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RESUMO

Os jovens que vivem na sociedade do século XXI possuem características distintas de outras gerações.
Eles se encontram em contato direto com a informação por meio do ciberespaço, utilizando as
Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC’s. Neste espaço, eles podem interagir com outras
pessoas, obter notícias em tempo real e também acessar diversas informações em um intervalo de
tempo relativamente curto. O método de ensino tradicional, muitas vezes, não está sendo eficiente para
atrair a atenção dos discentes nas aulas. O lúdico é um recurso que possibilita ao professor criar um
ambiente que facilita aprendizagem significativa e o aluno seja atraído para a aula. O Role Playing
Game (RPG) é uma modalidade de jogo que pode ser utilizada pelo professor como uma ferramenta
lúdica no processo de ensino-aprendizagem. O RPG permite maior interação do jogador com o enredo
e, dessa forma, do aluno com o conhecimento da disciplina. Este jogo pode ser um atrativo maior a ser
usado pelo docente para que o educando entre em contado com o conhecimento a ser apresentado na
aula, além de auxiliar na cooperação e desenvolvimento do raciocínio. Assim, o questionamento
central que motivou a pesquisa foi se haveria melhor retenção de informação em alunos do ensino
fundamental com a utilização do RPG. Esta pesquisa foi realizada com trinta alunos (duas turmas) do
sexto ano do Ensino Fundamental, de uma escola Municipal de Campos dos Goytacazes, divididos em
dois grupos, experimental e de controle. O grupo de controle teve o conteúdo trabalhado pela
metodologia tradicional e ao grupo experimental aplicou-se o jogo desenvolvido. Buscou-se verificar
se a utilização do jogo de RPG proporcionaria melhor retenção do conteúdo estudado, observando se
os alunos que interagiram com o conteúdo por meio do jogo apresentaram melhores resultados, após
fazer a análise dos questionários de avaliação do conteúdo utilizados como pré-teste e pós-teste. Para o
embasamento da análise destes resultados foi utilizada a teoria do processamento da informação, que
apresenta todos os estágios e memórias por onde a informação irá passar até ser armazenada em longo
prazo. Para o tratamento estatístico dos dados utilizou-se o teste Q de Cochran, que faz a avaliação se
duas ou mais alternativas apresentam diferenças significativas entre si, para comparar as respostas do
pré e pós-testes dos dois grupos. Neste, a hipótese nula, que afirmava que a metodologia não interferia
nas respostas, não foi confirmada. Assim, a hipótese alternativa, a hipótese da pesquisa que dizia que a
metodologia por meio da utilização do jogo interferiria nas respostas, foi confirmada. Para uma
avaliação das metodologias utilizadas foram preparados dois questionários a serem aplicados nas
turmas, apresentando algumas diferenças para grupo experimental e de controle. Pode-se perceber,
então, aceitação dos discentes e a observação da aprendizagem significativa. Com essa perspectiva,
a criação desse jogo promove no aluno a função de agente na construção do conhecimento, passando a
participar no processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Educação lúdica. Role Playing Game na Educação. Retenção de Conteúdo.
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ABSTRACT

People living in the XXI century society have different characteristics from other generations. They
are in direct contact with the information through cyberspace using Information and Communication
Technologies. In this space, they can interact with other people, get real-time news and also access a
variety of information in a relatively short time. The traditional teaching method often is not being
effective to attract the attention of students in class. The playful is a tool that allows the teacher to
create an environment that facilitates meaningful learning and the student is attracted to class. The
Role Playing Game (RPG) is a game mode that can be used by the teacher as a fun tool in the
teaching-learning process. The RPG allows greater player interaction with the plot and thus the student
with the knowledge of the discipline. This game can be an attractive higher to be used by the teacher
to the student enters into contact with the knowledge to be presented in class, and assist in cooperation
and development of reasoning. Thus, the central question that motivated the research was whether
there was better information retention in elementary school students using the RPG. This research was
conducted with thirty students (two classes) of the sixth grade of elementary school from a public
school of Goytacazes Campos divided into two groups, experimental and control. The control group
had you content work by the traditional method and the experimental group we applied the developed
game. We sought to determine whether the use of the RPG game provide better retention of the
studied content, perceiving that students who interacted with content through the game showed better
results after making the analysis of the content of the evaluation questionnaires used as pre -test and
post-test. For the basis of the analysis of these results was used the theory of information processing,
which presents all stages and memories where the information will pass to be stored long-term. For the
statistical treatment of the data we used the Cochran Q test, which is assessing whether two or more
alternatives have significant differences, to compare the responses of the pre and post tests of the two
groups. In the null hypothesis, which stated that the methodology did not interfere in the responses, it
was not confirmed. Thus, the alternative hypothesis, the hypothesis that said search methodology by
use of the game in the responses interfere was confirmed. For an evaluation of the methodologies used
were prepared two questionnaires to be used in classes, with some differences to the experimental
group and control. You can see, then, acceptance of students and observation meaningful learning.
With this perspective, the creation of this game promotes the student agency in the construction of
knowledge, going to participate in the learning process.

Keywords: Education playful. Meaningful learning. Role Playing Game in Education.
Content retention.
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INTRODUÇÃO

A sociedade passou por várias mudanças ao longo do tempo e a escola tentou adequarse ao modelo exigido pela mesma. Mas, na atualidade, esse espaço formal de ensino não tem
realizado mudanças que permitam seu enquadramento nas exigências do modelo de sociedade
atuante. Desta forma, o ensino acaba tornando-se menos eficiente.
Os jovens que vivem na sociedade do século XXI possuem características distintas de
outras gerações. Eles se encontram em contato direto com a informação por meio do
ciberespaço utilizando as Tecnologias da Informação e Comunicação. Neste espaço, eles
podem interagir com outras pessoas, obter notícias em tempo real e também acessar diversas
informações em um intervalo de tempo relativamente curto. Para esses discentes, o modo
tradicional de ensino, a metodologia ainda atuante nas escolas, ficou obsoleto. Eles não
precisam mais apenas obter conhecimentos dos professores, o que necessitam é conseguir
significar as informações com as quais entram em contato, e assim, transformá-las em
conhecimento concreto, ocorrendo assim, aprendizagem significativa.
As aulas de Ciências Naturais assim como as demais disciplinas ministradas nas
escolas, também se utilizam dessa metodologia de ensino, levando consequentemente à
memorização de conceitos e termos apresentados aos alunos, sendo por estes, muitas vezes
incompreendidos.
Assim sendo, a disciplina não é bem vista pelos alunos que não compreendem o
motivo do uso de tantos destes termos, o que dificulta a contextualização, já que uma
conexão, entre o que se aprende na sala de aula e sua realidade fica cada vez mais distante.
Dessa forma, observa-se uma predominante tendência à aprendizagem pela chamada
“decoreba” (GONÇALVES, 2010, p. 6), constituindo-se assim, em um modelo de ensino no
qual se decoram os conceitos e termos apenas com o objetivo de uma boa nota na avaliação,
não se retendo, portanto, o conhecimento de maneira significativa.
Segundo este modelo, não se estimula os alunos a construirem conhecimento, nem à
reflexão sobre os temas lecionados, dificultando a manutenção do que se aprende na memória
de longa duração; eles são apenas estimulados de forma mecânica a armazenar as informações
que logo serão esquecidas, pois estão localizadas na memória de curta duração e não são
codificadas para a memória de longo prazo.
Como um computador ao ser desligado perde as informações que estavam localizadas
na memória Random Access Memory (RAM), os alunos esquecem os conceitos decorados
quando a avaliação que exigia aquele conhecimento passa.
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Segundo Gonçalves:
O campo das Ciências Biológicas possui uma série de vocábulos que, muitas
vezes, não são bem apropriados pelos alunos. Eles precisam, muitas vezes,
decorar centenas de nomes que, provavelmente, esquecerão ao longo do
tempo. Isso acontece porque o aluno não é estimulado a vivenciar os
fenômenos biológicos de forma contextualizada e articulada à sua vida. Nós,
professores desta área, temos a incrível vantagem de poder constantemente
associar diversos conteúdos ao dia-a-dia dos alunos. Com isso, o
entendimento e a memorização de algumas nomenclaturas tornam-se mais
fáceis. A relação do conteúdo com o cotidiano dos alunos torna-se cada vez
mais importante para que o aluno consiga compreender os conceitos sem que
precise decorá-los (GONÇALVES, 2010, p. 5).

É de fundamental importância que o professor promova a contextualização no decorrer
das aulas para que os alunos associem o que é ensinado com o seu dia-a-dia, construindo o
conhecimento de maneira efetiva.
Dessa forma, o conhecimento aprendido em sala de aula não será tão facilmente
esquecido, como ocorre quando se apela para a “decoreba” (GONÇALVES, 2010, p. 6). O
entendimento deve ser privilegiado em detrimento da mera memorização mecânica de
conceitos.
Conforme Gonçalves na citação acima, quando se relaciona o conteúdo com o
cotidiano do aluno, a aprendizagem ocorre de forma significativa e a compreensão do
conteúdo fica mais fácil sem a necessidade de decorá-los.
O uso de novas tecnologias adaptadas ao ensino, como por exemplo, as Tecnologias
de Informação e Comunicação (TICs), bem como novos recursos audiovisuais, não tem
surtido o efeito esperado em muitos casos, pois por não ter tempo, além de não se qualificar
para o uso de tais tecnologias e recursos, quando os domina, o docente não consegue preparar
o material adequado ou mesmo atualizá-lo; apenas se limita à apresentação dos conhecidos
slides como forma de substituição daquilo que iria escrever no quadro, somente como meio de
economia de tempo e esforço, sendo que em muitos casos, transforma a aula numa simples
leitura do conteúdo apresentado, tornando-a tediosa e enfadonha.
Essas novas tecnologias, o computador como melhor exemplo, deveriam ser utilizadas
para contextualizar conceitos, fixar o que se aprendeu na aula, auxiliar na construção do
conhecimento por parte dos alunos e não ser um mero substituto do quadro e giz.
As formas lúdicas de ensino têm auxiliado na aprendizagem dos alunos e permitido
que conceitos abstratos sejam mais bem compreendidos por jovens e crianças. Essas formas
podem se utilizar das novas tecnologias, não como um novo tipo de quadro negro ou branco,
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mas como uma forma de incentivar os alunos a compreenderem a disciplina de uma forma
mais completa e não apenas decorando conceitos.
Teatro, vídeos e imagens em movimento estão sendo utilizados por muitos professores
na tentativa de fazer uma conexão entre conteúdos da sala de aula e a realidade existente fora
dos muros escolares. Isso vem ajudando muito na aprendizagem significativa (AUSUBEL,
1960) nas salas de aula, os alunos estão começando a aprender, a entender, e não somente
decorar e esquecer. Eles estão mantendo aquele conhecimento da sala de aula por ter sido
efetivamente contextualizado e compreendido.
Infelizmente isso não é observado em todas as escolas, uma vez que as redes públicas
geralmente não têm o incentivo adequado e os professores não se encontram preparados para
utilizar a ludicidade como uma estratégia de ensino (OLIVEIRA, s. d. , p. 8-9). Segundo
Nogueira, o lúdico é uma ferramenta interessante para que o aluno possa construir
conhecimento, ou seja:
Desta forma o professor estará proporcionando ao aluno momentos para
desenvolver suas próprias estratégias de aprendizagem. Pois, através da
ludicidade o aluno forma conceitos, estabelece relações sociais com o grupo
ao qual está inserido, estimula seu raciocínio no desenvolvimento que
exigem reflexão, vai se socializando, se sente mais a vontade, mais
motivado, aprende e conseqüentemente melhora seu desempenho. Mas, vale
salientar que tais atividades só terão o seu devido valor, se o professor
estiver preparado para realizá-las e tiver um profundo conhecimento sobre os
fundamentos das mesmas (NOGUEIRA, s. d. , p. 3).

O lúdico, além de auxiliar os alunos na formação de conceitos, também ajuda nas
relações sociais desenvolvidas e a melhorar o trabalho em grupo. Essas formas de ensino
formam um aluno mais reflexivo e motivado, e isso melhora seu desenvolvimento. Mas para
que as atividades tenham valor, o professor deve estar preparado e precisa ter um
conhecimento aprofundado dessa atividade. Improvisar é muito bom, porém sem o devido
conhecimento vira uma parede de tijolos construída com uma base ruim e faltando alguns
tijolos ao longo da construção; o resultado de tudo é a queda da parede, e na sala de aula se
constituirá numa atividade não aproveitada da forma correta e que, portanto, não irá
funcionar.
Segundo Beckemkamp e Moraes (2013), os jogos são instrumentos que permitem um
ensino lúdico em sala de aula. Os alunos estão devidamente habituados a jogar diferentes
tipos de aplicativos fora da escola, e muitos os consideram muito mais atrativos que o livro
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didático ou os cadernos. Nas próprias salas de aula, alguns alunos sentados ao fundo da sala,
com celulares modernos, acessam os jogos presentes no aparelho não dando atenção à aula.
Essa maneira atrativa pode ser utilizada pelos professores para o ensino e aproxima o
conhecimento científico dos alunos de uma forma por eles muito apreciada. São diversas as
possibilidades de jogos encontrados no mercado que podem ser adaptados para serem
utilizados na sala de aula, auxiliando na construção, entendimento e fixação do conhecimento
científico.
O Role Playing Game (RPG) é um tipo de jogo em que o participante monta seu
personagem, definindo todas as características que ele conterá. Pode-se apresentar na forma
de um jogo de tabuleiro, de cartas, virtual ou outras formas.
Segundo Nunes:
O RPG, também conhecido como “jogo de interpretação de papéis” é um
jogo no qual os participantes criam seus personagens por meio da atribuição
de características físicas, mentais, sociais, etc. Por meio deste recurso tornase possível criar um ambiente de simulações, incentivando o
desenvolvimento de habilidades procedimentais e atitudinais nos alunos, tais
como o estabelecimento de estratégias, curiosidade, motivação, integração,
desenvoltura para trabalhar em grupo, autonomia, liderança. Outro aspecto
importante a ser mencionado se constitui no fato de que o RPG pode ser
adaptado a qualquer área do conhecimento e conteúdo didático, ambiente ou
público (NUNES apud OLIVEIRA; PIERSON; ZUIN, 2009, p. 2).

O RPG é um recurso interessante para formar um ambiente onde o aluno possa
desenvolver muitas habilidades, pois pode ser utilizado para formar ambientes de
aprendizagem que estimulem o aluno a construir um conhecimento concreto. Essa modalidade
de jogo pode ser adaptada a vários conteúdos didáticos e pode ser utilizada não somente pela
Biologia, mas por várias disciplinas.
Assim, a questão central proposta nessa pesquisa é: a utilização de jogos de RPG pelos
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental na aprendizagem de Ciências Naturais possibilita
melhor retenção do conteúdo estudado?
Para responder ao questionamento desta pesquisa, buscou-se fazer a análise da
utilização de jogos de RPG como estratégia de aprendizagem, possibilitando maior retenção
de conteúdo pelos alunos. Para alcançar esse objetivo, buscou-se identificar o funcionamento
da memória humana e como ocorre o processo de retenção de conteúdo. Compreender a
influência da atenção na aprendizagem significativa e construção dos conhecimentos.
Pretende-se também realizar a verificação do papel do lúdico como estratégia de
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aprendizagem para obtenção de melhor processamento da informação nas salas de aula. E
também verificar a utilização do jogo de Role Playing Game na Educação.
É importante ressaltar que o Ensino no Brasil passa por um período de dificuldades.
Os índices divulgados pelo último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica)
mostram que o país ainda tem que avançar muito para alcançar a média 6 dos países
desenvolvidos. Dentre as razões para os problemas da educação brasileira, pode-se citar a
metodologia baseada na transmissão de conhecimento.
Encontrou-se no jogo uma forma de chamar a atenção dos alunos para a
aprendizagem. A utilização do RPG como estratégia de aprendigem possibilitou maior
retenção de conteúdo pelos alunos, além de adicionar um pouco de motivação pela presença
de algo novo em sala de aula.
Este trabalho não se detém em todos os tipos de jogos existentes, mas trata apenas do
jogo RPG de mesa. Elaborou-se um jogo sobre o tema da água, utilizado por alunos do sexto
ano do Ensino Fundamental em uma escola pública de Campos dos Goytacazes.
Nesse jogo, um grupo de personagens enfrentaria as dificuldades apresentadas por
cenários que representam alguma parte do território brasileiro. Mesmo possuindo muitas
habilidades, como as entidades divinas, seus poderes deveriam ser usados para auxiliar a
outros e não para si próprios. Os alunos, que participam como personagens, interagiram entre
si e com o conteúdo, possibilitando o desenvolvimento destes socialmente e na aprendizagem.
Atualmente, encontram-se muitas pesquisas sobre a utilização do RPG na educação,
pois o mesmo tem auxiliado na construção do conhecimento e na aproximação do
conhecimento científico com os alunos. Muitos, espalhados pelo mundo, utilizam-se dessa
modalidade para entretenimento. Aproveitando-se de sua vasta utilização, elaborou-se um
jogo sobre o tema da água com vistas a proporcionar aos usuários a aprendizagem através da
interação.
Pretende-se, com este jogo, demonstrar que existem maneiras de entender as ciências
naturais de forma clara; as palavras complicadas não são tudo, é fundamental a aprendizagem
do funcionamento dos conceitos apresentados. Através do RPG, pode-se promover a
aprendizagem significativa nas salas de aula.
Assim, a presente Dissertação tem como tema o Uso do Role Playing Games (RPG)
como estratégia pedagógica na retenção de conteúdos abstratos de Ciências Naturais no
Ensino Fundamental.
Na primeira parte deste trabalho faz-se uma apresentação da memória e sua
participação no processo de retenção de conteúdos. A memória, aqui, está dividida em três

18

regiões principais: início, meio e fim. Inicialmente procura-se mostrar a localização física da
memória, passando pelos componentes e divisões do Sistema Nervoso Central e identificando
as partes que estão relacionadas à memória. Também são mostrados os neurotransmissores
(subtâncias químicas importantes na transmissão de um impulso nervoso) que estão ligados à
parte física da memória. Sendo assim, ao início da primeira parte mostra o aspecto biológico
da memória.
No meio da primeira parte é apresentado o processo de retenção de conteúdo. Este,
para acontecer, dependerá da memória humana e do seu funcionamento. Neste momento
apresentam-se as divisões da memória humana, que funcionalmente são três principais:
memória sensorial, memória de curto prazo e memória de longo prazo. Cada uma, com suas
respectivas limitações, trabalha em conjunto para que a informação recebida pelos órgãos do
sentido seja processada e consiga ser armazenada em longo prazo. Nesse processo, a atenção
é essencial e responsável para a informação entrar na segunda divisão da memória de curto
prazo, a chamada memória de trabalho. É esta que faz conexão com a memória de longo
prazo.
No processo de retenção de conteúdo, a informação deverá ser codificada e,
consequentemente, significada para ser armazenada na memória de longo prazo, este
armazenamento ocorre na forma de esquemas que formam grandes redes de associação. Essa
forma hierarquizada de organização da informação é responsável por facilitar o encontro de
uma informação, quando esta é necessária.
No final da primeira parte é apresentada a atenção, algo essencial para que a
informação seja retida corretamente, e as divisões desta. Também é apresentado o perigo da
desatenção, classificado como um dos sete pecados da memória.
Na segunda parte, é feito uma apresentação do Ensino de Ciências e as estratégias de
aprendizagem. Fazem-se referências às pesquisas que apontam o predomínio da metodologia
tradicional, e como esta muitas vezes não está surtindo o efeito desejado na aprendizagem nas
salas de aula. Apresenta-se também o construtivismo, uma linha metodológica interessante,
desenvolvida por Piaget que fala sobre a importância da construção dos conhecimentos pelos
alunos. Essa construção pode ser ligada à parte em que se menciona na parte anterior a
significação do conhecimento no momento da sua retenção.
Na segunda parte, também se apresentam as ferramentas de aprendizagem dando
maior ênfase ao lúdico e dentro deste a utilização de jogos na aprendizagem. É neste
momento que se apresentam as divisões dos jogos, sendo o tipo pedagógico utilizado nesta
pesquisa.
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Na terceira parte é mostrado o jogo de Role Playing Game. Incialmente mostra-se um
histórico deste jogo para explicar seu surgimento, até chegar às versões utilizadas hoje.
Atualmente o RPG pode ser categorizado em cinco tipos básicos: RPG de mesa, o utilizado
nesta pesquisa e a versão mais antiga, consistindo em um grupo de cinco personagens e um
mestre (narrador) do jogo e responsável pelos personagens não jogáveis (NPCs); o Live
Action RPG, uma representação quase teatral da aventura a ser desenvolvida onde os
personagens utilizam fantasias e encenam os acontecimentos; os livros jogos, que são livros
de aventura solo; o RPG eletrônico solo, uma mistura do RPG de mesa e livro solo, sendo
uma versão eletrônica a ser utilizada em computadores e, atualmente, em smartphones; e para
finalizar a versão online, jogada por meio de servidores e bastante interativa. Na terceira parte
são apresentadas as pesquisas sobre a utilização do jogo de RPG na educação e mostrados os
estudos de pesquisadores utilizados neste trabalho.
Na quarta parte é apresentado o projeto do jogo desenvolvido, mostrando os percursos
até a sua execução. O jogo consiste de cenários e cada um é descrito bem como a história a
ser desenvolvida em cada um deste. Como exemplo, tem-se o cenário Nordeste, onde os
personagens terão que lidar com muitas dificuldades, sendo uma delas o desconforto causado
pela sede e falta de água.
São apresentados também nesta parte, os personagens dos jogos e suas categorias
principais: deuses gregos, deuses indígenas brasileiros, personagem folclórico brasileiro,
humano e animal. Esses personagens são utilizados porque se deseja apresentar aos alunos
mais do que conhecimentos de Ciências Naturais. Cada um desses personagens tem um papel
essencial na resolução de problemas. Isso foi sendo descoberto aos poucos pelos alunos.
Mesmo um animal que parece fraco incialmente, pode ser um grande aliado nos momentos de
dificuldade.
A quinta parte apresenta a questão central desta pesquisa, já mencionada na introdução
e a hipótese defendida que relaciona a utilização do jogo de RPG e a retenção de conteúdo
pelos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental.
A sexta parte apresenta a metodologia utilizada neste trabalho, tratando dos sujeitos
utilizados e do local do estudo, bem como o tratamento que foi dado aos dados e instrumentos
utilizados para a coleta dos dados. É nessa parte que foi apresentado o conteúdo desenvolvido
no jogo, dividido nos encontros realizados com a turma selecionada como grupo
experimental. Vale ressaltar que foram utilizadas duas turmas, sendo uma do grupo
experimental e a outra o grupo de controle que só teve acesso à metodologia tradicional.
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A sétima parte apresenta a análise dos dados obtidos com os questionários. Utilizaramse tabelas e gráficos para expressar os resultados do questionário de avaliação do conteúdo
aplicado como pré-teste e pós-teste e demais questionários. Nesta parte é mostrado o resultado
do teste estatístico Q de Cochran que faz o teste da hipótese, para verificação da confirmação
da hipótese defendida neste estudo.
Para encerrar são apresentadas as conclusões deste trabalho, referências utilizadas ao
longo da pesquisa e os apêndices, que consistem dos questionários utilizados, material do
jogo e roteiro da história que ocorreu durante o desenvolvimento do RPG.
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1 A MEMÓRIA E A RETENÇÃO DE CONTEÚDO

A memória é de grande importância na aprendizagem, pois é nela que as informações
recebidas são armazenadas. Porém, se o conhecimento não for significativo poderá ficar
somente na memória de curta duração não sendo repassado para a de longa duração, ou, até
poderá ser armazenado na memória de longo prazo, mas sem conexões significativas que,
quando necessário, não será acessado com facilidade.

