essa instituição não têm prestado assistência judiciária trabalhista em todos 

os lugares onde atua no Brasil.  
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Ingressar com uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho é um direito assegurado ao trabalhador e ao 

empregador. Todavia, o empregado deve atentar para prazos prescricionais que podem por a perder o direito à reparação dos 

danos sofridos numa relação de trabalho. A figura abaixo ilustra esses prazos de um modo mais didático. Nela, podemos notar 

que existem dois tipos de prescrição, a total e a parcial.  
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A prescrição total, como o próprio nome sugere, provoca a perda total da pretensão de o trabalhador exigir qualquer 

direito na Justiça do Trabalho. Essa modalidade de prescrição se consuma após 2 anos do término do contrato de trabalho, 

esse é o limite legal concedido ao trabalhador para ingressar com uma reclamação trabalhista. 

No entanto, a atenção do trabalhador não pode se esgotar apenas na prescrição total, pois também existe a prescrição 

parcial. Essa indica que o trabalhador só poderá exigir direitos ou reparação de danos ocorridos nos últimos 5 anos, contados 

da data de ingresso na Justiça do Trabalho. Isso quer dizer que o trabalhador deve agir o mais rápido possível, pois cada mês 

que se passa, após o término do contrato, é subtraído do alcance dos efeitos que uma reclamação trabalhista pode vir a surtir. 

A figura da página anterior ilustra bem o modo como a prescrição parcial pode atingir os interesses do trabalhador. 

Vejamos um exemplo: vamos supor que um empregado trabalhou durante cinco anos para uma empresa e, no primeiro ano de 

prestação de serviços, ele fez inúmeras horas extras, que não foram pagas. Vamos supor ainda que esse mesmo trabalhador 

sofria assédio moral por parte do empregador. Se o empregado resolver ingressar com uma ação perto de completar os dois anos 

para prescrição total, isso significa que já se passaram dois anos do término do contrato. Como o trabalhador só poderá cobrar 

os últimos cinco anos, contados da data de ingresso na Justiça do Trabalho, isso implica dizer que ele só conseguirá cobrar três 

anos da duração do contrato. As verbas e indenizações a que ele eventualmente teria direito, relativas aos dois primeiros anos 

do contrato,  estão todas prescritas e já não poderão ser cobradas.  

Triste? Mas é assim que as coisas funcionam! Por isso, conhecer determinados conceitos jurídicos é a melhor forma de 

prevenir danos, para os quais pode não haver reparação!
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PODER EXECUTIVO  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – PROFEPT 
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Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 

 
 

(Em 2 vias, assinadas por cada participante-voluntário(a) da pesquisa. Assinatura de todos os 

pesquisadores na última página e rubrica nas demais) 

 

Prezado voluntário, você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa O 

ENSINO JURÍDICO-TRABALHISTA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA COMO MECANISMO DE PROMOÇÃO DO CURRÍCULO 

INTEGRADO, do pesquisador Carlos Farias da Silva, sob orientação do Prof. Dr. Fábio 

Francisco de Almeida Castilho. Seguem abaixo as informações do projeto de pesquisa com 

relação a sua participação nesse projeto: 

 

1. O estudo se destina à elaboração de aulas e à construção de um jogo educativo, ambos 

voltados para o ensino de conceitos básicos do direito do trabalho.  

 

2. O trabalho será desenvolvido em duas etapas: na primeira, os alunos voluntários participarão 

de aulas sobre direito do trabalho para, depois, fazerem uso de um jogo educativo sobre o tema 

das aulas. Em seguida, os participantes farão sugestões de ajustes e melhorias tanto das aulas 

quanto do jogo. A segunda etapa ocorrerá após a implementação das modificações sugeridas 

pelos alunos e seguirá a mesma lógica da primeira etapa: ministração de aulas e aplicação do 

jogo educativo. Entretanto, participarão da segunda etapa da pesquisa todos os alunos do 2º ano 

vespertino do curso integrado de Guia de Turismo, do Campus Marechal Deodoro, com exceção 

daqueles que se recusarem. 

 

3. A importância deste estudo reside no objetivo a ser atingido pelas aulas e pelo jogo educativo: 

disseminar conhecimentos sobre direito do trabalho, sobre instituições públicas relacionadas à 

defesa dos direitos trabalhistas e sobre a própria organização do Estado brasileiro, o que ajudará 

a reforçar a formação cidadã dos participantes da pesquisa. 

 

4. Os resultados a serem alcançados são: um conjunto de aulas com conteúdo acessível sobre 

direito do trabalho e um jogo educativo sobre direito do trabalho. Por meio das aulas e do 

referido jogo, pretende-se oferecer aos participantes da pesquisa noções sobre direitos básicos 

do trabalhador. 

