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Resumo - É possível encontrar uma grande resistência em se aprender novas culturas, hoje 

em dia é necessário uma grande luta para ser abordado sobre esse assunto principalmente 

dentro de sala de aula em matérias que estão fixas no currículo escolar, desta forma a Lei 

10.639/03 permite o ensino da cultura afro-brasileira e africana em ambientes escolares, o 

artigo mostrará como está o desenvolvimento do trabalho destas culturas dentro de uma 

matéria fixa no currículo escolar, no caso a matemática, abordando um novo termo chamado 

etnomatemática que tem o conceito de que todas as culturas produzem saber matemático. 

Este jogo tem o objetivo de trabalhar o auxílio a professores e alunos no ensino/aprendizagem 

da cultura afro-brasileira e africana através da etnomatemática abordando a mesma por meio 

da gamificação, valorizando a história, a cultura afro-brasileira e africana, além de 

desenvolver habilidades matemáticas e lógicas. Está pesquisa trabalha com o cunho 

qualitativo de um projeto educacional do qual foi desenvolvido fisicamente e possui um 

sistema web, atualmente vem evoluindo pelas etapas de prototipação do jogo através da 

impressora 3D cedida pela TecnoIF-TL e o desenvolvimento de um software para 

computadores e celulares.  

Palavras-chave: Mancala, Web, 3D printer, Software.   
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Resumen - La proliferación de noticias falsas o fake news (McDougall et al., 2019; Ventura, 

2019), a través de Internet y Redes Sociales, requiere de actuaciones que permitan 

contrarrestar el impacto que la desinformación tiene en la sociedad 3.0. Para ello, será 

necesario centrar el foco de estudio en la elaboración de una «cartografía» que permita 

reconocer los elementos fundamentales en el desarrollo de este fenómeno, que ha permitido 

la instauración de la Era de la Posverdad (Caecero, 2017; Iriarte, 2018; Valero-Pastor, 2019), 

con el fin de diseñar estrategias de actuación que permitan disminuir los efectos adversos de 

las fake news. Por ello, el presente proyecto pretende el diseño de recursos de carácter 

divulgativo y educativo para concienciar acerca del fenómeno de las fake news (infografías, 

decálogos, WebQuest, etc.). Además, se procederá al diseño y desarrollo de un videojuego 

multiplataforma, con software específico (RPG Maker). Asimismo, se complementará con 

diversos recursos digitales, que permitan concienciar del peligro de las noticias falsas, 

además de dotar a los individuos de las herramientas necesarias para su efectiva detección 

y tratamiento a través de un entorno lúdico. 

Palabras Clave: Sociedad de la Información, Alfabetización Informacional, Educación sobre 

Medios de Comunicación, Videojuego. 
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Soft Skills em atendimento ao cliente: uma proposta de jogo educativo 

virtual com design instrucional contextualizado 
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Resumo – O jogo educativo virtual em questão debruça-se sobre o tema: Soft Skills em 

Atendimento ao Cliente e tem como proposta ser adaptável a diversos segmentos de 

educação, com a intenção de preparar os alunos para o mercado de trabalho, nomeadamente 

no que concerne ao desenvolvimento das competências transversais exigidas aos diferentes 

perfis profissionais. O jogo será desenvolvimento na ferramenta de autoria Adobe Captivate, 

que conta com uma interface responsiva, intuitiva e diversificada. Nesse sentido, abre-se a 

possibilidade de criação de processos interativos com a utilização de multimédias. Este 

poster apresenta a proposta de prototipagem do jogo, em fase de desenvolvimento e 

implementação e que, posteriormente, será avaliado ao nível da usabilidade para verificação 

da sua eficácia dentro dos contextos que possibilitem sua inserção. 

Palavras-chave: jogo educativo virtual; design instrucional contextualizado; soft skills.  
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Resumo – Este trabajo tiene por objetivo presentar un modelo de análisis de la cultura maker 

que se ha evidenciado tras el estudio de un proyecto de investigación cuya muestra ha sido 

la comunidad de videojugadores en línea. A través de una metodología de estudio de caso y 

un análisis de un grupo de entrevistas en la comunidad de videojugadores. Los resultados 

obtenidos se componen de un conjunto de dimensiones a tener en cuenta a la hora de 

modelar procesos educativos con alumnos que tienen un alto sentido de pertenencia a la 

comunidad de videojugadores en línea. Para obtener este resultado se ha aplicado el modelo 

de la cultura fmaker. El resultado final es una reconstrucción de un modelo pedagógico para 

trabajar en el aula.  

Palavras-chave: Modelo educativo, cultura maker, comunidad de videojugadores. 
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Resumo - Pesquisas na área de Tecnologias Digitais (TD) na Educação têm buscado 

melhorar a aprendizagem dos estudantes, tendo em vista as mudanças na cultura digital. 

Entretanto, um dos desafios é mensurar a experiência de aprendizagem, dado que o 

estudante pode entrar em estado de Flow durante as interações com ambientes gamificados, 

onde o indivíduo fica totalmente engajado em uma atividade. Diante deste contexto, esta 

investigação parte da questão: como a gamificação promove o estado de Flow, para 

potencializar a aprendizagem em ambientes digitais? Este projeto visa desenvolver um 

experimento com um grupo de estudantes do Ensino Médio e tem como objetivo identificar, 

de forma automatizada, como a gamificação promove o estado de Flow, para potencializar a 

aprendizagem em ambientes digitais. No contexto de uma pesquisa quantitativa, na coleta 

de dados serão utilizadas técnicas de mineração de dados. Para a análise dos dados, serão 

usados métodos da estatística descritiva, visando sumarizar e compreender as variáveis do 

estado de Flow, além de correlações e testes de hipótese. Espera-se que os resultados 

indiquem, por meio da mensuração automática do estado de Flow, como um ambiente digital 

gamificado potencializa a aprendizagem. 

Palavras-chave: educação, gamificação, experiência de aprendizagem, teoria do Flow. 
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Gamification with gifts and emotional presence 
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Abstract - The study wants to see the impact of gamification on emotional presence of a 

community of inquiry, of teachers and students. A social platform based on elgg will be 

developed, with gamification elements like virtual currency and gifts. The platform will have 

tools to support the co-creation of content with the “affinity space” perspective in mind. 

We will use a mixed-methods approach, gathering data from the analytics of the platform, 

such posts, messages and logs and from a survey. This last will be based on an already 

validated instrument for emotional presence, which we will adapt for our context. We hope to 

use the results for elaborating a set of guidelines to use in future, using gamification for 

empowering users and enhance emotional presence, avoiding extrinsic rewards. 

Keywords: Gamification, Social Platforms, Virtual Gifts. 

  