1.1 Sistema Nervoso e memória

O sistema nervoso possui duas divisões: sistema nervoso central (SNC) e sistema
nervoso periférico (SNP). O SNC é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Segundo
Tortora:
Dentro do SNC, muitos tipos diferentes de informação sensitiva (aferente)
são integrados e correlacionados, pensamentos e emoções são gerados e
memória é formada e armazenada. A maioria dos impulsos nervosos que
estimulam a contração muscular e a secreção de glândulas origina-se no
SNC (eferente) (TORTORA, 2003, p. 206).1

É no sistema nervosso central que a memória fica localizada; é onde as informações
são processadas e os pensamentos e emoções são iniciados, espalhando-se para o restante do
organismo através do sistema nervoso periférico.
O SNC está conectado ao SNP por meio de receptores sensitivos, músculos e
glândulas presentes no corpo. Segundo Tortora (2003, p. 207), o sistema nervoso periférico é
formado por nervos cranianos que se originam do encéfalo e nervos espinhais que emergem
da medula espinhal. Esses nervos são os responsáveis por transmitirem os impulsos para
dentro e para fora do sistema nervoso central.
Os componentes para entrada do sistema nervoso periférico consistem de células
nervosas chamadas neurônios sensitivos ou aferentes. Tortora afirma que “Elas conduzem o
impulso dos receptores sensitivos em várias partes do corpo até o SNC, e terminam dentro do
SNC” (TORTORA, 2003, p. 207). Os componentes de saída são constituídos de células
nervosas chamadas neurônios motores ou eferentes. Têm sua origem no sistema nervoso
central e são responsáveis por conduzir o impulso nervoso do SNC aos músculos e glândulas.

1

Segundo Tortora (2003) a via aferente leva a informação sensitiva para o Sistema Nervoso Central para ser
processada. É responsável pelo sistema de entrada de informações no SNC. Já a via eferente é responsável por
levar o impulso nervoso para os músculos e glândulas. Corresponde a via de saída do SNC.
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Segundo Tortora, existem ainda os neurônios de associação que conduzem o impulso nervoso
dos neurônios sensitivos para os motores. Eles estão localizados na medula espinhal, sendo
que a maioria dos neurônios é de associação.

Figura 1 — As duas subdivisões do sistema nervoso
Fonte: Tortora (2003)

Os neurônios são, segundo Tortora, as “unidades básicas de processamento do sistema
nervoso” (TORTORA, 2003, p. 207). São formados por três partes distintas: corpo celular,
dendritos e axônio. Tortora diz que “o corpo celular contém um núcleo e um nucléolo bemdefinidos, circundados por um citoplasma granular com organelas típicas como lisossomas,
mitocôndrias e complexo de Golgi” (TORTORA, 2003, p. 207).
Os neurônios possuem dois prolongamentos citoplasmáticos: o axônio e o dendrito. Os
dendritos possuem extensão mais curta, espessa e muito ramificada. Tortora menciona que
“um neurônio usualmente tem vários dendritos principais. Eles funcionam para receber
impulsos e conduzi-los em direção ao corpo celular” (TORTORA, 2003, p. 207). Os axônios
são prolongamentos de extensão mais longa e fina; são eles que enviam os impulsos a outros
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neurônios e tecidos. Segundo Tortora (2003, p. 207), nas extremidades axonais encontram-se
estruturas na forma de bulbo; elas são denominadas botões terminais. Nestes ficam
armazenados os neurotransmissores2 em vesículas sinápticas.
Os axônios da maioria dos neurônios são revestidos por camadas de uma substância
lipídica de coloração branca chamada de bainha de mielina. Segundo Tortora (2003), essa
bainha isola eletricamente o axônio e aumenta a velocidade de condução dos impulsos
nervosos. Os axônios revestidos de mielina são denominados mielínicos e os que não
possuem esse revestimento são denominados amielínicos. A maioria dos neurônios é
mielínica, amielínico é o neurônio associativo. Isso ocorre devido à sua pequena dimensão.

Figura 2 — Estrutura de um neurônio típico
Fonte: Tortora (2003)
2

São substâncias químicas que determinam se um impulso passa de um neurônio a outro ou de um neurônio a
outro tecido (TORTORA, 2003, p. 207).
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Além dos neurônios, o tecido nervoso possui as chamadas neuróglias ou células da
glia. Elas servem para dar suporte e proteger as células nervosas. Existem seis tipos de células
da glia: astrócitos, oligodendrócitos, micróglia, células ependimárias, células de Schwann e
células satélites. Na imagem abaixo são apresentadas as células da glia e suas respectivas
funções.

Figura 3 — Células da glia e suas funções
Fonte: Tortora (2003)

Conforme mencionado no início dessa parte, é no sistema nervoso central que fica
localizada a memória, especificamente no cérebro. Segundo Tortora (2003, p. 227), o cérebro
é composto de aproximadamente 100 bilhões de neurônios e 1000 bilhões de neuroglias. Ele
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possui forma de cogumelo e divide-se em três partes principais: tronco encefálico, cérebro
(diencéfalo e telencéfalo) e cerebelo. Destas três partes, comentar-se-á apenas sobre o
telencéfalo que é o local onde fica localizada a parte física da memória. Mas é importante
ressaltar que cada constituinte do encéfalo possui funções importantes e complexas.

Figura 4 — Partes do encéfalo
Fonte: Tortora (2003)

O telencéfalo é sustentado pelo diencéfalo e tronco encefálico e forma o maior volume
do SNC. Junto com o diencéfalo forma o cérebro. Segundo Tortora, “a superfície do
telencéfalo é composta por uma área delgada de substância cinzenta, denominada córtex
cerebral. O córtex consiste de seis camadas de corpos de células nervosas, abaixo das quais
está a substância branca cerebral” (TORTORA, 2003, p. 234). Tortora diz que “a substância
branca é formada pelos axônios mielínicos dos neurônios enquanto a substância cinzenta é
formada pelos corpos celulares e dendritos” (TORTORA, 2003, p. 210).
O telencéfalo possui pregas que se originam quando o córtex cerebral, durante o
desenvolvimento embrionário “enrola-se e dobra-se sobre si mesmo” (TORTORA, 2003, p.
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234) para que possa ficar contido na cavidade craniana. Segundo Tortora (2003, p. 234), isso
ocorre porque a substância cinzenta aumenta mais rapidamente que a branca, o resultado é o
enrolamento do córtex. As fendas que se formam entre as pregas são chamadas de fissuras
quando profundas, e sulcos quando rasas. A fissura longitudinal separa o telencéfalo nos
hemisférios cerebrais direito e esquerdo.
O cérebro tem numerosas e complexas funções. Segundo Tortora (2003, p. 235), de
modo geral, o córtex cerebral possui três áreas: áreas sensitivas que recebem e interpretam os
impulsos sensitivos, áreas motoras que são as responsáveis por controlar o movimento
muscular e áreas de associação que estão relacionadas às funções integrativas como a
memória, as emoções, o raciocínio, entre outras.

Figura 5 — Áreas do córtex cerebral
Fonte: Google

Nas áreas sensitivas, conforme Tortora, “Os estímulos sensitivos ao córtex cerebral
fluem principalmente para a metade posterior dos hemisférios cerebrais[...]. No córtex
cerebral, as áreas sensitivas primárias possuem as conexões mais diretas com os receptores na
periferia do corpo.” (TORTORA, 2003, p. 235). Nas áreas motoras “[...] o córtex motor foi
mapeado para indicar que áreas específicas controlam grupos musculares particulares. Existe
um córtex motor nos hemisférios esquerdo e direito.” (TORTORA, 2003, p. 236). Essas duas
primeiras áreas não são o foco desse estudo, então não receberão um grande detalhamento.
As áreas de associação do telencéfalo “[...] consistem de tratos de associação que
conectam as áreas motoras e sensitivas e partes grandes do córtex cerebral dos lobos occipital,
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parietal e temporal, e os lobos frontais anteriormente às áreas motoras.” (TORTORA, 2003, p.
237). Entre as sete áreas de associação, a área gnóstica será mencionada neste trabalho, pois
ela está relacionada ao conhecimento. Tortora diz que “esta área está localizada entre as áreas
somatossensitiva, visual e de associação auditiva. Ela integra as interpretações sensitivas das
áreas de associação e impulsos de outras áreas, de modo que um pensamento comum possa
ser formado de várias informações sensitivas.” (TORTORA, 2003, p. 237).
Segundo Tortora (2003), as porções do encéfalo que são consideradas ligadas à
memória incluem o córtex de associação dos lobos frontal, parietal, occipital e temporal, além
de partes do sistema límbico e o diencéfalo. Sprenguer (2008) menciona que as memórias
ficam distribuídas por todos os lobos que constituem o cérebro.

Figura 6 — Lobos do cérebro
Fonte: Sprenger (2008)

Sprenger fala sobre cada um destes lobos e suas respectivas funções. Segundo a
autora, os lobos parietais têm sua localização na parte posterior da cabeça, mais
especificamente na região superior desta e sua função está ligada à capacidade de
processamento de estímulos sensoriais, consciência espacial para a resolução de problemas.
Sprenger diz que os lobos occipitais ficam na metade da parte posterior do cérebro.
Sua função está relacionada ao processamento de estímulos visuais. “As memórias de objetos,
pessoas, etc. são mantidas aí para proporcionar significado a novas informações e extrair
sentido do mundo visual” (SPRENGER, 2008, p. 157).
A autora continua falando que os lobos temporais ficam localizados acima das orelhas,
nas laterais. Sua responsabilidade está ligada a informações auditivas, uma parte da fala e por
algumas outras memórias.
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Os lobos frontais ficam localizados atrás da testa, na parte anterior superior. Segundo
Sprenger, “essa grande área do cérebro é responsável por funções executivas, tais como
memória de trabalho, o pensamento de nível mais elevado, o planejamento para o futuro, a
tomada de decisão e as escolhas” (SPRENGER, 2008, p. 157).
No encéfalo existem muitas estruturas com diversas funções, algumas ligadas à
memória. Muitas dessas áreas trabalham conjuntamente e ajudam na aprendizagem e
lembrança.

Figura 7 — Estruturas do encéfalo
Fonte: Sprenger (2008).

Abaixo serão apresentadas as funções de cada componente do encéfalo:
A amígdala possui um formato de amêndoa e representa o sistema límbico. Sua função
está ligada ao processamento da emoção. Segundo Sprenger, “ela filtra as informações que
chegam para o conteúdo emocional e cataloga essa informação para uso futuro”
(SPRENGER, 2008, p. 158).
Existe uma região que recebe o nome de giro cingulado anterior (figura 7). Ela fica
localizada no lobo frontal e sua função relaciona-se com a atenção, emoção, motivação e
também com a memória.
Os gânglios basais fazem parte de um sistema conhecido por promover a sensação de
recompensa. Ficam na região no fundo do córtex e sua função está relacionada às memórias.
Segundo Quartz e Sejnowski, “as evidências indicam que os gânglios basais são o principal
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local das informações sequenciais da aprendizagem” (QUARTZ E SEJNOWSKI, 2002 apud
SPRENGER, 2008, p. 158).
Uma região que fica atrás da têmpora esquerda é conhecida como Área de Broca e está
responsável pela produção da fala, isso inclui o vocabulário, sintaxe e a gramática. O
cerebelo, que se assemelha a um pequeno cérebro, esteve por muito tempo associado apenas
ao equilíbrio. Segundo Sprenger, contudo, pesquisas mais recentes apresentaram que esta
estrutura desempenha papel importante nos processos de pensamento.
O hipocampo fica localizado próximo a amígdala. Também faz parte do sistema
límbico e possui a função de processamento das informações factuais que chegam ao sistema
nervoso central. Esta região é de grande importância para esta pesquisa porque ela é “uma
estrutura fundamental envolvida na facilitação do processo da memória de curto prazo para a
memória de longo prazo” (SPRENGER, 2008, p. 159).
A região chamada de neocórtex, uma camada de espessura equivalente a um oitavo de
polegada, é a responsável por armazenar muitas das memórias humanas provenientes dos
diferentes lobos. E por último, o tálamo. Esta estrutura fica localizada no meio do encéfalo. É
uma estrutura vital porque filtra as informações que chegam por meio dos órgãos dos sentidos
encaminhando-as para o lobo apropriado para que seja feito o seu processamento.
Contudo um questionamento surge: qual o caminho feito pela informação nesse
conjunto de sistemas que forma o Sistema Nervoso Central (SNC)?
Sprenger diz que as informações sensoriais irão adentrar no SNC por meio do tronco
cerebral. A única excessão é as informações olfativas que serão processadas no sistema
límbico. Sprenger menciona que as memórias olfativas são poderosas devido a essa forma de
processamento. Elas conectam-se com a amígdala e o hipocampo, rapidamente.
Esta informação passa pela primeira estrutura de filtragem que é o sistema de ativação
reticular. Segundo Sprenger, “ele faz a triagem das informações para determinar o estímulo
em que vai se concentrar” (SPRENGER, 2008, p. 160). Ele segue os seguintes princípios para
selecionar o estímulo: sobrevivência vem em primeiro lugar, a novidade em segundo e, por
último, vem o livre arbítrio do indivíduo.
Sprenger apresenta o seguinte exemplo:
Quando sento para digitar no teclado do meu computador, até me concentrar
em como as teclas se sentem contra meus dedos, esse fragmento de
informação é negligenciado. Se houvesse geleia derramada em uma das
teclas, meu cérebro instantaneamente se concentraria nessa experiência nova
(e grudenta!) (SPRENGER, 2008, p. 160).
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Sendo assim, o cérebro prioriza algum tipo de informação. Se a pessoa estiver com
muita fome, será impossível se concentrar em outra informação, porque a sobrevivência é
mais importante.
Sprenger comenta que a informação sai do sistema de ativação reticular e vai para o
tálamo. Este é o responsável por comunicar a informação com o destino correto da mesma.
“Cada um desses lobos tem seu próprio córtex de associação, onde a informação é
identificada e associada ao conhecimento anterior” (SPRENGER, 2008, p. 160).
Quando o processo de associação pelo lobo apropriado acontece, a informação retorna
ao meio do cérebro para ser filtrada pelo hipocampo ou amígdala. Se a informação for factual,
a retenção ocorre pelo hipocampo e até o momento em que esta possa ser armazenada na
memória de longa duração o neocórtex; o hipocampo também faz a catalogação da
informação para facilitar e/ou possibilitar o acesso à mesma.
Se a informação for emocional, a amígdala faz a retenção desta. Após catalogar a
informação, esta é redistribuída para as áreas sensoriais para que o armazenamento ocorra na
memória de longo prazo.
Vale resaltar que as memórias são armazenadas por meio de conexões entre os
neurônios. Estes formam redes neuronais e se comunicam por meio de neurotransmissores.

Figura 8 — Comunicação entre neurônios
Fonte: Sprenger (2008).

Os principais neurotransmissores ligados à memória são:
 Acetilcolina: substância muito importante para a condução da informação para a
memória de longo prazo. Seus níveis elevam-se durante o sono, por isso existe a teoria
de que as memórias podem ser reforçadas durante o sono.
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 Dopamina: Este neurotransmissor está ligado ao sistema de recompensa e será este
que irá interferir na tomada de decisões de longo prazo e nas memóras de longo prazo
durante toda a vida.
 Endorfina: Está associado a sensação de euforia proveniente de exercícios físicos,
mas também é muito importante para a aprendizagem e a memória.
 GABA (ácido gama-aminobutírico): é um neurotransmissor com função calmante e
faz evitar o uso excessivo do cérebro. Quando este encontra-se em níveis baixos, pode
se relacionar com o desenvolvimento da ansiedade.
 Glutamato: é um neurotransmissor que possui função estimulante e está ligado a
ativação dos sistemas envolvidos com a aprendizagem e memória.
 Norepinefrina: este neurotransmissor é necessário para a formação de novas
memórias e para que ocorra o armazenamento de longo prazo. Sprenguer (2008)
afirma que este é o principal neurotransmissor necessário para que ocorra a motivação,
alerta e a concentração.
 Serotonina: também é um neurotransmissor calmante. Está relacionado com a
regulação da memória e da aprendizagem, como também com o apetite e a
temperatura corporal. Para conseguir focar a atenção, devem-se equilibrar o nível
desse neurotransmissor.
Assim, buscou-se demonstrar os componentes do sistema nervoso e a localização da
parte física da memória. É importante ressaltar novamente que não se tem como objetivo
detalhar formação e estrutura do sistema nervoso e suas funções, apenas apresentar
rapidamente o mesmo e chamar a atenção para outros fatores que podem interferir na
memória.

1.2 O processo de retenção de conteúdo

Após falar sobre a localização física da memória, uma pergunta deve ser respondida:
afinal, o que seria uma memória?
Segundo Chaves:
Uma definição geral de memória é difícil, já que o processamento de
informação não pode ser visto como um ato isolado, mas como dependente
da percepção, influenciado pelas emoções e pela imaginação e situado em
toda a sua sequência entre percepção e ação. Existem diversas conceituações
de memória [...] Spear & Mueller (1984) apresentaram de forma condensada
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uma definição de memória: “É uma representação multi-dimensional de um
episódio em um organismo” (CHAVES, 1993, p. 139).

Essa é uma definição interessante. Uma memória é mais do que um processamento de
informações; ela depende da percepção das pessoas e é influenciada pelas emoções que
acabam por distorcer o que estava guardado nela anteriormente. Essa influência pode ser
percebida quando uma testemunha de um evento conta o fato mais de uma vez: se estiver
envolvida emocionalmente, as informações poderão ser um pouco distorcidas, porque a
memória foi influenciada pela emoção.
Segundo Busse e Gil (2013), a memória é uma “habilidade fantástica de aprender e
recordar informações a respeito do mundo ao redor, das próprias experiências e,
consequentemente, fazer com que se desfrute de “ser quem se é” (BUSSE; GIL, 2013, p. 09).
São as experiências que se traz na memória que fazem o indivídio ser quem é. Memórias
diferentes fariam com que o mesmo indivíduo tivesse personalidade e ações diferenciadas.
Segundo Busse e Gil,
A incorporação de um novo conhecimento com repetições dos mesmos
episódios como aprender a andar de bicicleta, ou episódios semelhantes,
como andar de triciclo, leva o cérebro a mudar sua estrutura, pois nesses
momentos de aprendizagem ocorrem mudanças estruturais nas ligações entre
as células cerebrais (BUSSE; GIL, 2013, p. 10).

Os autores mencionam a reestruturação das ligações neuronais, os esquemas que se
formam quando uma informação é armazenada na memória de longa duração. Episódios
semelhantes são armazenados nos mesmos esquemas e fazem com que as ligações neuronais
sejam mudadas. Por exemplo, quando uma pessoa aprende a andar de bicicleta, é formado um
esquema sobre esse evento. Ao aprender a andar em algum outro veículo com duas rodas,
ocorrerá a expansão e consequente reestruturação do esquema andar de bicicleta.
Dividino e Faigle (2004) usam outra definição para a memória. Segundo essas autoras
a memória consiste em um conjunto de procedimentos que permite
manipular e compreender o mundo, levando em conta o contexto atual e as
experiências individuais. Estes procedimentos envolvem mecanismos de
codificação, retenção e recuperação (DIVIDINO; FAIGLE, 2004, s. p.).