 

5. A coleta de dados ocorrerá, por meio de questionários, em três momentos: a primeira coleta 

será feita logo após a ministração das aulas, em outubro de 2019; a segunda, logo após a 

aplicação do jogo educativo (apenas o primeiro grupo de voluntários participarão dessas coletas 

iniciais), também prevista para outubro de 2019; a terceira e última coleta de dados ocorrerá 

após a ministração das aulas e da aplicação do jogo a toda a turma, prevista para novembro de 

2019.  

ANEXO A 
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6. Os incômodos e possíveis riscos à sua saúde física e/ou mental são: a) 

inibição/constrangimento diante de um(a) observador(a) e b) quebra do sigilo da pesquisa. 

Entretanto, esses possíveis incômodos e riscos serão mitigados pelas seguintes medidas: a) não 

haverá necessidade de qualquer identificação dos participantes nos questionários a serem 

aplicados, o que torna remota a possibilidade de constrangimentos; b) as informações oriundas 

dos questionários serão apresentadas de forma anônima no estudo, preservando assim o sigilo 

dos participantes da pesquisa; c) a participação será voluntária em todas as fases da pesquisa; 

d) os participantes poderão se desligar da pesquisa a qualquer momento.  

7. Para os discentes participantes, a pesquisa poderá resultar nos seguintes benefícios: 

conscientização quanto aos direitos do trabalhador brasileiro; conhecimento das formas de 

reparação de danos decorrentes do trabalho; compreensão da organização do Estado brasileiro 

em seu aspecto administrativo, legislativo e judiciário; conhecimento das funções de 

instituições brasileiras ligadas à proteção do trabalhador; reforço à formação cidadã. 

 

8. É assegurada assistência, integral e gratuita, durante toda a pesquisa, no que se refere à 

prestação de quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, antes, 

durante e depois de sua participação na pesquisa. São responsáveis pela referida assistência o 

próprio pesquisador responsável pelo trabalho, bem como o Programa de Pós-Graduação em 

Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT/AL), localizado no Instituto Federal de Alagoas 

- IFAL – Campus Benedito Bentes, telefone: (82) 2126-6234. 

 

9. Você será informado(a) do resultado final do projeto e, sempre que desejar, serão fornecidos 

esclarecimentos sobre cada uma das etapas do estudo. 

 

10. A qualquer momento, você poderá recusar-se a continuar participando do estudo, bem como 

retirar seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

11. As informações adquiridas com a sua participação não permitirão a identificação da sua 

pessoa, exceto para a equipe de pesquisa. A divulgação dessas informações só será feita entre 

os profissionais estudiosos do assunto após a sua autorização. 

 

12. O estudo não acarretará nenhuma despesa para você. 

 

13. Você será indenizado(a) por qualquer dano que venha a sofrer em decorrência de sua 

participação na pesquisa. 

 

14. Você receberá uma via do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido assinada por todos. 

 

Eu, ____________________________________________________________, tendo 

compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha participação como 
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voluntário(a) no estudo O Ensino Jurídico-trabalhista na Educação Profissional e 

Tecnológica como Mecanismo de Promoção do Currículo Integrado, e estando consciente 

dos meus direitos, das minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios decorrentes da 

minha participação, concordo em dele participar e, para tanto, eu DOU O MEU 

ASSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU 

OBRIGADO. 
 

Contato de urgência: Carlos Farias da Silva 

Domicílio: Conjunto José Tenório A. Lins 

Bloco: /Nº: /Complemento: S/N, BL 41, APT 204 

Bairro: /CEP/Cidade: Serraria – 57046-350 – Maceió/AL 

Telefone: (82) 99939-8090 

Ponto de referência: Supermercado Bom Dia 
 

Endereço da equipe de pesquisa: 

Instituição: Instituto Federal de Alagoas - IFAL – Campus Benedito Bentes 

Pesquisador responsável: Carlos Farias da Silva 

Endereço: Av. Benedito Bentes, S/N - Conj. Benedito Bentes II                                           

Bloco: /Nº: /Complemento: S/N 

Bairro: /CEP/Cidade: Benedito Bentes – 57.084-649 – Maceió/AL 

Telefones p/contato: (82) 2126-6230; 2126-6239. 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua 

participação no estudo, dirija-se ao: 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas 

Prédio da Reitoria, sala do C.O.C., Campus A. C. Simões, Cidade Universitária. 

Telefone: (82) 3214-1041 

Horário de atendimento: das 8:00 às 12:00h. 

E-mail: comitedeeticaufal@gmail.com 

 
 

Maceió/AL, agosto de 2019. 

 

 

  

(Assinatura ou impressão datiloscópica d(o,a) 

voluntári(o,a) 
Nome e Assinatura do(s) responsável(eis) pelo 

estudo (Rubricar as demais páginas) 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
 

(Em 2 vias, assinadas pelo responsável legal pelo aluno(a) voluntário(a) da pesquisa. Assinatura 

de todos os pesquisadores na última página e rubrica nas demais) 

 

Prezado, o estudante sob sua responsabilidade está sendo convidado(a) a participar do projeto 

de pesquisa O ENSINO JURÍDICO-TRABALHISTA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA COMO MECANISMO DE PROMOÇÃO DO CURRÍCULO 

INTEGRADO, do pesquisador Carlos Farias da Silva, sob orientação do Prof. Dr. Fábio 

Francisco de Almeida Castilho. Seguem abaixo as informações do projeto de pesquisa com 

relação à participação do aluno nesse projeto: 

 

1. O estudo se destina à elaboração de aulas e à construção de um jogo educativo, ambos 

voltados para o ensino de conceitos básicos do direito do trabalho.  

 

2. O trabalho será desenvolvido em duas etapas: na primeira, os alunos voluntários participarão 

de aulas sobre direito do trabalho para, depois, fazerem uso de um jogo educativo sobre o tema 

das aulas. Em seguida, os participantes farão sugestões de ajustes e melhorias tanto das aulas 

quanto do jogo. A segunda etapa ocorrerá após a implementação das modificações sugeridas 

pelos alunos e seguirá a mesma lógica da primeira etapa: ministração de aulas e aplicação do 

jogo educativo. Entretanto, participarão da segunda etapa da pesquisa todos os alunos do 2º ano 

vespertino do curso integrado de Guia de Turismo, do Campus Marechal Deodoro, com exceção 

daqueles que se recusarem. 

 

3. A importância deste estudo reside no objetivo a ser atingido pelas aulas e pelo jogo educativo: 

disseminar conhecimentos sobre direito do trabalho, sobre instituições públicas relacionadas à 

defesa dos direitos trabalhistas e sobre a própria organização do Estado brasileiro, o que ajudará 

a reforçar a formação cidadã dos participantes da pesquisa. 

 

4. Os resultados a serem alcançados são: um conjunto de aulas com conteúdo acessível sobre 

direito do trabalho e um jogo educativo sobre direito do trabalho. Por meio das aulas e do 

referido jogo, pretende-se oferecer aos participantes da pesquisa noções sobre direitos básicos 

do trabalhador. 

 

5. A coleta de dados ocorrerá, por meio de questionários, em três momentos: a primeira coleta 

será feita logo após a ministração das aulas, em outubro de 2019; a segunda, logo após a 

aplicação do jogo educativo (apenas o primeiro grupo de voluntários participarão dessas coletas 

iniciais), também prevista para outubro de 2019; a terceira e última coleta de dados ocorrerá 

após a ministração das aulas e da aplicação do jogo a toda a turma, prevista para novembro de 

2019.  

ANEXO B 
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6. Os incômodos e possíveis riscos à saúde física e/ou mental dos alunos voluntários são: a) 

inibição/constrangimento diante de um(a) observador(a) e b) quebra do sigilo da pesquisa. 

Entretanto, esses possíveis incômodos e riscos serão mitigados pelas seguintes medidas: a) não 

haverá necessidade de qualquer identificação dos participantes nos questionários a serem 

aplicados, o que torna remota a possibilidade de constrangimentos; b) as informações oriundas 

dos questionários serão apresentadas de forma anônima no estudo, preservando assim o sigilo 

dos participantes da pesquisa; c) a participação será voluntária em todas as fases da pesquisa; 

d) os participantes poderão se desligar da pesquisa a qualquer momento.  

7. Para os discentes participantes, a pesquisa poderá resultar nos seguintes benefícios: 

conscientização quanto aos direitos do trabalhador brasileiro; conhecimento das formas de 

reparação de danos decorrentes do trabalho; compreensão da organização do Estado brasileiro 

em seu aspecto administrativo, legislativo e judiciário; conhecimento das funções de 

instituições brasileiras ligadas à proteção do trabalhador; reforço à formação cidadã. 

 

8. É assegurada assistência, integral e gratuita, durante toda a pesquisa, no que se refere à 

prestação de quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, antes, 

durante e depois de sua participação na pesquisa. São responsáveis pela referida assistência o 

próprio pesquisador responsável pelo trabalho, bem como o Programa de Pós-Graduação em 

Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT/AL), localizado no Instituto Federal de Alagoas 

- IFAL – Campus Benedito Bentes, telefone: (82) 2126-6234. 

 

9. Você será informado(a) do resultado final do projeto e, sempre que desejar, serão fornecidos 

esclarecimentos sobre cada uma das etapas do estudo. 

 

10. A qualquer momento, o aluno voluntário poderá recusar-se a continuar participando do 

estudo, bem como retirar seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer penalidade ou 

prejuízo. 