Esses mecanismos são para acessar as informações contidas na memória e armazenar
novas informações.
Com relação aos mecanismos, Castro e Rosário trazem algumas definições:
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A codificação: consiste em transformar a informação que nos chega através
dos sentidos em representações mentais armazenadas;
o armazenamento [ou retenção]: consiste na conservação da informação
durante um certo tempo, variável em função da necessidade que se tem dessa
informação;a evocação [ou recuperação]: consiste na recuperação da
informação previamente armazenada (CASTRO; ROSÁRIO, 2004/2005, p.
5)

Esses mecanismos são os responsáveis por interpretar as sensibilizações e informações
recebidas para que elas possam ser colocadas na memória de longa duração e, desta forma,
serem posteriormente, acessadas e utilizadas conforme necessidade.
Segundo Gazzaniga e Heatherton,
O cérebro está constantemente recebendo input de um número imenso de
fontes. Como ele combina todas essas informações em percepções coerentes,
geralmente corretas? E como nós manejamos todas as informações sensoriais
que nos bombardeiam constantemente? O estudo da atenção é o estudo de
como o cérebro seleciona quais estímulos descartar e quais transmitir para
níveis superiores de processamento (GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005,
p. 175).

Diante de tantos estímulos, o cérebro diferencia qual passará para um estágio superior
de processamento por meio da atenção. Esta é muito importante para a retenção do conteúdo
porque faz com que um estímulo passe para a memória de curta duração, e posteriormente,
para a memória de longa duração, após ser codificado.

1.2.1 A memória e a retenção de conteúdo

A memória humana representa a capacidade do sistema nervoso para aquisição e
retenção de habilidade e conhecimento que possam ser utilizados.
Segundo Gazzaniga e Heartherton,
A memória é uma capacidade surpreendente. Nós lembramos milhões de
informações, das mais triviais às mais vitais. Todo o nosso senso de self é
aquilo que sabemos por nossa memória, nossas lembranças e experiências
pessoais (GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005, p. 216/217).

Sendo assim, a memória irá conter as experiências vivenciadas durante o
desenvolvimento do ser humano e torná-lo quem é na atualidade. É nela que ficarão retidos os
conhecimentos necessários para as diversas habilidades que um indivíduo consegue utilizar,
bem como todas as informações armazenadas durante a vida e que não foram esquecidas.
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Um indivíduo pode memorizar um número limitado de informações, mas a
aprendizagem pode ocorrer por toda a vida. A capacidade da memória de longa duração é
maior do que a da memória de curta duração, as informações guardadas não são limitadas,
elas podem ser acessadas e modificadas de acordo com os novos conhecimentos aprendidos.
Segundo Dividino e Faigle (2004, s.p.) “a organização da memória humana é
geralmente aceita como sendo composta de três áreas distintas e conectadas”. Essas três áreas
representam o modelo modal da memória e envolve três estágios: memória sensorial,
memória de curto prazo e memória de longo prazo. A figura 9 mostra o esquema do modelo
modal da memória e dos processos a ela relacionados e apresenta também, os três estágios da
memória humana relacionada à aprendizagem.

Figura 9 — Modelo modal da memória
Fonte: Gazzaniga e Heatherson (2005).

Esta imagem mostra alguns pontos descritos nesta parte do trabalho, dentre eles a
importância da atenção para a retenção da informação. Sem a atenção, no início do processo
de armazenamento a informação fica perdida. Havendo atenção a informação passa para o
próximo estágio, a memória de curto prazo; na qual a repetição é a habilidade que
proporciona a manutenção da informação. Se a informação não for repetida, será esquecida e
substituída por outra. É nesse estágio que a informação deve ser codificada para ser retida na
memória de longa duração, local onde poderá ficar por anos, podendo ser perdida com o
passar do tempo.
O primeiro estágio é iniciado após receber um estímulo sensorial. São vários os órgãos
do sentido e diversos os estímulos recebidos. Aquele para o qual a atenção é direcionada
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representa o input na imagem acima e passa à memória sensorial para se ter o início do
processo de retenção da informação.
A memória sensorial envolve o processo de associação de significado a um padrão
sensorial. Segundo Gazzaniga e Heatherson ( 2005, p. 217). “as informações sensoriais,
como luzes e cheiros, deixam um traço no sistema nervoso por um breve segundo e depois
desaparecem”. As informações sensoriais são breves e, se não receber a devida atenção, são
apagadas rapidamente do sistema nervoso central. Sprenger (2008) comenta que essas
informações irão entrar por um dos cinco sentidos e estas informações são transitórias,
durando tempo suficiente para que façam o reconhecimento do que está sendo experimentado.
Para Dividino e Faigle,
A Memória Sensorial é um sistema de memória que através da percepção da
realidade pelos sentidos retém por alguns segundos a imagem detalhada da
informação sensorial recebida por algum dos orgãos de sentido. A Memória
Sensorial é responsável pelo processamento inicial da informação sensorial e
sua codificação (DIVIDINO; FAIGLE, 2004, s.p. ).

Dividino e Faigle relatam que a memória sensorial é uma memória de muito curto
prazo, com tempo de duração inferior à memória de curto prazo.
Castro e Rosário citam que “a maior parte da informação armazenada na memória
consiste em imagens mentais ou sons, por isso, estes dois sentidos assumem especial
importância na memorização sensorial.” (CASTRO; ROSÁRIO, 2004/-005, p. 5). Esses
autores, falam que dentre os sentidos, a visão e a audição compreendem a maior parte das
informações que são guardadas na memória sensorial.
Segundo Sprenger,
depois que o tálamo direciona o novo conteúdo para o córtex de associação
apropriado, ele retorna à área do hipocampo, onde as sensações são reunidas
no incidente completo. A atenção a ele vai lhe permitir permanecer no
próximo processo da memória, a imediata (SPRENGER, 2008, p. 164).

Mais uma vez a atenção é mencionada como algo importante para que o sentido seja
codificado e retido pelo indivíduo. Gazzaniga e Heatherson comentam que as memórias
sensoriais visual e auditiva “(...) permitem experimentar o mundo como um fluxo contínuo, e
não em sensações separadas, exatamente como um projetor de filmes roda uma série de fotos
estáticas (...)”(GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005, p. 218). Esses estímulos são percebidos
como um todo e não como quadros separados. Sendo assim, uma música pode ser entendida
na sua totalidade e uma imagem pode ser vista na íntegra.
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As informações armazenadas nessa memória provem dos órgãos sensoriais e atingem
a região da memória por meio do nervo sensorial. Essas informações não são analisadas logo
de início, mas, como o tempo de duração dela é muito curto, é feita a decisão de passar essas
informações para a memória de curto prazo ou elas são esquecidas. Somente após passar para
a memória de curta duração é que elas podem ser armazenadas na memória de longa duração,
onde poderão ser acessadas novamente, quando necessárias.
Assim, o próximo estágio é a memória de curto prazo. Segundo Lévy, “a memória de
curto prazo, ou memória de trabalho, mobiliza a atenção. Ela é usada por exemplo, quando
lemos um número de telefone e o anotamos mentalmente até que o tenhamos discado no
aparelho” (LÉVY, 2001, p. 78). Essa memória requer atenção e a repetição parece ser uma
das melhores estratégias para que as informações sejam retidas em curto prazo. Ela é muito
utilizada pelos estudantes que, desejando ter uma boa nota nas avaliações, ficam relendo as
anotações diversas vezes para memorizar as informações e assim repeti-las na prova.
Para Gazzaniga e Heatherson, “a informação à qual prestamos atenção é transmitida de
depósitos sensórios para a memória de curto prazo (MCP), um sistema de memória de
capacidade limitada para manter informações conscientes por um breve período”
(GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005, p. 218). A informação à qual a atenção é direcionada
é passada para a memória de curto prazo que é limitada e passageira.
Sprenger (2008), Gazzaniga e Heatherson (2005) afirmam que pesquisadores
contemporâneos fazem uma divisão desta memória em: memória imediata e memória de
trabalho ativa. A memória imediata foi conhecida como memória de telefone pelo número
limitado de elementos que poderiam ser armazenados.
Segundo Sprenger, “se prestarmos atenção à informação sensorial que chega, podemos
retê-la durante cerca de 20 segundos” (SPRENGER, 2008, p. 164). Essa memória permite que
ao olhar-se um número de telefone, possa-se mantê-lo na memória até que seja discado.
Contudo, se algo acontecer e interromper esse processo, o número será esquecido e deverá ser
conferido novamente.
Gazzaniga e Heatherson mencionam que este termo é utilizado para “capturar a ideia
de que esse tampão temporário consiste em nossos pensamentos, sentimentos e impressões
fugazes do mundo” (GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005, p. 218). Esta memória pode ser
associada figuradamente à memória RAM3 do computador que lida com pouca quantidade de

3

Random Access Memory. Memória de acesso aleatório.
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informação e o material é substituído por novas informações. Caso a informação não seja
salva, pode ser perdida para sempre se a fonte de energia for retirada.
A repetição da informação é uma ferramenta importante para auxiliar a manutenção da
informação na memória imediata porque esta não consegue manter a informação por mais de
20 segundos. Para que esta não seja perdida, pode-se “forçar” a permanência dos elementos
de forma ativa pensando nesta informação ou repetindo-a.
Esta memória é muito utilizada para memorizações, por esse motivo os discentes
podem esquecer as informações, não ocorrendo aprendizagem significativa. Abaixo é
apresentado um gráfico representando a duração da memória imediata (Figura 10).

Figura 10 — Duração da memória de curta duração
Fonte: Dividino e Faigle (2004)

Sendo a duração pequena, a informação poderá ser copiada ou armazenada na
memória de longa duração antes que o período de tempo termine.
Segundo Dividino e Faigle,
A Memória de Curto Prazo determina se a informação é útil para o
organismo e deve ser armazenada, se existem outras informações
semelhantes nos arquivos de Memória de Longo Prazo e, por último, se esta
informação deve ser descartada quando já existe ou não possui utilidade
(DIVIDINO; FAIGLE, 2004, s. p.).

O que está na memória vai então, ser analisado para verificar se será armazenada na
memória de longa duração ou descartada, resultando no esquecimento. É essa memória que
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irá receber as informações da memória sensorial e se essas forem úteis ao organismo 4 será
passada à memória permanente.
Um dado interessante da memória de curta duração é que a “cada instante que passa,
um ítem nela armazenado se torna mais fraco até por fim desaparecer” (DIVIDINO; FAIGLE,
2004, s. p.). Assim, aquele item será esquecido e substituído por outro.
Segundo Castro e Rosário

A memória a curto prazo e a memória a longo prazo têm sido comparadas às
memórias do computador. A memória a curto prazo é comparável à memória
RAM (a informação perde-se quando o computador é desligado e tem uma
capacidade menor) e a memória a longo prazo que é comparável ao disco rígido
[memória ROM] (a informação é guardada até ser eliminada para deixar
“espaço” livre e tem uma capacidade muito superior – até vários milhares de
MB) (CASTRO; ROSÁRIO, 2004-2005, p. 7).

A associação das memórias humanas com a memória presente no computador permite
melhor compreender o funcionamento da mesma, porque essa comparação relaciona com algo
já conhecido.
Gazzaniga e Heatherson comentam que o alcance da memória pode ser aumentado
com o agrupamento. Segundo Cowan, “o psicólogo George Miller observou que a MCP
geralmente se limita a sete itens, mais ou menos dois, o que é comumente referido como
alcance de memória. Alguns trabalhos (...) sugerem que o alcance de memória pode limitar-se
a quatro unidades, em média” (COWAN, 2001 apud GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005,
p. 218).
A quantidade de ítens armazenados na memória vai definir o seu alcance. Como a
capacidade da MCP é limitada, pode-se esperar que as pessoas não consigam lembrar-se de
séries muito grandes de números ou letras, facilmente. Contudo, o agrupamento auxilia no
“aumento” dessa capacidade da memória.
Para Gazzaniga e Heatherson, as informações agrupadas ficam mais fáceis de serem
lembradas por duas razões principais: “Primeiro, o alcance de memória se limita no máximo a
sete itens, e provavelmente menos, mas os itens podem ser letras, números, palavras ou,
inclusive, conceitos. Segundo, é mais fácil lembrar unidades significativas do que unidades
sem sentido” (GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005, p. 221). Os itens podem ser grupos
distintos como letras ou números e se for associado um significado a essas unidades serão
mais facilmente lembrados.
4

Organismo sendo entendido como um indivíduo completo, formado pelo corpo e a mente.
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Segundo Gazzaniga e Heatherson, o grupamento seria o processo de organização das
informações significando as unidades. Sendo assim, quanto mais eficiente for esse processo
de organização das informações separando-as em partes, maior será a capacidade damemória
conseguir lembrar.
Após falar sobre a memória imediata, primeira divisão da memória de curto prazo,
agora, explanar-se-á sobre a memória de trabalho (a segunda divisão da MCP).
Segundo Sprenger “a memória de trabalho proporciona o tempo e espaço para
manipular a informação que é necessária para tarefas cognitivas complexas” (SPRENGER,
2008, p. 164). Essa memória não é tão limitada quanto a imediata e fornece maior tempo para
a informação ser processada. Aumentar a capacidade dessa memória de trabalho é muito
interessante para aqueles que estão frequentando as Instituições de Ensino, porque auxilia na
obtenção de um melhor desempenho nos testes padronizados.
Gazzaniga e Heatherson dizem que:
O conceito inicial de memória de curto prazo era o de que se tratava
simplesmente de um tampão em que as informações verbais eram repetidas
até serem armazenadas ou esquecidas. Mas ficou claro que a MCP não é um
simples sistema de armazenamento, e sim uma unidade processadora ativa,
que lida com múltiplos tipos de informação, como sons, imagens e ideias
(GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005, p. 221).

O primeiro conceito de memória de curto prazo a ser difundido no meio científico era
mais ligado à memória imediata do que à memória de trabalho. Este mencionava um local
onde informações eram repetidas até serem armazenadas ou então, seriam apagadas. Mas com
as novas descobertas, percebeu-se que havia uma divisão e que a MCP era muito mais do que
uma etapa de armazenamento. Nela ocorrem processos ativos de manipulação das
informações que chegam ao SNC.
Apresenta-se na figura 11, a imagem do sistema de funcionamento da memória de
trabalho desenvolvido pelo psicólogo Britânico Alan Baddeley. Juntamente com colegas, este
pesquisador desenvolveu esse sistema que apresenta três partes.
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Figura 11 — Sistema de memória de trabalho desenvolvido por Baddeley
Fonte: Gazzaniga e Heatherson (2005).

Esse sistema possui três componentes: executiva central, alça fonológica e bloco de
notas visuoespacial. Para Gazzaniga e Heatherson, “a executiva central precide as interações
entre os subsistemas e a memória de longo prazo: ela é a chefe. Ela codifica informações dos
sistemas sensoriais e filtra as informações suficientemente importantes para serem
armazenadas na memória de longo prazo” (GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005, p. 221). A
parte denominada pelo pesquisador Baddeley de executiva central é aquela que estará em
contato direto com a memória de longo prazo (MLP). Ela irá promover a interação entre os
sistemas e coordenar a codificação das informações para a memória de longa duração. Sendo
a peça central nesse sistema da memória de trabalho, a executiva central filtrará o que chega
proveniente dos sentidos para armazenar o que for importante na MLP. É também esse
componente que irá fazer a recuperação das informações na MLP, quando forem necessárias,
na memória de trabalho.
A executiva central é dependente dos dois subcomponentes restantes que irão
armazenar as informações auditivas ou visuais de forma temporária. Gazzaniga e Heatherson
afirmam que, “a alça fonológica codifica informações auditivas e está ativa sempre que
lemos, falamos ou repetimos palavras para nós mesmos a fim de não esquecê-las”
(GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005, p. 221). Essa alça é responsável por receber e
armazenar temporariamente as informações auditivas. Essa parte da memória de trabalho é
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percebida quando se lê algo para si mesmo e pode-se ouvir uma voz interior à medida em que
os olhos vão prosseguindo no material escrito.
Segundo Gazzaniga e Heatherson (2005), foram encontradas as evidências para a
existência da alça fonológica em testes com pessoas que deviam memorizar uma lista de
consoantes. Notou-se que essas pessoas tendiam a cometer erros com consoantes de som
semelhantes. Quanto mais sons semelhantes existirem nas palavras presentes na lista, pior
seria a recordação. Isso sugeriu que as palavras são guardadas pelo som e não pelo significado
que apresentam na memória funcional.
O último componente da memória de trabalho é o bloco de notas visuoespacial.
Conforme Gazzaniga e Heatherson, “o bloco de notas visuoespacial é utilizado para processar
informações visuais, tais como as características de um objeto e onde estão localizados”
(GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005, p. 221). As informações provenientes do sentido
visual são armazenadas temporariamente e recebidas no bloco de notas visuoespacial. Os
autores fornecem o exemplo de uma pessoa caminhando e encontrando um cachorro. Neste
componente são processadas as informações referentes ao animal, localização e tipo de
cachorro que está na rua, assim a pessoa sabe se precisa ser cauteloso ou não com o animal
encontrado.
A evidência da existência desses componentes foi observada no estudo de pacientes
com lesões cerebrais em algumas áreas específicas. Segundo Gazzaniga e Heatherson (2005)
alguns tipos de pacientes tinham dificuldade de lembrar as configurações espaciais de um
objeto enquanto apresentavam pouca dificuldade em ouvir palavras. Isso mostrava que a lesão
atingiu o bloco de notas visuoespacial da memória de trabalho. Outros pacientes
apresentavam o defeito oposto, mostrando que a lesão atingiu a alça fonológica da memória
de trabalho.
Essas evidências mostram que a memória de curta duração não era algo temporário e
muito limitado, mas uma complexa unidade processadora ativa. Segundo Gazzaniga e
Heatherson, “a memória de trabalho é um sistema de processamento ativo que mantém as
informações ‘na linha’, para que possam ser utilizadas para atividades como solução de
problemas, raciocínio e compreensão” (GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005, p. 221). Nessa
memória o processamento da informação para promover a retenção do conteúdo está
ocorrendo ativamente e as informações são organizadas para serem utilizadas de acordo com a
necessidade.
Sprenger menciona que as informações são recuperadas da memória de longo prazo
com frequência para suprir as necessidades do conhecimento anterior que esteja associado ao
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novo material presente na memória de trabalho. Um detalhe apresentado por Sprenger é a
duração da memória de trabalho ativa; enquanto a memória imediata dura cerca de vinte
segundos, a memória de trabalho pode reter a informação por horas, dias ou até semanas, até
que a informação termine o processamento e seja armazenada na memória de longo prazo
(MLP), ou seja, esquecida e substituída.
Segundo Sprenger, “para a informação transformar-se em memória de longo prazo, ela
precisa de algum modo tornar-se significativa. Em outras palavras, é necessário que sejam
feitas conexões no cérebro entre o novo material e aquele já armazenado” (SPRENGER,
2008, p. 164). Como já dito anteriormente, é mais fácil lembrar-se das unidades significativas,
de conhecimentos que foram significados e isto é essencial para a passagem de informações
para a MLP. O conhecimento deve ser codificado para armazená-lo nas conexões cerebrais já
existentes, nos esquemas organizados no SNC e na memória de longa duração. Se o
conhecimento não for significado, será esquecido ou armazenado de forma aleatória,
dificultando sua recuperação.
Sprenger continua dizendo que os alunos utilizam a memória de trabalho quando estão
resolvendo exercícios propostos pelos professores, lendo histórias ou algum tipo de texto.
“Eles retêm e manipulam fragmentos de informação para criar novas ideias, formular
hispóteses e resolver problemas” (SPRENGER, 2008, p. 165).
A memória de longa duração é o último estágio do processo da retenção de
informações. Esta memória possui a capacidade de armazenamento grande e, relativamente,
permamente, de informações. A memória de longo prazo pode durar de alguns minutos a
vários anos. Como exemplos, têm-se as lembranças do período da infância e da adolescência.
Segundo Sprenger,
Uma informação que se torna uma representação detalhada na memória é
considerada uma memória permanente. Esse tipo de memória é duradouro.
Ocorre quando redes de nosso cérebro são criadas e usadas com uma
frequência suficiente para que a ativação ocorra facilmente e a informação
possa ser recuperada (SPRENGER, 2008, p. 165).

A memória de longo prazo é considerada praticamente ilimitada e pode possuir uma
duração relativamente grande. Os neurônios interagem, formando redes neuronais e assim a
informação é armazenada no Sistema Nervoso Central. Ao ativar um nó dessa rede neuronal,
a informação pode ser recuperada e levada à memória de trabalho. A frequência em que se
utiliza uma determinada informação implica na facilidade de acesso à mesma. Quanto maior a
frequência de utilização, mais facilmente a informação pode ser acessada.
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Gazzaniga e Heatherson mencionam que a diferenciação entre a MLP e a MCP está na
capacidade e duração das mesmas. A separação foi feita estudando-se o efeito de posição
serial da MLP em um grupo de pessoas que deveriam lembrar uma longa lista de palavras.
Isso pode ser observado na figura abaixo (figura 12). Este efeito de posição serial envolve
dois outros efeitos separados: o efeito de primazia e o efeito de recenticidade.

Figura 12 — Divisão do efeito de posição serial
Fonte: Gazzaniga e Heatherson (2005).

De aacordo com Gazzaniga e Heatherson, o efeito de posição serial está relacionado à
capacidade que uma pessoa possui de lembrar itens de uma lista dependendo da ordem como
são apresentados. Os itens apresentados ao final e no início são melhores lembrados. O efeito
de primazia relaciona-se com a melhor memória para lembrar-se dos itens apresentados no
início e o efeito de recenticidade refere-se à capacidade de lembrar-se melhor dos itens mais
recentes.
Isso ocorre porque ao estudar uma lista, uma pessoa repete mais os itens iniciais e essa
informação é passada para a memória de longo prazo enquanto que os itens finais ficam na
memória de curta duração.
Mas, como funciona o processo de entrada de informação na memória de longa
duração? Como as pessoas são bombardeadas diariamente por muitas informações, estima-se
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que a MLP possua algum sistema de filtragem ou algumas regras para que ocorra a limitação
de entrada de informações.
Gazzaniga e Heatherson relatam que vários pesquisadores buscam explicações. Uma
das possibilidades encontra-se na repetição. A informação entraria no armazenamento por
meio da repetição da mesma. Quanto mais repetir um material que já tenha conhecimento,
mais fortalecidas serão as ligações entre os neurônios e melhor será a recordação desta
informação posteriormente.
Segundo Gazzaniga e Heatherson,

Outra possibilidade é somente a informação que ajuda na nossa adaptação ao
meio ambiente ser costumeiramente transferida da memória de curto prazo
para a memória de longo prazo. Dos bilhões de experiências sensoriais e
pensamentos que temos todos os dias, só armazenamos informações que são
úteis. A nossa memória de que uma moeda de um centavo é dinheiro é muito
mais útil para nós do que lembrar suas características específicas. Ao
armazenar informações significativas, os organismos podem se beneficiar da
experiência (GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005, p. 223).