 

11. As informações adquiridas com a participação não permitirão a identificação do estudante, 

exceto para a equipe de pesquisa. A divulgação dessas informações só será feita entre os 

profissionais estudiosos do assunto após a autorização do aluno e de seu responsável legal. 

 

12. O estudo não acarretará qualquer despesa para os alunos nem seus responsáveis legais. 

 

13. O aluno será indenizado(a) por qualquer dano que venha a sofrer em decorrência da 

participação na pesquisa. 

 

14. Você receberá uma via do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinada por todos. 

 

Eu, ____________________________________________________________, responsável 

legal pelo aluno__________________________________________________________, 



222 

 

 
 

 
PODER EXECUTIVO  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – PROFEPT 

 
 

 

Ifal – Campus Benedito Bentes 
Av. Benedito Bentes, 1172-1198 - Benedito Bentes. Cep 57.084-649 - Maceió - AL 

3/3 

tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a participação do 

referido estudante no estudo O Ensino Jurídico-trabalhista na Educação Profissional e 

Tecnológica como Mecanismo de Promoção do Currículo Integrado, e estando consciente 

dos meus direitos, das minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios decorrentes da 

participação do aluno no referido estudo, concordo com a sua participação e, para tanto, eu 

DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO 

OU OBRIGADO. 
 

Contato de urgência: Carlos Farias da Silva 

Domicílio: Conjunto José Tenório A. Lins 

Bloco: /Nº: /Complemento: S/N, BL 41, APT 204 

Bairro: /CEP/Cidade: Serraria – 57046-350 – Maceió/AL 

Telefone: (82) 99939-8090 

Ponto de referência: Supermercado Bom Dia 
 

Endereço da equipe de pesquisa: 

Instituição: Instituto Federal de Alagoas - IFAL – Campus Benedito Bentes 

Pesquisador responsável: Carlos Farias da Silva 

Endereço: Av. Benedito Bentes, S/N - Conj. Benedito Bentes II                                           

Bloco: /Nº: /Complemento: S/N 

Bairro: /CEP/Cidade: Benedito Bentes – 57.084-649 – Maceió/AL 

Telefones p/contato: (82) 2126-6230; 2126-6239. 

 

ATENÇÃO: Para informar ocorrências irregulares ou danosas durante a sua 

participação no estudo, dirija-se ao: 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas 

Prédio da Reitoria, sala do C.O.C., Campus A. C. Simões, Cidade Universitária. 

Telefone: (82) 3214-1041 

Horário de atendimento: das 8:00 às 12:00h. 

E-mail: comitedeeticaufal@gmail.com 

 
 

Maceió/AL, agosto de 2019. 

 

 

  

(Assinatura ou impressão datiloscópica d(o,a) 

responsável pelo aluno voluntário) 
Nome e Assinatura do(s) responsável(eis) pelo 

estudo (Rubricar as demais páginas) 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DAS RESOLUÇÕES               

Nº 466/2012 E Nº 510/2016,  

DE PUBLICIZAÇÃO DOS RESULTADOS E SOBRE O  

USO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL/DADOS COLETADOS 

 

 

  CARLOS FARIAS DA SILVA, sob a orientação e supervisão do Prof. Dr. 

FÁBIO FRANCISCO DE ALMEIDA CASTILHO, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT/IFAL), pesquisadores do projeto intitulado “O 

ENSINO JURÍDICO-TRABALHISTA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA COMO MECANISMO DE PROMOÇÃO DO CURRÍCULO 

INTEGRADO”, comprometemo-nos a seguir fielmente os dispositivos das Resoluções nº 

466/2012 e nº 510/2016, ambas do Conselho Nacional de Saúde/MS, bem como asseguramos 

que os resultados da presente pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não. 

Declaramos, também, que os dados coletados para o desenvolvimento do projeto, por meio de 

questionários semiestruturados, pesquisa bibliográfica e documental, serão utilizados para 

subsidiar a construção de um produto educacional, representado por um jogo educativo sobre 

conceitos básicos de direito do trabalho. Após a conclusão da pesquisa, o material físico ficará 

na posse do pesquisador (impressos preenchidos durante a pesquisa) pelo prazo de 5 (cinco) 

anos, ao passo que as tabulações de resultados, conclusões e produto educacional 

desenvolvido, serão armazenados em bancos de dados institucional e disponibilizados 

gratuitamente à sociedade. 

 

Maceió, 10 de maio de 2019. 

 

__________________________________ 

CARLOS FARIAS DA SILVA 

 

 

__________________________________________________________________ 

ORIENTADOR: PROF. DR. FÁBIO FRANCISCO DE ALMEIDA CASTILHO 

  

ANEXO D 
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