Informações julgadas úteis para a sobrevivência ou para a adaptação dos organismos
são armazenadas na MLP. O sistema de filtro irá fazer essa seleção entre os vários estímulos
sensoriais que os indivídios recebem a cada momento. Como exemplo, os autores falam sobre
as características de uma moeda. A informação de que é dinheiro, é muito mais útil do que as
características em si de cada moeda que circula no país. Então, informações significativas são
retidas mais facilmente pelo organismo.
Gazzaniga e Heatherson apontam que psicólogos cognitivos dizem que a memória não
é algo monolítico, mas que envolvem sistemas que interatuam. Todos os sistemas
compartilham uma função comum, retenção e utilização das informações, porém codificam e
fazem o armazenamento de forma diferenciada dependendo do tipo de informação.
Para Sprenger, a MLP pode ser dividida em dois subtipos: a memória implícita e
explícita. A figura 13 apresenta as divisões funcionais da memória de longa duração.
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Figura 13 — Divisões funcionais da Memória de longo prazo
Fonte: Sprenger (2008).

Segundo Sprenger (2008), a memória explícita está ligada à lembrança consciente de
uma experiência ou informação para a realização de uma determinada tarefa. Gazzaniga e
Heatherson (2005) afirmam que esta memória está ligada aos processos para lembrar-se de
informações específicas. Segundo Sprenger, “a memória explícita consiste de memórias de
longo prazo que são conscientemente aprendidas” (SPRENGER, 2008, p. 166). Esta memória
é utilizada quando tenta lembrar-se das coisas que foram utilizadas no almoço, por exemplo.
Gazzaniga e Heatherson dizem que a memória explícita é também chamada de
memória declarativa. Ela armazena e evoca informação de fatos e de dados levados ao nosso
conhecimento através dos sentidos e de processos internos do cérebro, como associação de
dados, dedução e criação de ideias. Esse tipo de memória é levado ao nível consciente através
de proposições verbais, imagens, sons, etc. Pode ser dividida em: memória episódica e
memória semântica.
A memória episódica refere-se à memória de fatos vivenciados pela pessoa enquanto a
semântica está relacionada a informações adquiridas pela transmissão do saber de forma
escrita, visual e sonora. Sprenger diz que a memória episódica está relacionada com o fato de
lembrar-se enquanto a semântica vai estar ligada ao reconhecimento.
Ambas as memórias são processadas no hipocampo. Contudo, essa estrutura é muito
pequena para armazenar todas as memórias semânticas, então as informações são levadas para
o neocórtex para serem processadas em um local específico. Esse processo vai requerer algum
tempo e também o sono. Por isso, dizem que as pessoas aprendem melhor se tiverem uma boa
noite de sono após estudar.
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Segundo Sprenger, o hipocampo é responsável por fazer a catalogação das
informações semânticas, de forma que a memória necessária possa ser facilmente recuperada
quando necessário. Em algum momento as memórias não precisarão mais passar pelo
hipocampo para serem recuperadas, mas esse processo é lento e pode demorar dias, meses ou
até anos para acontecer.
Sprenger continua dizendo que, “a memória semântica não é aprendida
imediatamente; é aprendida pela repetição. Essa é a informação que aprendemos; uma vez
aprendida, em geral esquecemos como e quando aprendemos” (SPRENGER, 2008, p. 167).
Essa memória é muito utilizada no ambiente educacional. Quanto mais se repete a
informação, melhor ela será aprendida. Um exemplo de aprendizagem e utilização da
memória semântica envolve o desenvolvimento da leitura. Aprende-se a reconhecer as letras,
posteriormente a juntar as letras e depois a formar as palavras. Em algum período da vida as
pessoas passaram por esse processo e aprenderam a formar as palavras e a ler as frases
inteiras com significado. Pode-se dizer que todos esquecem em que momento da vida esse
fato aconteceu, mas todos têm certeza que foi aprendido.
A memória implícita ou não declarativa envolve a aprendizagem não consciente. Diz
respeito ao conhecimento do qual não se precisa de acesso consciente. Segundo Gazzaniga e
Heatherson, “a memória implícita é o processso pelo qual as pessoas mostram intensificação
da memória, em geral, pelo comportamento, sem esforço deliberado e sem qualquer
consciência de estar lembrando alguma coisa” (GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005, p.
225). Sprenger afirma que é uma aprendizagem indireta. Algumas dessas memórias começam
de forma explícita e depois, pela repetição torna-se implícita. Um exemplo clássico de uma
memória implícita são os hábitos, algo que as pessoas fazem de forma não consciente. Por
qual motivo uma pessoa começa a colocar um sapato pelo pé esquerdo? Ela possivelmente
não faz ideia de que esse evento acontecesse, até que alguém perguntasse por que é feito, e ela
se desse conta do que estava fazendo.
A memória implícita pode ser dividida em: Procedural ou de procedimentos,
Priming, Associativa, Não associativa e Emocional. A memória Procedural ou de
procedimentos armazena dados relacionados à aquisição de habilidades mediante a repetição
de uma atividade que segue sempre o mesmo padrão. Nela se incluem todas as habilidades
motoras, sensitivas e intelectuais, bem como toda forma de condicionamento. Nelas estão
incluídos os hábitos, a aprendizagem de andar de bicicleta e as boas maneiras ao tratar outras
pessoas, por exemplo.
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A memória Priming está envolvida na aprendizagem por dicas. Considera-se que a
memória pode ser evocada por meio de "dicas" (fragmentos de uma imagem, a primeira
palavra de uma poesia, certos gestos, odores ou sons). A memória Associativa é empregada,
por exemplo, quando as pessoas começam a salivar pelo simples fato de olhar para um
alimento apetitoso, por ter em algum momento da vida associado seu aspecto ou cheiro à
alimentação. A memória Não associativa, por outro lado é usada quando sem nos darmos
conta, aprendemos que um estímulo repetitivo, por exemplo, o latido de um cãozinho, não
traz riscos, o que faz com que as pessoas relaxem e ignorem-no.
Já a memória Emocional está relacionada às emoções. Sprenger diz que “(...) a área
emocional de nosso cérebro recebe e filtra rapidamente a informação que chega — antes
mesmo que ela tenha uma chance de ir até o neocórtex para o pensamento de nível mais
elevado e o reconhecimento” (SPRENGER, 2008, p. 168). A parte ligada à emoção do
cérebro humano é bem desenvolvida e o processamento é feito rapidamente. Essa informação
é examinada e armazenada na amígdala reagindo fortemente com o conteúdo emocional, sem
que a pessoa seja consciente desse fato. Por exemplo, uma pessoa que passou por uma
experiência traumática de assalto pode ficar com medo de qualquer pessoa com características
que lembrem o assaltante sem que a pessoa realmente queira fazer essa associação. Isso pode
ser observado também em pessoas que gostam ou sentem aversão por pessoas sem nem as
conhecerem, porque possuem características ligadas a alguma memória emocional.
Segundo Lévy:
Quando um novo fato ou uma nova informação surgem diante de nós,
devemos, para gravá-lo, construir uma representação dele. No momento em
que criamos, esta representação encontra-se em estado de intensa ativação no
núcleo do sistema cognitivo, ou seja, está na zona de atenção, ou muito
próxima a esta zona (LÉVY, 2001, p. 79).

A mera repetição que auxilia a memória de curto prazo não irá auxiliar no
armazenamento das informações na memória de longa duração. Para que esta possa ser
gravada é necessário construir uma representação dela, utilizar conexões que irão auxiliar na
procura dessas informações quando forem necessárias. Quando a representação é criada fica
no estado ativado. Esse estado é encontrado em todas as representações que estão sendo
utilizadas no momento; assim não haverá dificuldade de encontrá-la.
De acordo com Gazzaniga e Heatherson, a memória pode ser dividida em três
processos temporais, nos estágios finais do processamento e consequente retenção da
informação. Estes processos são: codificação, armazenamento e recuperação. A codificação
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envolve a construção de traços de memória que constituem abstrações baseadas nos aspectos
mais salientes da informação; refere-se, ainda, à representação mental de objetos ou
acontecimentos externos. Sendo assim, a informação será transformada em códigos que serão
armazenados. Um exemplo citado por Gazzaniga e Heatherson refere-se ao fato de o sistema
visual de uma pessoa identificar um animal peludo possuindo quatro patas, e o sistema
auditivo identificar um latido, logo a pessoa irá perceber que se trata de um cachorro. Sendo
assim, “o conceito de ‘cachorro’ é uma representação mental de uma categoria de animais
que compartilham características, como latir e ser peludo. A representação mental de
‘cachorro’ difere da de ‘gato’, mesmo que os dois sejam semelhantes em algumas coisas”
(GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005, p. 227).
O armazenamento corresponde à memória interna, à persistência da informação no
tempo. A recuperação é a utilização da informação armazenada (disponível e acessível).
Segundo Gazzaniga e Heatherson, as informações são armazenadas nas redes de neurônios no
sistema nervoso central. Esse armazenamento vai ser a retenção do que foi codificado no
estágio anterior e vão significar alguma mudança na região do Sistema Nervoso que estará
participando do evento. Essas representações que são armazenadas são chamadas de
memórias e estas memórias podem ser de vários tipos de informações, “como imagens
visuais, fatos, ideias, sabores e inclusive movimentos musculares, como a memória para andar
de bicicleta” (GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005, p. 227).
Segundo Gazzaniga e Heatherson (2005), dois psicólogos (Fergus Craik e Robert
Lockhart) elaboraram uma teoria de memória que falava sobre a profundidade da elaboração.
O modelo deles apresentava níveis de processamento e dizia que quanto mais profundamente
um determinado item for codificado, mais significado terá e será mais bem lembrado. Ainda
segundo Gazzaniga e Heatherson (2005), “Craik Lockhart propuseram que diferentes tipos de
repetições levam a diferentes codificações. A repetição de manutenção envolve
simplesmente repetir muitas vezes o item. A repetição elaborativa envolve codificar a
informação de maneiras mais significativas (...)” (GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005, p.
227). Sendo assim, a elaboração de uma representação está relacionada não apenas à
repetição, mas também à atribuição de significado da informação. E, muitas vezes, a
elaboração ocorre ligando-se uma informação a conhecimentos já armazenados na MLP.
Enquanto a representação está ativa é fácil ser encontrada, porém, o problema da
memória de longo prazo está no fato de localizar informações que estejam fora da zona de
atenção, ou seja, informações armazenadas há muito tempo e que, consequentemente, não
estejam no seu estado ativo.
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Lévy menciona que “a ativação irá mobilizar os elementos para os processos
controlados, aqueles que envolvem a atenção consciente” (LÉVY, 2001, p. 79). Então para
que uma informação seja lembrada, é necessário que sua representação seja ativada. Mas é
impossível ativar todos os nós presentes na rede da memória.
Conforme Dividino e Faigle,
Cientistas acreditam que as informações são armazenadas na Memória de
Longo Prazo em uma grande, interligada rede de esquemas. Em termos
gerais, um esquema pode ser visto como uma construção cognitiva que
categoriza a informação de forma que ela possa ser tratada. Além de serem
os blocos fundamentais do conhecimento, os esquemas também tem a função
de reduzir a sobrecarga da memória de trabalho. Esquemas relacionados são
interligados formando conceitualmente como uma rede semântica. Quando
um ítem é ativado, a ativação se espalha aos ítens relacionados (DIVIDINO;
FAIGLE, 2004, s. p.).

Os esquemas estão relacionados às representações que são criadas quando a
informação será armazenada. Na memória, as informações estarão conectadas. Desta maneira,
será mais facilmente encontrada quando necessária porque a ativação de um esquema irá levar
a ativação dos demais que estejam conectados a eles.

Figura 14 — Representação de esquemas
Fonte: Dividino e Faigle (2004)

O armazenamento é feito pela atribuição de significado nos esquemas. Segundo
Gazzaniga e Heatherson, “os esquemas são estruturas cognitivas hipotéticas que nos ajudam a
perceber, processar e usar as informações. Eles ajudam a dividir por classes a informação que
chega e orientam a nossa atenção para os aspectos relevantes do ambiente” (GAZZANIGA;
HEATHERTON, 2005, p. 227). Os esquemas ajudam no agrupamento e organização das
informações que vão ser armazenadas na MLP. Como já mencionado, o agrupamento é uma
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boa maneira de organizar itens para serem lembrados mais facilmente anteriormente e, quanto
mais significativo for o agrupamento, melhor serão lembrados.
Gazzaniga e Heatherson citam que, os esquemas irão auxiliar na compreensão do
mundo, contudo, podem proporcionar uma codificação tendenciosa. Isso foi comprovado em
experimentos realizados na década de 1930 em que participantes da pesquisa foram expostos
a uma lenda popular nativa americana, ouvindo-a. Após um intervalo de quinze minutos, cada
participante repetiu a história distorcendo-a conforme o sentido que eles atribuíram de acordo
com o ponto de vista cultural de cada um. Essa distorção foi feita inconscientemente pelos
participantes.
Gazzaniga e Heatherson citam, ainda, que os esquemas também irão influenciar as
informações que são armazenadas na memória. Isso varia conforme o conhecimento que a
pessoa já possua ou a forma como ela denote esse conhecimento. Os autores apresentam o
estudo feito com alunos que participaram de uma pesquisa. Foi apresentado um relato e dito
que o nome do personagem era Hellen Kellen (Para o primeiro grupo) e Carol Harris (para o
outro grupo). O primeiro grupo, ao relatar, disseram que viram frases relacionadas às
características físicas de Hellen Kellen ligadas às informações que já possuíam deste
personagem.
As redes neuronais e os esquemas formam uma rede de associação na memória. Nessa
rede, informações semelhantes são agrupadas e armazenadas vinculadas. “Os modelos de rede
de memória enfatizam os vínculos entre itens semanticamente relacionados” (GAZZANIGA;
HEATHERTON, 2005, p. 228). Os vínculos semânticos agrupam informações em esquemas
semelhantes e, consequentemente, em redes de associação relacionadas. A figura 15 apresenta
um exemplo de rede de associação.
Cada componente de uma rede é chamado de nodo ou nó. Segundo Gazzaniga e
Heatherson, uma característica interessante dessas redes de associações está no fato de que a
ativação de um nó presente nessa rede aumenta a chance de nós associados também serem
ativados. E assim, quanto mais próximos forem os nós, mais forte será a ligação entre eles e,
consequentemente, maior a possibilidade da ativação de nós em cascata. Como exemplos,
Gazzaniga e Heatherson, mencionam que ao ver um carro de bombeiros, a rede relacionada a
carros será ativada e o reconhecimento de outros veículos será mais rápido do que itens
presentes em outras redes não associadas.
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Figura 15 — Exemplo de rede de associação
Fonte: Gazzaniga e Heatherson (2005) modificada.

Segundo Gazzaniga e Heatherson,
A ideia de que ativar um nodo aumenta a probabilidade de nodos associados
se tornarem ativos é um princípio central dos modelos de memória de
ativação por difusão. Segundo essa visão, estímulos na memória de trabalho
ativam nodos específicos na memória de longo prazo, o que facilita o acesso
àquele material, facilitando assim a recuperação (GAZZANIGA;
HEATHERTON, 2005, p. 229).

Pode-se perceber que a organização em rede de associação da memória facilita a
recuperação das informações porque a ativação de um nó auxiliará a ativação de outros nós
associados ao primeiro. Os estímulos à memória de trabalho irão promover a ativação dos
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nós, e muitas vezes, quando se deseja lembrar-se de uma informação específica, vários nós
vão sendo ativados até que se chegue ao conhecimento necessário.
Quando se necessita lembrar algo, a ativação irá começar com os fatos atuais e irá
propagar-se até o evento desejado. Para que isso ocorra, Lévy apresenta duas condições que
devem ser satisfeitas:
Primeiro, uma representação do fato que buscamos deve ter sido conservada.
Segundo, deve haver um caminho de associações possíveis que leve a esta
representação. A estratégia de codificação, isto é, a maneira pela qual a
pessoa irá construir uma representação do fato que deseja lembrar, parece ter
um papel fundamental em sua capacidade posterior de lembrar-se deste fato
(LÉVY, 2001, p. 79).

Para que se lembre de um fato ou informação é necessário que a representação do
mesmo esteja conservada, ou seja, não tenha sido apagada (esquecida) e também que existam
conexões, caminhos de associações feitas com a representação a ser lembrada, porque assim,
ela será mais facilmente localizada. A maneira como as pessoas constroem essa representação
está diretamente ligada à sua capacidade de lembrar-se da informação a ela ligada.
Esse é um ponto interessante a ser ressaltado. Diz-se que a contextualização auxilia na
aprendizagem significativa nas aulas. Uma possível explicação para isso está no fato de que
quando se relaciona o conhecimento a algo conhecido, a representação montada apresentará
conexões que lhe permitirão lembrar-se deste posteriormente. Quanto mais caminhos de
associação tiverem uma representação, mais facilmente será localizada em meio à rede de
representações que a memória de longa duração possui.
Existem várias estratégias de codificação. Lévy comenta sobre a estratégia chamada
elaboração.
As elaborações são acréscimos à informação alvo. Conectam entre si itens a
serem lembrados, ou então conectam estes itens a ideias já adquiridas ou
anteriormente formadas. No pensamento cotidiano, os processos elaborativos
ocorrem o tempo todo. [...] Este trabalho elaborativo ou associativo é,
indissociavelmente, uma forma de compreender e de memorizar (LÉVY,
2001, p. 80).

Essa citação relaciona-se diretamente ao parágrafo anterior, quando se utiliza algo
conhecido para contextualizar a informação apresentada, o conhecimento apresentará um
caminho associativo que permitirá a sua localização. Este processo de elaboração permite
compreender e memorizar, mas a memorização em si não é suficiente para que ocorra
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aprendizagem significativa. Para que isto ocorra é necessário compreensão e construção de
conhecimento.
Lévy afirma que quanto mais complexas e numerosas forem as associações, melhores
serão as performances mnemônicas. O autor diz ainda que a “ativação de esquemas [...]
durante a aquisição de informações influi positivamente a memória [...]. É sabido que retemos
melhor as informações quando elas estão ligadas a situações ou domínios de conhecimento
que nos sejam familiares” (LÉVY, 2001, p. 80). Lévy reafirma que contextualizar as
informações permite que ela seja mais bem retida, ou seja, o conhecimento é gravado na
memória de longa duração, ocorrendo a aprendizagem e não apenas memorização.
Segundo Lévy,
A intensidade das associações, a maior ou menor profundidade do nível dos
processamentos e dos processos controlados que acompanharam a aquisição
de uma representação também desempenham um papel fundamental.
Lembramo-nos melhor, por exemplo, daquilo que pesquisamos, ou da
informação que resultou de um esforço ativo de interpretação [...]. Quando
mais estivermos pessoalmente envolvidos com uma informação, mais fácil
será lembrá-la (LÉVY, 2001, p. 81).

Sendo assim, quanto mais intensas forem as associações, quanto mais ligadas a elas
estiverem as pessoas, melhor será a localização da representação, ou seja, será mais
facilmente lembrada. Isso leva à reflexão sobre a construção de conhecimento pelos alunos: o
professor deve incentivar o aluno a significar os conhecimentos, porque o esforço para
interpretar o que lhe for apresentado irá gerar associações mais profundas, conhecimentos que
não serão facilmente esquecidos.
De acordo com Castro e Rosário,
Pode-se afirmar que não há aprendizagem sem memória: é graças à
memória, aos processos mnésicos que retemos o que aprendemos. Sem
memória os processos de aprendizagem estariam sempre a iniciar-se, estando
em causa todo o processo de adaptação do ser humano. É a partir de
aprendizagens retidas que se processam novas aprendizagens. É a memória
que permite que as aprendizagens se mantenham e que possam ser usadas
quando necessário (CASTRO; ROSÁRIO, 2004-2005, p. 11).

As características da memória de curta e longa duração estão relacionadas à
aprendizagem nas salas de aula: quanto mais conexões os discentes forem capazes de fazer
com o que lhes for apresentado para criar a representação dos fatos, mais facilmente o
conhecimento será lembrado, porque terá sido guardado na memória de longa duração com
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vários caminhos de associação. Esse conhecimento não será perdido ou apagado; ele irá
permanecer porque houve construção de conhecimento e não memorização de conceitos.
Vale ressaltar que, o processamento de informação é mais do que a condução de
informação para os vários tipos de memória, envolvendo um processamento conceptual. O
processo de formação de conceitos passa pela identificação das características dos estímulos e
por sua posterior organização, atribuindo-lhes um significado codificado.

1.2.2 A atenção e a retenção de conteúdo

Como já apresentado acima, a atenção é importante para que ocorra uma retenção de
conteúdos de forma eficiente. As informações, nas redes de associação, são colocadas de
forma hierarquizada ou categorizadas, o que facilita o acesso a esta informação quando
necessário. Segundo Gazzaniga e Heatherson, “sempre que ouvimos uma frase, não só temos
de lembrar o que todas as palavras significam, como temos também de recordar todas as
informações relevantes que nos ajudem a compreender o significado” (GAZZANIGA;
HEATHERTON, 2005, p. 229). Para que as informações sejam acessadas mais facilmente, as
ligações entre os esquemas nas redes de associação permitem que ao ativar-se um nó, outros
sejam ativados, conseguindo recordar a informação necessária. Contudo, se não tiver atenção,
o armazenamento será aleatório e só poderão ser acessados os fragmentos da informação.
Gazzaniga e Heatherson citam que uma deixa de recuperação pode auxiliar as pessoas
a acessarem uma determinada informação na MLP. Essa deixa é qualquer dica que pode ser
codificada junto com a informação quando está sendo acrescentada a uma rede de associação.
Os autores dizem ainda que, “as deixas de recuperação ajudam a classificar a vasta quantidade
de dados armazenados na MLP para identificar a informação certa” (GAZZANIGA;
HEATHERTON, 2005, p. 230). Ao longo da vida uma pessoa irá armazenar diversas
informações na memória de longa duração, as deixas ou dicas que são armazenadas
juntamente com as informações serão um bom auxílio para localizar e classificar essas
informações.
Qualquer coisa pode servir como dica para uma informação. O cheiro de um perfume
pode ser a deixa para lembrar-se de uma determinada pessoa especial. Na codificação ou
recodificação podem-se usar as estratégias mnemônicas para servir de dica e auxiliar na
formação dos primeiros conceitos, quando não se tem os esquemas estruturados para aquele
tema ainda. Outra forma de dica é baseada em vincular-se o que precisa ser apreendido ao que
já se conhece.
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Segundo Sprenger,
Os recursos mnemônicos são baseados em vincular o que precisa ser
aprendido com o que já se conhece, colocando as informações em muitos
caminhos, adicionando atenção e interesse ao que está sendo ensinado, bem
como armazenar com “dicas” para facilitar encontrar a informação. Quanto
menos conhecimento anterior se tiver, mais os recursos mnemônicos podem
ser uteis (SPRENGER, 2008, p. 108).

Recursos mnemônicos são mais eficientes quanto menor for o conhecimento sobre o
conteúdo. Ele fornecerá uma dica para o encontro da informação. Um detalhe sobre esses
recursos é que eles fazem uma associação um pouco diferenciada e tornam a informação
recuperável. Contudo, as informações não são muito significativas quando se usa a
menemônica, então a informação não sofre acréscimo de valor. Devem ser usadas para
formação de conceitos iniciais ou quando se tem a necessidade de memorização de muitas
palavras, como ocorre em aulas de Ciências Naturais e Biologia.
São vários os recursos mnemônicos. O mais utilizado por professores de Ciências
Naturais e Biologia é a música, adaptando-se a letra de uma canção com o conteúdo que se
deseja ensinar, principalmente os termos que os alunos precisam lembrar para a execução da
avaliação.
Na Figura 16 serão apresentados os sete pecados da memória que levam ao
esquecimento. Esquecimento pode ser entendido como a incapacidade de uma pessoa
conseguir acessar a informação e recuperá-la.

Figura 16 — Os sete pecados da memória
Fonte: Gazzaniga e Heatherson (2005).
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A falta de atenção é um dos sete pecados da memória e levará ao esquecimento ou à
retenção de forma aleatória. A desatenção fica evidenciada quando as pessoas esquecem
algum objeto em casa ou algum evento como aniversários, por exemplo.
Segundo Gazzaniga e Heatherson, “a desatenção descreve a codificação desatenta ou
superficial de eventos — por exemplo, esquecer onde você deixou as chaves, o nome da
pessoa que encontrou há cinco minutos ou se você tomou as vitaminas esta manhã”
(GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005, p. 239). Quando não se coloca a devida atenção, as
informações podem ser codificadas superficialmente e isso leva ao esquecimento ou
armazenamento fragmentado.
Os autores dizem, também, que a grande causa da desatenção deve-se ao fato das
pessoas não prestarem atenção suficiente aos detalhes. Sendo assim, pode ocorrer
interferência e mistura dos dados por não ter a devida atenção nos detalhes.
A figura 17 apresenta os tipos de interferência que podem ocorrer pela interferência da
atenção.

Figura 17 — Tipos de interferência
Fonte: Gazzaniga e Heatherson (2005) modificada.

Nos dois casos de interferência foram usados os estudos de duas disciplinas como base
para o desenvolvimento da explicação. A interferência proativa é aquela em que o
desempenho em uma prova é afetado pelo estudo de outra disciplina. Na figura a pessoa
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estudou psicologia e depois antropologia, a prova em questão seria a de antropologia e assim,
o desempenho nesta foi prejudicado pelo estudo de psicologia.
A interferência retroativa é quando o estudo da segunda matéria interfere no
desempenho na prova da primeira matéria estudada. Isso porque a atenção desfocada leva a
um processamento superficial e à mistura das informações. Estas não são codificadas e
alocadas corretamente, o que dificulta a sua recuperação.
Segundo Gazzaniga e Heatherson, a desatenção também seria essa codificação
superficial que se deve ao fato das pessoas não colocarem a devida atenção nos detalhes. Um
estudante que deixa muita matéria acumulada para estudar na véspera com provas seguidas
pode sofrer um dos tipos de interferência citada por apresentar a falta de atenção necessária
aos detalhes levando a uma codificação superficial, o que levará a uma queda no seu
desempenho nas provas.
A atenção é muito importante para a codificação das informações e para que esta possa
ser processada corretamente. Sendo assim, o que seria a atenção?
Segundo Andreason, “atenção é o processo cognitivo que permite a Katie controlar os
estímulos irrelevantes (ignorar o ruído da conversa na sala), perceber estímulos importantes
[...] e passar de um estímulo para outro” (ANDREASON apud SPRENGER, 2008, p. 23). O
autor fazer referência a uma alegoria de uma sala de aula e usa a jovem Katie como
personagem para explicar a atenção. A atenção seria uma capacidade que as pessoas possuem
de responder a estímulos.
Andreason divide a atenção em cinco tipos principais: sustentada, dirigida, seletiva,
dividida e focalizada. Segundo Sprenger, a atenção sustentada envolveria a capacidade de
concentrar-se em algo durante um longo período de tempo. No caso de um professor, esse tipo
de atenção acontece quando está preparando uma aula ou uma avaliação.
A atenção dirigida seria aquela que “ocorre quando selecionamos conscientemente
um estímulo particular entre todos que nos bombardeiam” (SPRENGER, 2008, p. 23). Esse
tipo de atenção fica evidente quando o professor direciona a atenção a um aluno que esteja
perturbando a aula. Um conceito próximo é o da atenção seletiva que seria a capacidade de
“concentrar-se em um estímulo particular por uma razão pessoal ou sensata” (SPRENGER,
2008, p. 23). Sprenger usa como exemplo o fato dos alunos em sala de aula poder escolher
focar sua atenção a um dos colegas que sussurra alguma coisa ou a aula ministrada pelos
professores.
A atenção dividida envolve a capacidade de executar mais de uma ação por vez, ou
seja, pode-se realizar mais de uma atividade ao mesmo tempo. Nesse tipo, a atenção é
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desviada rapidamente de uma tarefa para outra dando a impressão de que essas tarefas estão
sendo executadas simultaneamente. E por último, a atenção focalizada que seria “a atenção
dirigida a um aspecto específico de algum estímulo” (SPRENGER, 2008, p. 23). Isso ocorre,
segundo Sprenger, quando o professor pede aos alunos para manterem a concentração na
resposta a uma determinada pergunta quando eles realizam uma pesquisa na internet.
Sprenger comenta que a atenção é algo necessário para que haja pensamento. O
cérebro faz um escaneamento do ambiente ao redor, selecionando as mensagens que chegam
dos órgãos do sentido para encontrar algo para se prestar a devida atenção. Sendo assim, o
cérebro sempre estará atento a algo, mesmo que os alunos não estejam prestando atenção ao
que os professores desejam.
A atenção vai requerer três elementos essenciais. São eles: alerta, orientação e foco.
Segundo Sprenger,
O sistema de ativação reticular (...) controla os níveis de alerta pela
quantidade de neurotransmissores que ele emite. A estimulação dos lobos
frontais pela norepinefrina e pela dopamina muda a atividade elétrica do
cérebro e nos faz ficar alertas. Neste momento, o lobo pariental se separa do
estímulo atual e somos orientados para o novo estímulo (SPRENGER, 2008,
p. 23).

O Sistema de ativação reticular é uma peça essencial do SNC porque ele vai controlar
o nível de alerta do organismo. A estimulação dos lobos frontais por neurotransmissores
permitirá que o cérebro fique alerta a algo. Então, o novo estímulo começará a ser processado
no lobo pariental, dando a ele a devida atenção.
A próxima estrutura a participar desse processo é o tálamo. Sprenger diz que o tálamo
começa a controlar a situação e vai permitir focar enquanto ele vai conduzindo a informação
que chegou para os lobos frontais. Essa estrutura é muito importante porque vai inibir outros
estímulos sensoriais enquanto este processamento ocorre para ajudar o ser humano.
A estrutura que vai permitir manter a atenção é o cingulado anterior e o hipocampo.
Durante a vida, a pessoa acumula muitas memórias, quando o sistema de ativação reticular
reage a um estímulo sensorial, o hipocampo irá comparar as memórias existentes para
determinar se é e qual seria a novidade.
Para a focalização da atenção nas salas de aula é importante que o aluno sinta que
estas informações ou estímulos são mais importantes que todos os outros recebidos pelos
órgãos dos sentidos. Ele deve estar motivado a colocar a sua atenção na aula e não em
qualquer outro estímulo.
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Para Brophy,
A motivação do aluno é uma competência adquirida e desenvolvida ‘por
meio da experiência geral, mas estimulada pelo exemplo, pela comunicação
de expectativas e pela instrução direta ou socialização por parte de outras
pessoas importantes’. Por isso o ambiente da sala de aula — como o
professor afeta o processo de socialização, quais são as expectativas e como
elas são comunicadas, e o componente do exemplo — pode influenciar
significativamente a motivação e a atenção do aluno (BROPHY, 1987, p. 41
apud SPRENGER, 2008, p. 164).

A motivação pode ser adquirida e desenvolvida pela experiência que a pessoa possui.
É interessante notar que a interação com o outro pode auxiliar no desenvolvimento da
motivação. Por isso o ambiente desenvolvido na sala de aula irá afetar significativamente não
só a motivação do aluno como também sua atenção. O professor deve proporcionar um
ambiente de construção de conhecimento e mostrar-se interessado e motivado para a aula e
assim, pelo exemplo, os alunos poderão ter motivação e focar a atenção no que é apresentado.
Sendo assim, a atenção pode ser entendida como a atividade de focar-se em algo. A
atenção vai permitir o processamento cognitivo para a realização das tarefas. Contudo, podese prestar atenção em um número limitado de informações ao mesmo tempo. A atenção irá
permitir significar a informação para que ela seja processada corretamente, passando para a
memória de curta duração e sendo, consequentemente, armazenada na memória de longa
duração, ou seja, a retenção do conteúdo.
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2 O ENSINO DE CIÊNCIAS E AS ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM

Por que se estuda Biologia nos Ensinos Fundamental e Médio? Por que se ensina
Biologia nestes níveis de ensino? O que se espera quanto ao saber adquirido da Biologia
quando se finaliza a Educação Básica? Qual a importância deste saber para os cidadãos?
Essas perguntas deveriam nortear a educação de tal forma que durante a passagem dos
alunos pela escola, o conhecimento fosse trabalhado proporcionando aprendizagem
significativa.
Até o oitavo ano do Ensino Fundamental, ocorre a predominânica dos conteúdos
ligados à Biologia na disciplina de Ciências Naturais e, assim, o aluno vê-se diante de uma
série de termos científicos necessários para a aprendizagem. Por exemplo, a aprendizagem
dos reinos no sétimo ano.
Segundo Rezende e Coelho, o ensino no Brasil está ultrapassado e já há algum tempo
apresenta-se ineficiente. “O educador é apenas um narrador de conteúdos e os estudantes
constituem-se em meros ouvintes, nos quais é depositada uma série de informações estáticas e
sem contexto com sua realidade” (REZENDE; COELHO, 2009, p. 2). Repetida nas páginas
64 e 98. Os alunos apenas recebem as informações, sem serem contextualizadas, ficando
fadados a decorar os conceitos sem haver entendimento e consequente aprendizagem. Para
minimizar esse efeito, a utilização da música pode auxiliar, uma vez que os alunos não
precisarão colocar todo esforço na memorização dos termos.
O Ensino de Ciências Naturais, infelizmente, encontra-se baseado na metodologia
tradicional de ensino que consiste na transmissão de conhecimento. Isso leva os alunos a
memorizarem os conteúdos por meio da repetição e releituras dos mesmos tópicos, o que é
um fator que auxilia a memória de curta duração, mas que não terá efeito na formação das
representações necessárias à retenção de informações na memória de longa duração.
O caderno temático de 2006, feito pelo Ministério da Educação informa que:
Numa pequena enquete realizada com alunos do Ensino Médio de uma
escola pública observou-se que aproximadamente 70% dos mesmos
achavam a Biologia uma matéria importante, mas menos da metade a
classificou como interessante, com exceção dos conteúdos sobre o corpo
humano e sobre o meio ambiente. Menos de 30% disseram compreender por
que precisavam estudar citologia, e quase 80% afirmaram que não se
lembrariam de quase nada após o vestibular (BRASIL, 2006, p. 27).

Pode-se perceber na citação acima, que apesar dos alunos acharem a disciplina de
Biologia importante, uma quantidade considerável não a caracteriza como interessante e
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muitos nem sabem o motivo de estudar a célula e seus constituintes. Chama-se atenção para o
fato de 80% dos alunos desta pesquisa afirmarem que não se lembrariam de quase nada após o
vestibular, e não se lembram de muito após as avalições. Então, apenas a memória de trabalho
e as informações não conectadas corretamente não serão gravadas na memória de longa
duração. Assim, não ocorre aprendizagem significativa durante as aulas.
O mesmo caderno temático diz ainda, que nos “[...] cursos de Biologia habitualmente
utilizam uma metodologia que aborda os conteúdos em sequências lineares, do simples para o
complexo, com contextualizações fragmentadas, repletos de informações desvinculadas da
realidade do aluno” (BRASIL, 2006, p. 28). Mesmo que o grau de complexidade vá
aumentando com o avanço dos conteúdos e dos níveis de Ensino, a falta de contextualização é
um fator que prejudica a construção do conhecimento por parte dos discentes. Pelo conteúdo
não estar conectado à sua realidade, os alunos não conseguem entender o motivo do que é
estudado e terminam por decorar os conceitos.
Barros (2001), em seu trabalho de conclusão de curso, apresenta resumidamente as
tendências pedagógicas.
Para Libâneo, na metodologia tradicional,
(...) o papel da escola consiste na preparação intelectual e moral dos alunos
para assumir sua posição na sociedade. O compromisso das escolas é com a
cultura, os problemas sociais pertencem à sociedade. O caminho cultural em
direção ao saber é o “mesmo” para todos os alunos, desde que se esforcem
(BARROS, 2001, p. 20-21).

O ensino tradicional objetiva preparar o discente para assumir um papel na sociedade,
apresentando um caminho cultural comum para os alunos desde que eles se esforcem para
aprender. Os que estiverem menos preparados deverão lutar para conseguir atingir os mais
capacitados ou, caso contrário, procurar um ensino profissionalizante. As desigualdades
sociais não deveriam ser observadas nas escolas que possuem essa tendência, já que esse fato
pertence à sociedade. Mesmo assim, na educação atual, observam-se diferenças entre escolas
públicas e privadas, escolas de elite e de periferia.
Barros apresenta a concepção de Saviani sobre a pedagogia tradicional.
Na concepção de SAVIANI (1988), a Pedagogia Tradicional é
classificada como intelectualista e, às vezes, como enciclopédica, pois
os conteúdos são separados da experiência do aluno e das realidades
sociais, o que vale é uma educação formalíssima e acrítica (BARROS,
2001, p. 21).
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Dessa forma, os conteúdos apresentados ficam distantes da realidade dos discentes,
assim, eles conseguem entender o motivo de precisar aprender esses conteúdos. Isso prejudica
muito a retenção das informações na memória de longo prazo, e esses conteúdos ficam
fadados ao esquecimento e, na sala de aula infelizmente não irá ocorrer aprendizagem
significativa.
Barros (2001), falando sobre a aprendizagem na pedagogia tradicional diz que:
A aprendizagem é mecânica e receptiva, para o que se recorre
frequentemente a coação. A transferência de aprendizagem depende do
treino; a memorização é indispensável a fim de que o aluno possa responder
às situações novas de forma similar as respostas dadas em situações
anteriores (BARROS, 2001, p. 21).

Assim, pode-se perceber que nessa pedagogia a memorização é intrínseca e há uma
tendência à aprendizagem mecânica. Os alunos devem reproduzir o que é ensinado nas
avaliações. Não ocorre aprendizagem significativa, os conhecimentos apresentados aos alunos
serão em grande parte perdidos por terem sido armazenados de forma aleatória ou por nem
terem sido gravados na memória de longa duração.
Esse modelo de Ensino está desgastado, não gera construção de conhecimento, então
muitos docentes tentam utilizar outras ferramentas que possibilitem aos discentes
compreender o que é apresentado e, assim, aprender.
Schaffel e Moura falam sobre o ensino de Biologia que segundo estes “deve despertar
o raciocínio científico e não meramente informativo, por esse motivo atualmente é exigido
pelas diretrizes de Biologia que o ensino seja baseado no desenvolvimento das competências e
habilidades dos alunos” (SCHAFFEL; MOURA, 2011, p. 2).
Schaffel e Moura destacam o ensino de Biologia mencionando a utilização das aulas
práticas no processo de ensino e aprendizagem desta disciplina. Segundo os autores, “a falta
de recursos para aulas práticas e diversificadas diante dos avanços tecnológicos como
computadores e internet, repercute em aulas pouco ou nada atraentes” (SCHAFFEL;
MOURA, 2011, p. 2). Sendo assim, eles se utilizam do termo ‘escola bancária’ descrito por
Paulo Freire (2005), no qual os alunos continuam como mero receptores de conhecimento e os
professores desempenham o papel de narradores dos conteúdos.
Uma parte interessante são os dados que Schaffel e Moura exibem no artigo sobre os
termos apresentados durante três aulas de Biologia.
Segundo os autores,
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Em três aulas de Biologia é transmitida uma média de 300 termos
biológicos para os alunos, isso faz com que a maioria dos alunos veja a
Biologia apresentada em sala de aula nessas condições, como uma disciplina
cheia de nomes, ciclos e tabelas a serem decorados (SCHAFFEL; MOURA,
2011, p. 3).

Isso acontece nas aulas de Ciências Naturais também, onde há muitos termos a serem
vistos pelos alunos e estes acabam por achar a disciplina enfadonha. Sendo assim, os alunos
apenas vêem a disciplina como algo chato e não conseguem ter uma aprendizagem
significativa. Deve-se fazer uma abordagem do cotidiano dos alunos, preparar aulas
contextualizadas, segundo os autores do artigo.
Pode-se perceber o predomínio da linguagem científica nas aulas de Biologia e,
consequentemente, de Ciências Naturais. São muitos termos apresentados aos alunos, estes
acabam por tentar decorá-los e não entender o ambiente no qual esse termo é empregado.
Ficará então, a cargo do professor criar formas de aproximar os conteúdos aos alunos,
conseguir contextualizar estes conteúdos e promover, em suas aulas, aprendizagem
significativa.

Mas, o que seria essa metodologia tradicional? E, afinal, o que é a

aprendizagem significativa?

2.1 Construtivismo
No livro Psicologia e Construtivismo, Célia Barros faz uma apresentação do
construtivismo segundo Piaget.
Para Barros (1996):
No último estágio do trabalho de Piaget com seus colaboradores notou-se um
aumento no interesse em explicar como a criança passa de um estágio de
menos desenvolvimento para outro de mais desenvolvimento. Eles se
dedicaram à tarefa de explicar o aparecimento de transformações que
ocorrem durante o desenvolvimento, procurando descrever fatores
responsáveis pelo aparecimento dessas transformações no funcionamento
intelectual (BARROS, 1996, p. 42).

Piaget e seus colaboradores interessaram-se pelos estágios de desenvolvimento da
criança, como ela passava de um estágio de menos desenvolvimento para um mais
desenvolvido. Eles procuraram descrever os fatores que eram responsáveis pelas
transformações que eram responsáveis pelo intelecto da criança. Segundo Barros, “por terem
se concentrado em explicar de que modo a criança constrói o conhecimento, sua psicologia é
identificada como construtivista” (BARROS, 1996, p. 42).
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A perspectiva construtivista está diretamente relacionada a como o conhecimento será
construído. Piaget, utilizando suas pesquisas, tentava explicar como a criança era capaz de
construir o conhecimento. Mas ele não foi o único, outros pesquisadores também se
preocuparam em explicar essas mudanças no desenvolvimento intelectual, porém “o fizeram
divergindo de Piaget” (BARROS, 1996, p. 42). Dessa forma, existem outras teorias
construtivistas além da teoria desenvolvida por Piaget.
O construtivismo de Piaget reflete pesquisas no Brasil, porém neste país “além de
inspirar estudos sobre a alfabetização, a teoria piagetiana está se refletindo no trabalho de
reeducação de crianças com graves distúrbios de aprendizagem” (BARROS, 1996, p. 43). A
teoria não ficou somente no desenvolvimento da criança sadia, como funcionaria seu
intelecto, mas também serviu como base para trabalhos com crianças com distúrbios de
aprendizagem.
Barros menciona que “para ele [Piaget], todo ser vivo se adapta ao seu ambiente e é
organizado de um modo que possibilita a adaptação” (BARROS, 1996, p. 43). Sendo assim,
Piaget percebeu que não somente os seres humanos têm a capacidade de adaptarem-se as
situações e ao ambiente, todo ser vivo é organizado de tal forma que possa haver adaptação.
Segundo a autora, para Piaget a inteligência está ligada à Biologia no sentido em que
se herda estruturas anatômicas, bem como um modo de funcionamento mental. Barros diz que
“sob a base biológica, o homem constrói o conhecimento” (BARROS, 1996, p. 43). Nessa
construção, o homem irá transformar o ambiente agindo sobre ele e, dessa forma, também irá
se modificar. Segundo Barros, “por isso a teoria piagetiana é considerada interacionista”
(BARROS, 1996, p. 43). Assim, além da teoria ser construtivista, pois apresenta como o
conhecimento é compreendido (construído), também é interacionista, pois mostra como o
homem modifica o ambiente e é, consequentemente, transformado por ele.
Para explicar como ocorre o desenvolvimento cognitivo, Piaget usa dentre outros,
quatro conceitos: esquema, assimilação, acomodação e equilibração. Barros diz que
“esquemas são estruturas mentais com que os indivíduos intelectualmente se adaptam e
organizam o ambiente.” (BARROS, 1996, p. 44). Os esquemas são explicados na primeira
parte, quando mencionadas as divisões da memória humana. Os esquemas podem ser
examinados através do comportamento observável apresentado pela criança porque para
Piaget “é do esquema que brota o comportamento” (BARROS, 1996, p. 44).
Segundo a autora, os esquemas irão refletir o nível de conhecimento e compreensão do
mundo. Barros afirma que “os esquemas mentais do adulto resultam dos esquemas da criança
e são mais numerosos e complexos (BARROS, 1996, p. 44). À medida que a criança se
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desenvolve e torna-se adulta o nível de conhecimento que possui e sua compreensão de
mundo vão aumentando. Por isso, os esquemas que o adulto possui serão mais numerosos e
complexos que os apresentados quando criança; esses esquemas serão aperfeiçoados e
reestruturados à medida que a criança cresce em decorrência de suas experiências.
Segundo Barros,
A assimilação ‘consiste em encaixar um novo objeto num esquema mental
ou senso-motor já existente’. É o processo cognitivo de colocar novos
objetos em esquemas existentes. Pela assimilação, os estímulos são
‘forçados’ a se ajustarem aos esquemas da pessoa. (BARROS, 1996, p. 44).

Pela assimilação, os esquemas serão modificados de acordo com os novos
conhecimentos que vão adquirindo. Novos objetos, que antes não se tinham entrado em
contato, serão encaixados nos esquemas já existentes, aqueles formados quando criança.
Dessa forma, a assimilação ocorre continuamente e é ela que explica o crescimento da
inteligência.
A “acomodação é o aspecto da atividade cognitiva que envolve a modificação dos
esquemas para corresponderem aos objetos da realidade. Na acomodação, a pessoa é ‘forçada’
a mudar seus esquemas ou criar esquemas novos para acomodar os novos estímulos”
(BARROS, 1996, p. 45). Após assimilar o novo objeto, é necessário acomodá-lo aos
esquemas, encaixá-lo em um esquema já existente. Porém, se não tiver um esquema que seja
compatível ao novo conhecimento, deverá ser criado um para acomodar os novos estímulos.
Ambas as ações irão provocar o desenvolvimento da estrutura cognitiva.
De acordo com Barros, “a equilibração ‘é um processo ativo pelo qual uma pessoa
reage a distúrbios ocorridos em sua maneira comum de pensar, através de um sistema de
compensações; isso resulta em nova compreensão e satisfação, ou seja, em equilíbrio”
(BARROS, 1996, p. 46). Quando o novo objeto já está acomodado, os esquemas já foram
reestruturados ou criados, e irá entrar então, em equilíbrio e a pessoa terá uma nova
compreensão daquele conhecimento, algo mais complexo do que possuía antes.
Quando se entra em contato com algo novo gera-se um conflito cognitivo. Barros diz
que “os construtivistas reconhecem que o conflito cognitivo leva as pessoas a um nível mais
elevado de conhecimento e, por isso, recomendam aos educadores produzirem conflitos
cognitivos nos alunos, como uma forma de motivação do trabalho escolar” (BARROS, 1996,
p. 47). Esses conflitos levarão o aluno a pesquisar, tentando compreender o que foi
apresentado. Isso irá levar o discente a um nível mais elevado de conhecimento. Os
professores podem gerar esses conflitos instigando os alunos com perguntas; eles serão
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estimulados a refletir para encontrar uma resposta e assim construir o conhecimento. A
aprendizagem gerada com esses conflitos será mais significativa e menos mecânica.
Segundo Barros, “a teoria de Piaget é uma teoria construtivista em que os conceitos ou
ideias são criados ou construídos por um processo de auto-regulação. Isto é, há aspectos no
processo por meio dos quais se corrigem ou se mantêm as coisas com vistas ao resultado que
se quer alcançar” (BARROS, 1996, p. 160).
Piaget falava sobre os jogos infantis, observando sua influência no desenvolvimento
intelectual das crianças. Barros menciona que ele classifica os jogos infantis em três tipos:
jogos de exercício, jogos simbólicos e jogos de regra. “Os jogos de exercícios são os
primeiros a aparecerem. Surgem antes mesmo do aparecimento da linguagem” (BARROS,
1996, p. 189). Esses exercícios irão funcionar apenas por prazer, são observados nas fases
iniciais de desenvolvimento da criança, então não é muito elaborado.
A autora cita, ainda, que “os jogos simbólicos são brincadeiras e, que um objeto
qualquer representa um objeto ausente. [...] A criança sente prazer em reproduzir ações e em
utilizar com liberdade poderes individuais” (BARROS, 1996, p. 192). A imaginação da
criança é estimulada, ela irá formar representações dos objetos sem eles estarem ausentes, irá
aventurar-se pelo mundo de fantasia. Muitos jogos desse tipo desempenham funções
compensatórias, como diz a autora. A criança não vai copiar apenas a vida real, mas também
corrige “emoções, satisfaz desejos e elimina conflitos” (BARROS, 1996, p. 193).
Para a autora, “os jogos de regras consistem em combinações sensório-motoras ou
intelectuais com competição entre os participantes e regulamentados, quer por um código
transmitido de geração a geração, quer por acordos momentâneos” (BARROS, 1996, p. 194).
Esses jogos exigem um desenvolvimento intelectual maior porque é necessário compreender
as regras dos mesmos para participar. Existe competição sadia, o que auxilia no
desenvolvimento social da criança além do intelectual. Estratégias devem ser pensadas para
que uma equipe possa se sair melhor que outra.
Chakur, Silva e Massabni expõem que a educação brasileira tem convivido
intensamente com a teoria construtivista de Piaget desde a década de 1970 e que “pela
segunda vez, esta tem sido a principal abordagem teórica que fundamenta as diretrizes e
medidas oficiais na área educacional” (CHAKUR; SILVA; MASSABNI, 2004, s. p.). As
autoras referem-se à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e aos Parâmetros
Curriculares nacionais (PCNs).
Segundo as autoras:
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Cabe lembrar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que
começou a vigorar em 1971 (LDB 5692/71) em grande parte assentava-se na
teoria piagetiana dos estádios de desenvolvimento cognitivo, ao propôr como
categorias curriculares Atividades, Áreas de Estudos e Disciplinas,
destinadas, cada qual a um nível de ensino distinto. No entanto, desde essa
época, a tentativa de “aplicar Piaget” na elaboração de categorias
curriculares apresentava nitidamente um desvirtuamento das ideias
piagetianas. A categoria Atividades, por exemplo, era proposta como a mais
adequada ao período Operacional Concreto; além disso, era visível a
confusão entre atividade e ação material e entre os conceitos de intuitivo e
concreto, quando se sabe que a noção de atividade para Piaget não se reduz a
um período determinado, nem se confunde com manipulação física
(CHAKUR; SILVA; MASSABNI, 2004, s. p.).

O uso de forma incorreta das ideias de Piaget causou uma espécie de aversão ao
construtivismo, sendo este empregado de forma errada, preferiu-se continuar com o modo
tradicional de Ensino.
Chakur, Silva e Massabni afirmam que recentemente, também, o PCN apresenta ideias
fundamentadas nas teorias piagetanas, não apenas a LDB:
O Construtivismo piagetiano é uma teoria que trata do conhecimento. Mais
propriamente, é uma teoria epistemológica e psicológica que pretende
descrever e explicar como se desenvolvem os conhecimentos. O termo
construtivismo vem exatamente de um questionamento fundamental de
Piaget (1978): como se passa de um conhecimento elementar, insuficiente,
para um conhecimento superior? Como avançam os conhecimentos,
considerando sua formação na infância até chegar ao pensamento adulto e ao
conhecimento científico? (CHAKUR; SILVA; MASSABNI, 2004, s. p.).

Essas autoras apresentam uma definição sobre o construtivismo piagetiano, que trata
do conhecimento como se desenvolve. A concepção de desenvolvimento é bem peculiar a
essa teoria. Como já mencionado, Piaget considerava o desenvolvimento como organização
das estruturas mentais e reorganização das mesmas. Segundo Chakur, Silva e Massabni, o
foco de Piaget não era especificamente a educação, porém suas ideias tiveram muita
importância no campo educacional. Ele foi responsável por muitas noções básicas presentes
nos currículos escolares, como por exemplo, as noções de conservação numérica, substância,
pesos e volume, entre outras.
Segundo os autores,
Piaget chegou a pronunciar-se, algumas vezes, no campo pedagógico,
defendendo, por exemplo, os métodos ativos propostos pelo movimento
escolanovista. Nas poucas referências às implicações de sua teoria para a
educação escolar, Piaget (...) faz algumas críticas à pedagogia tradicional,
apontando, por exemplo, o excesso de verbalismo e a necessidade de se
respeitar o interesse infantil, ressaltando a ideia de Claparède de que isto não
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significa deixá-la fazer tudo o que quiser, mas fazer com que ela queira tudo
o que faz. Considera que a pedagogia tradicional não percebe a diferença
estrutural entre a inteligência infantil e a do adulto e atribui à escola o papel
de “equipar” a mente com conhecimentos e experiências; e que a atitude
coercitiva geralmente aí presente dificulta a relação de cooperação e não
ajuda a criança a construir sua autonomia moral e intelectual (CHAKUR;
SILVA; MASSABNI, 2004, s. p.).

As ideias de Piaget foram utilizadas no meio educacional, mesmo esse não sendo o
enfoque de sua pesquisa. Ele fez algumas críticas ao modelo tradicional de ensino, mostrando
que esse não era o ideal para auxiliar na construção do conhecimento pela criança. Ele não
quis dizer para deixar a criança fazer tudo o que quer, mas estimular a criança para que ela
tenha interesse em obter o conhecimento e não repeli-la.
Para Chakur, Silva e Massabni,
As conceituações e considerações piagetianas, ligadas diretamente ou não à
educação escolar, parecem ter chegado à escola de forma descontextualizada
e com significados distintos dos originais, segundo atestam nossas pesquisas
e projetos com professores. Assim, os termos e expressões “ser ativo”,
“pensamento concreto”, “respeitar o interesse infantil”, “autonomia”,
“gênese/genético”, entre outros, têm sido associados a certas condutas,
concepções e práticas. Diz-se, por exemplo, que “o construtivismo leva à
bagunça”; que se devem usar objetos materiais, aproveitar o cotidiano do
aluno e não impor tarefas; que o conhecimento é inato e a inteligência é
hereditária e, portanto, imutável. Possivelmente, quando o professor tenta
“aplicar o construtivismo” em aula, essas ideias formam um emaranhado
sincrético com as crenças que ele elaborou até então e às quais recorre em
suas práticas diárias (CHAKUR; SILVA; MASSABNI, 2004, s. p.).

As ideias de Piaget não foram bem utilizadas e fora de contexto acabaram por gerar
uma pequena aversão ao construtivismo, como já mencionado nessa parte. A formação
tradicional do professor atrapalha a utilização do construtivismo em suas aulas e isso gera
maior desconforto com essa teoria nas escolas. Mas, construir conhecimento e significá-los
deveria ser uma ação mais empregada nas escolas. A memorização não gera representações na
memória que possam ser utilizadas posteriormente, os alunos esquecem o que aprendem e
acabam por ter que recorrer a cursinhos quando desejam prestar um vestibular ou realizar
algum tipo de seleção.
Barros, em seu livro, fala sobre Vygotsky, fazendo uma ponte entre o processo de
socialização na teoria desse pesquisador e a atividade lúdica. Segundo a autora, “Para os
psicólogos soviéticos liderados por Vygotsky, a atividade de brincar favorece a socialização”
(BARROS, 1996, p. 199). Vygotsky aponta, então, os efeitos da imitação do comportamento
adulto pela criança através dos brinquedos. Barros cita que “No brinquedo, a criança age
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como se fosse mais velha do que é na realidade, ela se comporta de um modo que está além
do seu comportamento diário” (BARROS, 1996, p. 201).
Barros, ao apresentar um resumo da obra de Alexis N. Leonitiev, afirma que:
A atividade comumente chamada de brincadeira, brinquedo ou atividade
lúdica tem como principal característica o fato de ser motivada pelo seu
próprio processo. A brincadeira não é uma atividade que leva a um resultado
prático visado pela criança, mas é por ela praticada visando apenas a própria
ação em si (BARROS, 1996, p. 201).

A brincadeira (atividades lúdicas) estimula os alunos, permite-lhes interagir com o
conhecimento de uma forma diferente da fornecida pela metodologia tradicional de ensino.
Essa nova forma de apresentar o conhecimento permite gerar caminhos de associação na
memória de longo prazo e a representação formada poderá ser acessada posteriormente, então
ouve compreensão e, consequentemente, aprendizagem significativa. O lúdico é um recurso
que pode auxiliar o professor nas salas de aula, no processo de ensino-aprendizagem.

2.2 Metodologia Tradicional

A pedagogia tradicional chegou ao Brasil com os jesuítas em 1949. As primeiras
escolas preparavam o aluno para assumir um papel na sociedade, já que as pessoas que
frequentavam essa escola pertenciam à classe dos burgueses.
Segundo Queiros e Moita,
Para tanto, a proposta de educação era absolutamente centrada no professor,
figura incontestável, único detentor do saber que deveria ser repassado para
os alunos. O papel do professor estava focado em vigiar os alunos,
aconselhar, ensinar a matéria ou conteúdo, que deveria ser denso e livresco,
e corrigir (QUEIROS; MOITA, 2007, p. 3).

Nessa metodologia a educação é focada no professor. Ele como figura superior e
detentor do conhecimento irá passar este conhecimento para o aluno que o recebe
passivamente. As aulas deveriam ser expositivas, a voz do professor seria essencial para a
aprendizagem do aluno. A base dessa forma de ensinar está na repetição e na memorização.
Um detalhe dessa metodologia de ensino está no fato do professor deter a autoridade e
transmitir o conhecimento para o aluno como se este não tivesse nenhuma experiência ou
informação, fosse um livro em branco no qual o docente depositaria as informações. Os
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alunos passivamente absorvem os conhecimentos, não sendo críticos, não podendo interagir
com o conhecimento e significá-lo para aprender e não apenas memorizar.
Segundo Freire (1979), “o professor ainda é um ser superior que ensina a ignorantes.
Isto forma uma consciência bancária. O educando recebe passivamente os conhecimentos,
tornando-se um depósito do educador. Educa-se para arquivar o que se deposita” (FREIRE,
1979, p. 38). Paulo Freire apresenta uma definição interessante sobre o papel do professor na
pedagogia tradicional. O professor seria aquele que concede um papel passivo do aluno que
funcionava como um depósito de informação.
Rodrigues, Moura e Testa apresentam ainda uma contribuição sobre o papel do
professor na metodologia tradicional de ensino:
A centralidade do professor no processo de ensino-aprendizagem, evidenciase também, na organização física da sala de aula. Nesta, encontramos as
carteiras dos alunos dispostas em colunas e, bem ao centro, encontramos a
mesa do professor. A partir desse ponto, ele consegue ter uma visão ampla
de todo o corpo estudantil, impondo, assim, sua disciplina e autoridade
(RODRIGUES; MOURA; TESTA, 2001, s. p.).

Até mesmo na organização da sala de aula a superioridade do professor em relação ao
aluno pode ser observada. O centro do processo de ensino aprendizagem é o professor, dele
partem os conhecimentos, ele os detém e irá transmiti-los aos alunos.
Barros (2001) falando sobre a aprendizagem na pedagogia tradicional diz,
A aprendizagem é mecânica e receptiva, para o que se recorre
frequentemente à coação. A transferência de aprendizagem depende do
treino; a memorização é indispensável a fim de que o aluno possa responder
às situações novas de forma similar as respostas dadas em situações
anteriores (BARROS, 2001, p. 21).

Pode-se perceber que nessa pedagogia a memorização é intrínseca e há uma tendência
à aprendizagem mecânica. Os alunos devem reproduzir o que é ensinado nas avaliações. Não
ocorre aprendizagem significativa, os conhecimentos apresentados aos alunos serão em
grande parte perdidos por terem sido armazenados de forma aleatória ou por nem ao menos
terem sido gravados na memória de longa duração.
Sobre esta questão Reboul afirma que:
O aluno registra palavras ou fórmulas sem compreendê-las. Repete-as
simplesmente para conseguir boas classificações ou para agradar ao
professor (...) habitua-se a crer que existe uma ‘língua do professor’, que tem
de aceitar sem a compreender, um pouco como a missa em latim. (...) O
verbalismo estende-se até as matemáticas; pode-se passar a vida inteira sem
saber porque é que se faz um transporte numa operação; aprendeu-se mas
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não se compreendeu; contenta-se em saber aplicar uma fórmula mágica
(REBOUL, 1982, p. 27).

Os discentes recebem fórmulas e palavras que são registradas em seus cadernos, mas
nem sempre as compreendem. Aprenderam com essa metodologia de Ensino, que devem
memorizar para obter nota nas avaliações, como se esses resultados fossem o mais importante.
Eles não compreendem muito do que é apresentado pelos professores, eles apenas aprendem,
não atribuindo significado aos conteúdos. Uma aprendizagem mecânica acontece e não a
significativa que permitiria acessar esse conhecimento quando necessário tempo depois.
Esse modelo de Ensino está desgastado, não gera construção de conhecimento, então
muitos docentes tentam utilizar outras ferramentas que possibilitem aos discentes
compreender o que é apresentado e não somente aprender.

2.3 Aprendizagem significativa de Ausubel

A aprendizagem significativa é um conceito criado por Ausubel, as formulações
iniciais são dos anos 1960. Segundo Alegro,
O conhecimento é significativo por definição. É o produto significativo de
um processo psicológico cognitivo (“saber”) que envolve a interação entre
ideias “logicamente” (culturalmente) significativas, ideias anteriores
(“ancoradas”) relevantes da estrutura cognitiva particular do aprendiz (ou
estrutura dos conhecimentos deste) e o “mecanismo” mental do mesmo para
aprender de forma significativa ou para adquirir e reter conhecimentos
(ALEGRO, 2008, p. 23).

O conhecimento é significativo por definição, mas se não se percebe sua função, não
será lembrado posteriormente. Para que a aprendizagem significativa ocorra é necessário
entender os processos de modificação do conhecimento, como é armazenada a informação na
memória de longo prazo e como pode ser acessada. Isso foi visto na primeira parte desse
trabalho.
As ideias de Ausubel são caracterizadas pela reflexão sobre os processos de ensinoaprendizagem na escola, aonde o ensino irá além da generalização e transferência dos
conhecimentos.
Pelizzari et al. mencionam que,
A aprendizagem é muito mais significativa à medida que o novo conteúdo é
incorporado às estruturas de conhecimento de um aluno e adquire
significado para ele a partir da relação com seu conhecimento prévio. Ao
contrário, ela se torna mecânica ou repetitiva, uma vez que se produziu
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menos essa incorporação e atribuição de significado, e o novo conteúdo
passa a ser armazenado isoladamente ou por meio de associações arbitrárias
na estrutura cognitiva (PELIZZARI et al., 2002, p. 38).

À medida que o novo conhecimento vai sendo armazenado na memória de longo
prazo, sua representação vai sendo montada e conectada, e a aprendizagem vai acontecendo.
Será muito mais significativa se o conteúdo estiver relacionado a algum conhecimento prévio
que o discente possua, pois este irá ganhar significado, será um conhecimento construído e
não apenas memorizado.
Se a informação não for significada, o conteúdo será esquecido por substituição do
mesmo na memória de curto prazo ou porque não teve um caminho de associação bem
estruturado e, dessa maneira, não será facilmente localizado.
Então,
O conhecimento prévio (conceitos, proposições, princípios, fatos, ideias,
imagens, símbolos), é fundamental para a teoria da aprendizagem
significativa, uma vez que se constitui como determinante do processo de
aprendizagem, pois é significativo por definição, base para a transformação
dos significados lógicos dos materiais de aprendizagem, potencialmente
significativos, em significados psicológicos (ALEGRO, 2008, p. 24).

Pelizzari et al. menciona que para que a aprendizagem significativa ocorra, são
necessárias duas condições: o aluno precisa estar interessado em aprender e o conteúdo a ser
aprendido deve ser potencialmente significativo.
Segundo Pelizzari et al.,
Para que a aprendizagem significativa ocorra é preciso entender um processo
de modificação do conhecimento, em vez de comportamento em um sentido
externo e observável, e reconhecer a importância que os processos mentais
têm nesse desenvolvimento. As ideias de Ausubel também se caracterizam
por basearem-se em uma reflexão específica sobre a aprendizagem escolar e
o ensino, em vez de tentar somente generalizar e transferir à aprendizagem
escolar conceitos ou princípios explicativos extraídos de outras situações ou
contextos de aprendizagem (PELIZZARI et al., 2002, p. 38).

Para a aprendizagem ocorrer de forma significativa, deve-se entender a maneira como
o conhecimento é construído. Pelizzari menciona que “Quanto mais se relaciona o novo
conteúdo de maneira substancial e não-arbitrária com algum aspecto da estrutura cognitiva
prévia que lhe for relevante, mais próximo se está da aprendizagem significativa”
(PELIZZARI et al., 2002, p. 39). Dessa forma, quanto mais contextualizado o conteúdo e
mais próximo da realidade do aluno, mais próximo o conteúdo ministrado estará de promover
uma aprendizagem significativa.
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Sendo assim, “aprender significativamente é, então, compreender a organização lógica
do material a ser aprendido” (ALEGRO, 2008, p. 24). O conhecimento será lembrado por
mais tempo se for adquirido de maneira significativa.
Moreira, Cabalhero e Rodríguez trazem uma definição interessante de aprendizagem
significativa. Segundo esses autores,
Aprendizagem significativa é o processo através do qual uma nova
informação (um novo conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária e
substantiva (não-literal) à estrutura cognitiva do aprendiz. É no curso da
aprendizagem significativa que o significado lógico do material de
aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito. Para
Ausubel (1963, p. 58), a aprendizagem significativa é o mecanismo humano,
por excelência, para adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e
informações representadas em qualquer campo de conhecimento
(MOREIRA; CABALHERO; RODRÍGUEZ, 1997, p. 19).

Os autores apresentam também duas características da aprendizagem significativa que
são a não arbitrariedade e a substantividade. A “não-arbitrariedade quer dizer que o material
potencialmente significativo se relaciona de maneira não-arbitrária com o conhecimento já
existente na estrutura cognitiva do aprendiz” (MOREIRA; CABALHERO; RODRÍGUEZ,
1997, p. 20). Sendo assim, faz-se uma relação com o que já está na MLP do aprendiz tornando
aquele conteúdo mais significativo. Essa relação ocorrerá com conhecimentos relacionados e
que sejam de alguma relevância. Ausubel chamou esses conhecimentos de subsunçores.
Segundo Moreira, Cabalhero e Rodríguez, “o conhecimento prévio serve de matriz
ideacional e organizacional para a incorporação, compreensão e fixação de novos
conhecimentos quando estes “se ancoram” em conhecimentos especificamente relevantes
(subsunçores)

preexistentes

na

estrutura

cognitiva”

(MOREIRA;

CABALHERO;

RODRÍGUEZ, 1997, p. 20). O conhecimento prévio servirá de base para a construção do
conhecimento apresentado ao aluno. Este irá acessar a rede de associação relacionada e fazer
a reestruturação do esquema, acrescentando o novo conhecimento. Sendo assim, o novo
conhecimento vai ligar-se ao já existente.
Moreira, Cabalhero e Rodríguez continuam dizendo que a
Substantividade significa que o que é incorporado à estrutura cognitiva é a
substância do novo conhecimento, das novas ideias, não as palavras precisas
usadas para expressá- las. O mesmo conceito ou a mesma proposição podem
ser expressos de diferentes maneiras, através de distintos signos ou grupos
de signos, equivalentes em termos de significados (MOREIRA;
CABALHERO; RODRÍGUEZ, 1997, p. 20).
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Assim, a aprendizagem significativa não dependerá exclusivamente dos signos usados
para expressar as informações, mas da essência e significado da mesma. Muitas vezes, os
discentes fazem a codificação dos conhecimentos de acordo com o que entenderam e não
especificamente com as palavras expostas pelos professores ou apresentadas nos livros. A
aprendizagem significativa, então, não poderá ficar dependente da utilização de signos
exclusivos.
Segundo Moreira, Cabalhero e Rodríguez,
A essência do processo da aprendizagem significativa está, portanto, no
relacionamento não-arbitrário e substantivo de ideias simbolicamente
expressas a algum aspecto relevante da estrutura de conhecimento do sujeito,
isto é, a algum conceito ou proposição que já lhe é significativo e adequado
para interagir com a nova informação. É desta interação que emergem, para
o aprendiz, os significados dos materiais potencialmente significativos [...].
É também nesta interação que o conhecimento prévio se modifica pela
aquisição de novos significados (MOREIRA; CABALHERO;
RODRÍGUEZ, 1997, p. 20).

A aprendizagem significativa ocorrerá quando ocorrer o relacionamento não-arbitrário
e substantivos das ideias apresentadas. Deve possuir alguma relação com o que já se encontra
na estrutura cognitiva do sujeito e interagir com as novas informações. É com essa interação
que as informações serão significadas e armazenadas na memória humana. Sendo assim, os
esquemas já existentes na MLP serão reestruturados para a incorporação de novas
informações ou modificação da informação já armazenada.
Então, percebe-se que a proximidade do conhecimento com a realidade do aluno, a
utilização dos conhecimentos prévios permite que ocorra aprendizagem significativa. Mas
para que isso realmente ocorra é necessário que o aluno esteja interessado em aprender,
porque de nada adiantará o professor procurar formas de tornar o conhecimento mais
significativo se os discentes não quiserem aprender.

2.4 Ferramentas utilizadas no processo de ensino-aprendizagem

O lúdico é um recurso que pode ser utilizado pelo professor para auxiliar na
significação dos conhecimentos pelos alunos.
Santos afirma que,
A palavra lúdico vem do latim ludus e significa brincar. Neste brincar estão
incluídos os jogos, brinquedos e divertimentos e é relativa também à conduta
daquele que joga que brinca e que se diverte. Por sua vez, a função educativa
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do jogo oportuniza a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu
conhecimento e sua compreensão de mundo (SANTOS, 2010, p. 2-3).

Utilizar o lúdico não significa promover apenas divertimento junto aos discentes. Deve
ser utilizado com objetivo de promover o desenvolvimento do conhecimento e sua
compreensão pelo aluno.
Almeida diz que os jogos “constituíram sempre uma forma de atividade inerente ao ser
humano” (ALMEIDA, 2003, p. 19). Os jogos são uma atividade com a qual todos os seres
humanos têm contato desde muito pequenos, são muito atrativos e divertidos. A utilização
tornará o conhecimento mais atrativo e prazeroso para os alunos, e irá mostrar um
conhecimento mais acessível e não somente apresentar conceitos complicados.
Segundo Almeida “a educação lúdica esteve presente em todas as épocas, povos, e
contextos de inúmeros pesquisadores, formando hoje uma vasta rede de conhecimentos não só
no campo da educação, da psicologia, fisiologia, como nas demais áreas do conhecimento”
(ALMEIDA, 2003, p. 31).
As pesquisas em educação lúdica não são recentes, muitos já mencionaram essa forma
de ensinar em diferentes épocas. Hoje se tem um vasto conhecimento sobre o assunto e são
vários os materiais que são encontrados, tanto em publicações impressas como eletrônicas.
Segundo Nogueira, “alguns autores valorizam o lúdico como ferramenta pedagógica
fundamental ao desenvolvimento dos aspectos sociocognitivos dos educandos, com o intuito
de promover a motivação e a aprendizagem mais significativa” (NOGUEIRA, s.d., p. 3).
Assim, a educação lúdica pode ser vista como uma grande ferramenta para motivar os alunos
e promover uma aprendizagem real na sala de aula, mostrar os conteúdos de forma mais
agradável e próxima da realidade dos alunos ajudando na construção do conhecimento.
Segundo Almeida,
Analisando as escolas frequentadas pelos nossos alunos, vemos que a
maioria delas continua depositária do saber acadêmico, marcado por uma
ação castradora e diretiva, que não se ajusta à vida do aluno, não lhe desperta
prazer de descobrir o conhecimento, não possibilita a satisfação de
aprofundar os estudos, de desvendar novas e muito menos praticar uma vida
coletiva (ALMEIDA, 2003, p. 41).

Neste trecho, escrito por Almeida, pode-se perceber que as escolas continuam com o
modelo de aluno passivo, apenas recebendo conhecimento enquanto o professor transmite o
conteúdo para ele. Apesar de vir de uma edição mais antiga, ainda é percebido esse fato nas
escolas de hoje. O aluno não tem prazer no conhecimento, porque essa maneira de ensinar não
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possibilita satisfação, não produz interesse real. As aulas ficam “taxadas como chatas” e ao
final ocorre a memorização de pontos do conteúdo.
Almeida menciona que,
A educação lúdica, na sua essência, além de contribuir e influenciar na
formação da criança e do adolescente, possibilitando um crescimento sadio,
um enriquecimento permanente, integra-se ao mais alto espírito de prática
democrática enquanto investe em uma produção séria do conhecimento
(ALMEIDA, 2003, p. 41).

A educação lúdica tem grande contribuição na formação da criança e do adolescente,
possibilita crescimento e aproxima os conteúdos científicos dos alunos. O conhecimento não
será mais distante dos alunos, a aula será mais atrativa e construtiva ocorrendo uma
aprendizagem significativa. Mas para a educação lúdica ter sentido real e funcional o
educador deve estar preparado. O lúdico nunca irá contribuir para a aula se o professor não
possuir conhecimento profundo sobre os fundamentos da forma lúdica de ensinar, “condições
suficientes para socializar o conhecimento e predisposição para levar isso adiante” como
menciona Almeida (2003, p. 41).
Os alunos atuais são diferentes dos que frequentaram a escola há alguns anos, eles não
se adaptam ao modo antigo de transmissão de conhecimento, possuem acesso constante a
informação, mas não conseguem, muitas vezes, significá-las. Segundo Almeida, os alunos
acreditam nos professores que participam da aula, interagem com eles, sabem tornar a aula
mais interessante e mantêm um relacionamento com os alunos. Quando gostam do educador,
eles se esforçam muito para aprender e não decepcionar, isso auxilia no processo de ensino e
aprendizagem.
Almeida diz que “o professor, tendo em mãos os dados do ambiente, poderá fazer um
levantamento de jogos e técnicas e enquadrá-los perfeitamente no plano escolar para auxiliar
os alunos a dominar um conhecimento referente à área de ensino” (ALMEIDA, 2003, p. 46).
O professor avaliando o ambiente em que está inserido pode pesquisar que tipo de jogo
melhor se enquadra na realidade dos alunos, e pode auxiliar na construção do conhecimento.
Os jogos são estratégias que possibilitam aos professores e alunos observar o
rendimento da aprendizagem, as atitudes e a eficiência do próprio trabalho. O professor deve
observar, durante a aplicação do jogo, o desempenho e rendimento de cada aluno. O lúdico
não é somente o jogo, mas outras atividades também.
Segundo Nogueira,
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Essas atividades podem ser desde uma brincadeira, um jogo, uma dinâmica
de integração grupal, um trabalho de recorte e colagem, jogos dramáticos,
atividades rítmicas entre tantas outras possibilidades as quais possam
contribuir para que a criatividade dos alunos aflore e o aprendizado efetive
se e haja assimilação e socialização do conteúdo (NOGUEIRA, s. d., p. 7).

As atividades lúdicas podem contribuir para a aprendizagem efetiva dos alunos
auxiliando no desenvolvimento de sua criatividade e na contextualização do conteúdo. Pode
ser representada por um jogo, trabalho, interpretação em grupo dentre outras muitas
possibilidades.

2.4.1 Algumas considerações sobre jogos

Na literatura, encontram-se várias definições para jogos, Maluta menciona que uma
definição para este termo é um desafio (MALUTA, 2007, p. 10). Segundo Grando, “[...]
existe uma variedade de concepções e definições sobre o que seja jogo e as perspectivas
diversas de análise filosófica, histórica, pedagógica, psicanalista e psicológica, na busca da
compreensão do significado do jogo na vida humana” (GRANDO, 2000, p. 8).
Maluta diz que uma das grandes dificuldades de se ter uma definição de jogo está no
fato de que diferentes situações são tidas como um jogo (MALUTA, 2007, p. 10).
Segundo Kishimoto,
[...] a variedade de jogos conhecidos como faz-de-conta, simbólicos,
motores, sensório-motores, intelectuais ou cognitivos, de exterior, de
interior, individuais ou coletivos, metafóricos, verbais, de palavras, políticos,
de adultos, de animais, de salão e inúmeros outros mostra a multiplicidade
de fenômenos incluídos na categoria jogo (KISHIMOTO, 2003, p. 1).

Então, pode-se perceber que existe uma grande variedade de jogos. Eles podem ser
desde os imaginários, onde o faz-de-conta predomina, até jogos mais adultos e complexos.
Maluta relata que,
Analisando o jogo em uma perspectiva histórica Huyzinga (1990) o
caracteriza como um fenômeno cultural. Em sua concepção, existem
infinitos jogos nas diversas culturas e em qualquer momento histórico. Desta
forma, o jogo representa um objeto cultural, mais especificamente, uma
cultura lúdica. Para o autor, o jogo é uma atividade voluntária e temporária
que tem uma finalidade autônoma e se realiza tendo em vista uma satisfação
que consiste na própria realização. Além disso, o autor destaca que o jogo é
separado dos fenômenos do cotidiano, possui tempo e espaço próprios, é
dotado de regras absolutas e possui um caráter não sério, visto que o riso e o
cômico estão presentes no ato de jogar (MALUTA, 2007, p. 11).
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Huyzinga caracteriza o jogo de uma forma interessante, um fenômeno cultural.
Existem vários tipos de jogos diferenciados nas muitas culturas existentes. Sendo passado ao
longo das gerações, cada um com uma história. O jogo gera satisfação em quem participa e
pode ter um caráter cômico e gerar algum grau de competição.
Os jogos podem ser classificados em vários tipos. Algumas concepções de tipos de
jogos foram apresentadas por Almeida. Maluta apresenta os jogos considerando suas funções
um contexto social e didático-metodológico, classificação esta que a autora retirou de Grando.
São seis os tipos de jogos, segundo Maluta:
Jogos de azar:
São aqueles que dependem do fator sorte para ser vencido, pois o jogador
não interfere em seu desfecho. Como exemplos deste tipo de jogo podemos
citar: par ou ímpar, lançamento de dados, loterias, cassinos, etc.
Jogos quebra-cabeça:
Na maioria das vezes é jogado individualmente e a solução é desconhecida.
Exemplos deste tipo de jogo são: quebra-cabeças, enigmas, charadas,
paradoxos, falácias, probleminhas e Torre de Hanói.
Jogos de estratégia:
Também conhecidos por jogos de construção de conceitos, são jogos que
dependem exclusivamente dos jogadores para vencê-los, através da
elaboração de uma estratégia, pois a sorte e a aleatoriedade não influenciam.
Damas e xadrez são exemplos deste tipo de jogo.
Jogos de fixação de conceitos:
Também chamados jogos de treinamento estes jogos tem por objetivo fixar
conceitos. Este é um tipo de jogo utilizado após o professor trabalhar um
conceito e o valor pedagógico deles consiste na substituição de listas de
exercícios para que os alunos assimilem o conteúdo.
Jogos computacionais:
Os jogos pertencentes a este tipo são projetados e executados no ambiente
computacional, por isso desperta grande interesse por parte das crianças e
jovens.
Jogos pedagógicos
Os jogos que podem ser utilizados no processo ensino-aprendizagem, por
possuírem valor pedagógico, são chamados jogos pedagógicos. Desta forma,
estes jogos englobam os demais tipos: de azar, quebra-cabeça, estratégia,
fixação de conceitos e os computacionais (MALUTA, 2007, p. 12-13).

São tipos de jogos diferentes, sendo que o utilizado nas salas de aula como ferramenta
do processo de ensino aprendizagem são os pedagógicos. Esse tipo de jogo engloba todos os
outros e serve de auxílio para o aluno compreender o conhecimento que o professor deseja
apresentar.
Maluta afirma que,
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), as atividades com
jogos representam um importante recurso metodológico em sala de aula, pois
é uma forma interessante de propor problemas devido a ser atrativo para o
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aluno e também por favorecer a criatividade na elaboração de estratégias
durante o jogo (MALUTA, 2007, p.15).

Dentre os jogos utilizados como ferramenta lúdica no Ensino encontra-se o Role
Playing Game (RPG), uma modalidade de jogo caracterizada pela interpretação de papéis. O
aluno pode se tornar um personagem do enredo desenvolvido e, então, interagir com o
conhecimento, construindo-o e compreendendo-o ao invés de apenas memorizá-lo. Mais
informações sobre essa modalidade de jogo, que é o foco deste trabalho, serão apresentadas
na próxima parte.

2.5 Competência e o uso de Situações Problema

O sociólogo suíço Philippe Perrenoud apresenta o conceito de competência. Ele alega
que as escolas deveriam ser um ambiente onde propiciar-se-ia o desenvolvimento de
competências.
Segundo Aranha e Perrenoud, “desenvolve então o conceito de competência como a
capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar situações novas”
(ARANHA, 2006, p. 282). Sendo assim, as competências seriam saberes que conseguem
mobilizar, integrar e orquestrar os recursos cognitivos e, então podem-se enfrentar novas
situações.
Perrenoud lembra ainda que “(...) desenvolver competências não significa desistir de
transmitir informações, mas trabalhá-las a fim de privilegiar um ‘pequeno número de
situações fortes e fecundas que produzem aprendizados e giram em torno de importantes
conhecimentos’” (ARANHA, 2006, p. 282).
Os estudos de Perrenoud não são contrários à transmissão das informações. Ele propõe
uma maneira diferente para ocorrer essa transmissão, utilizando situações problematizadas.
Estes problemas propostos não devem ser artificiais e descontextualizados, como menciona
Aranha (2006). Para que essas competências sejam desenvolvidas na escola, devem-se
construí-las à medida que as exercitam em situações complexas, as situações- problema.
Segundo Perrenoud, “(...) para ser ‘realista’, um problema deve estar de alguma
maneira ‘incluído’ em situações que lhe dê sentido” (PERRENOUD, 1999, p. 57). O trabalho
com problemas deve promover situações contextualizadas para que o aluno envolva-se na
resolução dos mesmos. O autor ainda menciona que as escolas estão cheias de problemas,
contudo, estes são descontextualizados e não facilita a aprendizagem dos alunos.
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Perrenoud afirma que “uma situação-problema não é uma situação didática qualquer,
pois deve colocar o aprendiz diante de uma série de decisões a serem tomadas para alcançar
um objetivo que ele mesmo escolheu ou que lhe foi proposto e até traçado” (PERRENOUD,
1999, p. 58). O aluno deve ser colocado diante de decisões a serem tomadas para resolver o
problema, ele deve ser levado a refletir sobre os objetivos antes de tomar as decisões. Dessa
forma, ele será um agente no processo de ensino-aprendizagem.
Aranha faz uma advertência interessante em seu livro. Segundo a autora, “(...)
trabalhar com situações-problema supõe mudar o sistema de aula professoral e instigar
atividades em grupo e a realização de projetos” (ARANHA, 2006, p. 283).
As situações-problema mudam o sistema tradicional (“professoral” como diz Aranha)
e possibilita um novo sistema onde o aluno participará ativamente, refletindo sobre os
conhecimentos e construindo competências. Estas lhe permitirão resolver os problemas e ao
mesmo tempo lhe proporcionarão melhor aprendizagem.
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3 ROLE PLAYING GAME

O Role Playing Game, conhecido popularmente como RPG, é um jogo de
interpretação de papéis. Neste tipo de jogo existe, necessariamente, um enredo no qual irá se
desenvolver a história do jogo e os personagens possuem características que irão ser
apresentados à medida que o jogador avança nas cenas. É muito importante que as
personagens de um jogo de RPG sejam bem caracterizadas, pois são elas que irão cativar os
jogadores ou fazer com que sejam detestadas pelos mesmos, são essas caracterizações que
irão dar vida ao personagem e permitir melhor interação entre jogador e aplicativo. Rezende e
Coelho apresentam uma citação de Cassaro que mostra um comentário interessante sobre o
RPG.
Segundo Cassaro:
Em um romance, filme, desenho animado ou HQ, você acompanha a história
de um personagem. Você pode gostar dele ou não. Pode torcer por ele ou
não. Mas as decisões dele não dependem de você. O que ele diz ou faz, já foi
decidido (...)
Um jogo de RPG é o passo seguinte. Aqui, você faz de conta que é outra
pessoa. Você representa um papel, finge ser um personagem. E sua liberdade
é muito maior — porque nenhum autor tomou as decisões antes de você
(CASSARO, 2008, p. 12).

No jogo de RPG, o jogador se torna o personagem, poderá interagir com o enredo e
participar ativamente do jogo.
Schmit fala um pouco sobre o jogo de representação no Brasil.
Segundo o autor:
Poderíamos dizer que os jogos de representação (JR), mais conhecidos no
Brasil como RPG (do original em inglês role playing games), são atividades
cooperativas nas quais um grupo de jogadores, geralmente em número de
quatro a dez, cria uma história de forma oral, escrita ou animada e nãolinear, utilizando-se como plano de jogo a imaginação, esboços, gestos,
falas, textos e imagens. Cada um dos jogadores, com exceção de um,
representa uma personagem da história, com características próprias prédefinidas. O jogador restante assume o papel de narrador (ou mestre de jogo,
entre outros nomes), sendo responsável por descrever o cenário, além de
representar todos os coadjuvantes, antagonistas e figurantes, denominados
non-player characters ou mais comumente NPC. Não existe competição
direta entre os jogadores (a não ser que essa faça parte da trama). É,
portanto, um jogo de socialização de pequenos grupos (SCHMIT, 2008, p.
11-12).

Essa modalidade de jogo é cooperativa, ou seja, todos devem interagir para resolver as
dificuldades que vão surgindo à medida que se prossegue. Cada jogador é um personagem
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essencial para o enredo ser desenvolvido, exceto o mestre, no RPG de mesa. Os NPCs (Nonplayer character) são personagens figurantes, ou seja, não jogáveis presentes no cenário.
Geralmente são responsáveis por darem informações para auxiliar o jogador a resolver as
situações que vão surgindo.

Figura 18 — Heróis de animação
Fonte: Schmit (2008).

Um exemplo próximo da interação que ocorre no RPG de mesa está na animação
Caverna do Dragão, cuja representação encontra-se na figura 18. Esse desenho animado foi
baseado no jogo Dungeons & Dragons (D&D), título original em inglês da animação. Os
jogadores funcionam como os personagens perdidos em um mundo diferente, o narrador
como Mestre dos Magos e assim os demais personagens.
Para Schmit,
Da mesma forma, o narrador propõe um cenário imaginário aos
participantes, os quais devem imaginar e simular ações neste ambiente, ao
longo da história. O narrador do jogo é encarregado de analisar a validade
destas ações e julgar quais serão as conseqüências das mesmas dentro do
cenário, muitas vezes por meio de acessórios de aleatoriedade, como
poliedros (SCHMIT, 2008, p. 13).
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Na figura 19 é apresentada uma imagem de um poliedro, utilizado no RPG de mesa.

Figura 19 — Dados utilizados no RPG
Fonte: Schmit (2008).

3.1 Breve histórico do RPG

O RPG surgiu nos Estados Unidos da América, em 1974, a partir de jogos de tabuleiro
que simulavam guerras. O D&D é considerado o primeiro RPG comercial.
Schmit diz que,
Uma das maiores influências no surgimento dos RPGs foram os war games
(jogos de guerra) modernos. Estes derivam de jogos como o xadrez e o go,
de origem mais remota, por volta do terceiro milênio antes de Cristo (...). A
partir destes jogos surgiu na Alemanha, por volta de 1780, um jogo chamado
xadrez de guerra. Em 1811, este foi revisado e adaptado por Herr von
Reiswitz para uso no treinamento de oficiais prussianos, com versões
posteriores criadas por outros exércitos (...), sendo então denominado
Kriegspiel (jogo de guerra). Em 1913, Herbert George Wells escreveu nos
EUA o primeiro conjunto de regras baseado no Kriegspiel, voltado para
amadores, intitulado LittleWars. A partir da década de 50, este tipo de jogo
começou a ganhar popularidade entre os jovens norte-americanos, surgindo
então algumas empresas e diversos grupos de jogo (...) (SCHMIT, 2008, p.
16).

Os jogos de guerra influenciaram bastante no surgimento do que hoje é conhecido
como jogo de RPG. Eles foram ganhando popularidade até que surgiram empresas
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especializadas na produção dos jogos de guerra. Ainda, na atualidade, existem os jogos de
guerra que se apresentam em edições contemporâneas.

Figura 20 — Edição contemporânea do Kriegspiel e edição inicial de Dugeons & Dragons
Fonte: Schmit (2008).

Na dissertação de Schmit é apresentada uma lista de jogos que influenciaram o
surgimento do primeiro RPG. São eles: “Kriegspiel(1811), Strategos (1880), Little Wars
(1913), The Fletcher Pratt Naval War Game (1940); Tactics (1953), Gettysburg (1958),
Diplomacy (1961) e Chainmail (1971)” (SCHMIT, 2008, p. 17).
Segundo Schmit, Dave Wesley, na década de 1960, resolveu fazer experimentos com
jogos de guerras. Ele foi um jogador curioso pelas teorias que existiam por trás destes jogos e
ficou um pouco frustrado vendo grandes batalhas terminarem em disputas de interpretação
das regras do jogo. Wesley partiu das ideias presentes no jogo Strategos no qual havia um juiz
imparcial e considerou jogos com vários jogadores, neles a vitória de um não iria
necessariamente implicar na derrota do outro.
Segundo Schick,
[...] ele projetou e foi juiz de uma sessão de jogo de miniaturas ambientado
na era das guerras napoleônicas, numa cidade chamada Braunstein, uma
cidade entre dois exércitos em conflito. Alguns jogadores representaram
elementos dos exércitos que haviam acabado de entrar na cidade, e outros
representavam facções de dentro da própria cidade. A facção de cada
jogador tinha objetivos e habilidades diferentes. Os jogadores, acostumados
a batalhas de peças entre exércitos, nunca haviam encontrado nada como
isso antes, mas logo estavam bastante concentrados em todos os tipos de
intriga, com suas peças perseguindo umas as outras em volta da cidade em

85

miniatura de Braunstein. O jogo havia se dissolvido num caos aparente, e os
exércitos nunca chegaram à cidade (SCHICK, 1991, p. 17).

Wesley iniciou o alicerce para a criação do RPG funcionando como o mestre de um
RPG de mesa. Cada jogador era um personagem e sua interação com o enredo resultava na
história. Porém, com o caos observado, Wesley considerou o jogo um fracasso. Os jogadores,
no entando, gostaram muito e pediram por mais jogos nesse estilo. Segundo Schmit, após
alguns anos de jogos nesse estilo, Dave Wesley e seus companheiros apresentaram um novo
jogo com inovações.
De acordo com Schick,
Se os jogadores têm objetivos diferentes ou vão agir em conjunto em vez de
uns contra os outros, o jogo precisa de um juiz para manobrar seus
oponentes, descrever o ambiente e decidir que regras se adequam a cada
situação; Se cada jogador possui apenas uma miniatura de personagem,
aquela miniatura pode representar o jogador; Personagens podem ser
utilizadas várias vezes e sessões individuais de jogo podem ser ligadas entre
si numa campanha contínua; como o cenário não se restringe mais somente a
um tabuleiro, as personagens podem se movimentar para qualquer lugar, em
um cenário mais rico e amplo. Da mesma forma, a aventura não se limita
mais a combater outras miniaturas, ampliando as possibilidades de
interpretação e do desenvolvimento da história (SCHICK, 1991, p. 18).

Com as novas ideias, Wesley estava cada vez mais próximo de um jogo de RPG como
é conhecido hoje, sendo que a base já fora lançada por ele. Dave Arneson, um amigo de Dave
Wesley, após ter sido juiz em uma partida de jogos ambientados no velho oeste americano
contribuiu com mais inovações para os jogos. Ele criou novos cenários nos quais a ideia de
evolução de habilidades dos personagens estavam presentes, isso ocorria à medida que
derrotava os monstros que surgiam no caminho.
Conforme Schick,
Os jogos Blackmoor utilizavam miniaturas em mesas [...]. Mas isso mudou
quando Arneson enviou os jogadores para resgatarem uma princesa das
masmorras sob o castelo Blackmoor. Arneson havia criado mapas desses
vastos labirintos, que foram utilizados nas outras sessões de forma que os
jogadores deixaram a mesa de lado e se aventuraram pelos corredores
imaginados dessa masmorra (SCHICK, 1991, p. 18).

O cenário medieval desenvolvido por Arneson ficou conhecido como Blackmoor.
Esses jogos já poderiam ser considerados como RPG, Dave não havia criado regras coerentes,
sendo assim, suas decisões mudavam de jogo para jogo.
Segundo Schmit,
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Arneson se correspondia na época com outro fã de jogos de guerra e fantasia
medieval, Gary Gigax, que havia criado um sistema de regras para combate
com miniaturas medievais em seu jogo Chainmail. Um suplemento deste
jogo continha regras para combates de miniaturas com elementos de fantasia,
como efeitos mágicos, e a possibilidade de uma miniatura representar uma
personagem individual [...]. Era justamente o que faltava em Blackmoor, de
modo que Dave Arneson se dirigiu para a cidade de Gary Gigax e lhe
apresentou seu jogo. Gary Gigax e seus companheiros ficaram
entusiasmados com a novidade, e Gigax, particularmente, vislumbrou as
possibilidades daquele tipo de jogo e se comprometeu a escrever um sistema
completo e organizado de regras, o que fez em parceria com Arneson
(SCHMIT, 2008, p. 18).

A parceria de Arnesson com Gigax melhorou o jogo Blackmoor, finalizando o
primeiro jogo considerado como um RPG oficialmente. Então, em 1974 foi lançado o
“Dungeons & Dragons , o primeiro e mais influente RPG até hoje em suas diversas edições”
(SCHICK, 1991, p.19 apud SCHMIT, 2008, p. 18). Abaixo é apresentada uma imagem de
combate em uma sessão de D&D realizada com miniaturas.

Figura 21 — Combate em uma sessão de D&D 3.5, em que se utilizam
miniaturas como nos war games
Fonte: Schmit (2008).

Schmit diz que,
o surgimento e a expansão dos jogos de RPG ocorreram no período de 1974
ao início da década de 80. No início predominam o D&D e seus clones, com
pouca variação quanto à mecânica de regras e à jogabilidade. Os jogos eram
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produzidos por amadores, comumente jogadores descontentes com o
material oferecido pela Tatical Studio Rules (TSR), empresa que lançou o
D&D. Com o crescimento do mercado, houve o aumento da concorrência e,
com isso, o aprimoramento da qualidade dos jogos, agora produzidos de
forma profissional (SCHMIT, 2008, p. 20).

No início, os jogos eram produzidos por amadores e diferenciavam-se nas regras e
jogabilidade. Esses amadores geralmente estavam descontentes com as regras do D&D. Mas
com a expansão do RPG novas empresas surgiram fornecendo os jogos para atender ao
mercado consumidor.
Darlington afirma que,
É lançado em 1977 o Advanced Dungeons & Dragons (AD&D) como uma
alternativa mais complexa ao D&D. Nesta época começam a ser lançados os
primeiros jogos de computador e videogame inspirados em RPG. Surgem os
primeiros RPGs genéricos, que são um conjunto de regras sem um cenário
próprio, como o GURPS (Generic Universal Roleplaying System). São
lançados também vários filmes e livros inspirados no RPG, como a série de
livros Dragonlance e o filme Willow na Terra da Magia. (DARLINGTON,
1999, parte IV).

Para deixar o D&D melhor para agradar os jogadores foi lançado o Advanced. Surgem
também na mesma época os primeiros jogos de computador e vídeo games inspirados em
jogos de RPG. Esta modalidade de jogo continua sua expansão e aprimoramento atingindo as
formas observadas na atualidade.
Em 1991, a Genova Convention (GenCon) apresentou um jogo que mudou o hobby do
RPG e atraiu novos jogadores. Este jogo intitulava-se Vampiro: a máscara como foi traduzido
para o português brasileiro.
De acordo com Schmit,
Vampiro: A Máscara, lançado no Brasil em 1994 pela editora Devir, além de
trazer novos jogadores e mudar o enfoque do jogo para a criação de enredos
mais dramáticos, impulsionou a popularização de uma outra forma de se
jogar RPG denominada LARP. Em um live action, muitas das ações das
personagens são realizadas fisicamente, como se fosse um teatro
improvisado, e não apenas oralmente como no RPG de mesa [...] (SCHMIT,
2008, p. 22).

A figura 22 apresenta uma imagem de um grupo de Jogadores de Vampiro numa
sessão de Live Action Role Play (LARP).
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Figura 22 — Grupo jogando Vampiro: a máscara
Fonte: Schmit (2008).

Segundo Schmit, foi lançada a quarta edição do D&D em junho com uma grande
revisão, possuindo material de suporte a jogos online, em uma tentativa de atrair os jogadores
do Massively Multiplayer Online Role Playing Games (MMRPG).
Como esse jogo chegou ao Brasil? “O RPG veio para o Brasil no final da década de 80
por meio de intercambistas e de professores de cursos de inglês que traziam o material dos
EUA. A disseminação do RPG foi garantida principalmente pela distribuição de fotocópias
deste material” (PAVÃO, 2000, p. 74).
Schmit comenta que é difícil definir a data do lançamento do RPG no Brasil, conforme
o autor,
Marcatto (1996, p. 15) aponta o lançamento da série de aventuras solo
Aventuras Fantásticas (cujo título original é Fighting Fantasy) pela editora
Marques Saraiva em 1985. Na Biblioteca Nacional o registro mais antigo é o
do livro-jogo Aventuras Fantásticas - A Cidadela do Caos de 1990, no
entanto a editora lançou alguns livros sem ISBN e sem data de lançamento
no Brasil, como é o caso do livro RPG: Aventuras Fantásticas – uma
introdução aos role-playing games. Além da série Aventuras Fantásticas
temos o lançamento do GURPS pela editora Devir em 1991 como um marco
do RPG no Brasil (SCHMIT, 2008, p. 26).

A partir dos lançamentos de aventuras RPG no Brasil, estipula-se quando foi o
lançamento dessa modalidade de jogo neste país (1990), mas não se pode definir uma data
absoluta.
Schmit diz, ainda, que,
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O primeiro RPG produzido por brasileiros foi o Tagmar, também lançado
em 1991 pela editora GSA e acusado de ser um clone do D&D. Em 1992
esta mesma editora lançou o primeiro RPG com cenário totalmente
brasileiro, o Desafio dos Bandeirantes, que mistura lendas e mitos
brasileiros com conteúdo histórico da época das bandeiras. Também em
1991, a Grow lançou uma versão simplificada e em português do D&D,
chamada Dragon Quest, e, um ano depois, o próprio D&D. Nesta época,
ocorreu em São Paulo o Encontro Internacional de RPG, o primeiro do
gênero no Brasil, com a palestra do criador do GURPS, Steve Jackson
(SCHMIT, 2008, p. 26).

Acusou-se o Tagmar de ser clone do D&D; porém, o segundo jogo lançado no Brasil
não poderia ser acusado de plágio. A Grow foi a responsável pelo lançamento do D&D numa
versão simplificada e posteriormente na versão completa.
Schmit relata que,
Em 1995, houve uma grande explosão de títulos de RPG em português,
como Shadowrun e a continuação da série Aventuras Fantásticas pela
editora Marques Saraiva. No mesmo ano, a editora Trama, renomeada como
Talismã e atualmente chamada Melody, lançou o RPG nacional Defensores
de Tóquio (D&T), hoje em sua quarta edição, mas sua edição mais jogada é
a terceira, motivo pelo qual é conhecida popularmente como 3D&T.
O lançamento de Vampiro e a divulgação do AD&D em revistas de histórias
em quadrinhos de super-heróis pela Editora Abril Jovem ajudaram a
promover o RPG no Brasil. Como os livros traduzidos eram mais caros, uma
alternativa muito utilizada pelos jogadores de RPG (PAVÃO, 2000) foi a
utilização de fotocópias. Logo surgiram, inspirados em material estrangeiro,
jogos nacionais como o Trevas, lançado pela editora Daemon em 1995.
Em meados de 1999, a editora Devir lançou uma série de livros, dentre as
quais a série mini-GURPS, voltada para jogadores iniciantes. Com regras
simplificadas e temas históricos, foi muito utilizada por educadores para
atrair a atenção dos estudantes para estes assuntos. São alguns de seus títulos
Entradas e Bandeiras, Descobrimento do Brasil e O Quilombo dos Palmares
(SCHMIT, 2008, p. 26-27).

Pereira resume a história do RPG no Brasil e nos EUA em três fases. Segundo o autor
,
Os RPGs de 1ª fase (EUA: 1974/77; Brasil: 1991) têm uma visualidade
inspirada em ilustrações de fábulas e contos de fada do final do século XIX e
início do XX, em quadrinhos que abordam temas de fantasia como "Príncipe
Valente" e "Conan", e na obra de ilustradores como Frank Frazetta, Boris
Vallejo entre outros. Encontramos uma homogeneidade de estilo de
ilustração, onde o cenário é a fantasia medieval e os sistemas de regras são
quantitativos com personagens agrupadas em classe/nível, onde a classe
corresponde à sua ocupação e o nível ao seu desenvolvimento. Na 2ª fase
(EUA: 1977/1991; Brasil: 1991/1993) temos a introdução de influências
vindas dos quadrinhos de diversos gêneros e dos mangás, além do cinema na
visualidade. Há uma diversidade de cenários com a entrada da ficção
científica e os sistemas "genéricos" que podem ser usados em qualquer
cenário. Existem produções que se concentram nas regras e outras nas
"ambientações". A diversidade de cenários traz uma diversidade de estilos de
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ilustração, como o mangá, por exemplo. Outras técnicas como a fotografia
também são usadas, mas há uma unidade de estilo visual dentro de cada
livro. A 3ª fase (EUA: 1992; Brasil: 1994) abre com o RPG Vampire: The
Masquerade 2nd ed. que traz um sistema de regras flexível, centrado nas
personagens, ambientação e narrativa, assim como a possibilidade de jogar
com monstros (vampiros) como heróis trágicos. A visualidade apresenta uma
miscelânea de estilos e técnicas diferentes dentro da mesma publicação, algo
que não tinha sido feito até então. É perceptível a influência dos quadrinhos
para adultos, como a linha Vertigo americana, cinema, televisão e
videogames. O livro é recheado de textos que se aproximam do literário com
poemas e narrativas em 1a pessoa, apresentando elementos do cenário
(PEREIRA, 2003, p. 19).

Esse resumo mostra as fases pelas quais o RPG passou, sua expansão com o decorrer
dos anos. Essa modalidade de jogo vem crescendo também no campo pedagógico, sendo
utilizada como ferramenta lúdica para o ensino.

3.2 Tipos de RPG

Existem várias modalidades de RPG e algumas estão mais aptas a serem usadas para
um determinado conteúdo que outras. Com base nos estudos desenvolvidos durante sua
pesquisa, Schmit classificou o RPG nos cinco tipos RPG de mesa, live-action, aventuras solo,
RPG eletrônico solo e os multiplayers online roles playing game (MMORPG), tomando como
ponto de diferenciação a mídia e a experiência do jogo.
O RPG de mesa “é a forma mais antiga e tradicional de RPG” (SCHMIT, 2008, p. 38),
conhecido simplesmente pela sigla utilizada nesse tipo de jogo. Segundo o autor, essa
definição deriva do fato dos jogadores reunirem-se ao redor de uma mesa, usando lápis e
papel para acompanhar o jogo. As informações mais importantes sobre cada personagem são
armazenadas em fichas ou planilhas. Nesse tipo é feita uma interpretação muito mais falada
do que encenada. Segundo Schmit “O jogador descreve o que seu personagem pensa, sente e
faz” (SCHMIT, 2008, p. 39).
Schmit diz ainda que
Regras são utilizadas para determinar as características da personagem e a
efetividade de suas ações, para o que se utilizam geralmente poliedros de
várias faces (dados) como elemento de probabilidade na resolução de ações
[...]. É importante destacar a importância na negociação das regras do jogo
como um importante elemento da própria experiência de jogo [...]
(SCHMIT, 2008, p. 39).

Apresenta-se na figura 23, uma imagem de jogadores em uma sessão de RPG de mesa.
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Figura 23 — RPG de Mesa
Fonte: Schmit (2008).

O Live Action Role Play (LARP) é jogado com número grande de pessoas que irão
representar seus personagens fisicamente através de roupas, gestos e falas. Schmit menciona
que “o local de encontro para o jogo é decorado com elementos do cenário onde se passa o
jogo. Esses grupos são geralmente bem maiores que os grupos de jogadores de mesa, e o
tempo de jogo pode variar de algumas horas a semanas” (SCHMIT, 2008, p. 40). Esse tipo de
RPG aproxima-se mais do mundo ficcional que o de mesa e é caracterizado pela encenação do
que pela narração de uma história.
Schmit menciona que
No Brasil, a maioria dos live actions dura entre seis horas até um final-desemana. A literatura aponta que na Suécia os LARP (live action role play)
duram geralmente três dias a duas semanas (FATLAND, 2005, p. 16). Não
são incomuns grupos com dezenas e até centenas de pessoas. Os live actions
se aproximam mais da vivência do mundo ficcional que os RPGs de mesa.
Estes jogos se caracterizam mais como uma encenação improvisada do que
uma contação de histórias. Entretanto, diferentemente da encenação
improvisada pura, o LARP ainda mantém características de RPG de mesa
como as regras para combate, magia e cura (DORMANS, 2006, p. 2). No
Brasil, são mais comuns os live actions baseados no jogo de mesa Vampiro:
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A Máscara e alguns jogos com cenários baseados no conceito de fantasia
medieval (SCHMIT, 2008, p. 40).

A figura 24 apresenta uma imagem de jogadores numa sessão de LARP medieval.

Figura 24 — Jogadores de LARP com fantasias medievais
Fonte: Schmit (2008).

Segundo Schmit, a aventura solo é conhecida como livros-jogo, sendo então, livros
com vários elementos do RPG de mesa. “Nos livros mais simples, o jogador é apresentado ao
cenário, a uma situação-problema e deve tomar decisões pelo personagem” (SCHMIT, 2008,
p. 41). Nas versões mais complexas, o jogo apresenta regras para a resolução das ações dos
personagens, isso envolve dados e fichas com as características do personagem e seus itens.
O RPG eletrônico solo “evoluiu da adaptação do RPG de mesa para o computador,
muito parecido com os livros de aventura solo” (SCHMIT, 2008, p. 42). Nesse tipo um único
jogador irá controlar o personagem ou um grupo no ambiente que foi simulado e fazer
escolhas para resolver as questões apresentadas no jogo e avançar de nível.
Schmit ainda diz que,
Alguns jogos apresentam maior liberdade de exploração do ambiente
simulado e mais caminhos e desfechos, enquanto outros têm um número
menor destes elementos, com enfoque no desenvolvimento da(s)
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personagem(s), combate ou uma história linear, porém com a sensação de
participação nesta por meio das ações da personagem. O termo RPG é mais
utilizado na indústria de jogos para enfatizar um tipo de jogabilidade focada
no desenvolvimento de características da personagem, com valores como
força, destreza, carisma e outros, geralmente quantificados estatisticamente
(DORMANS, 2006, p.2).

A figura 25 apresenta uma imagem de combate no jogo Chrono Trigger do videogame
Super Nintendo.

Figura 25 — Jogo de RPG eletrônico
Fonte: Schmit (2008).

O último tipo de RPG apresentado por Schmit é o Massively Multiplayer Online Role
Playing Games (MMRPG). Nesse tipo, vários jogadores interagem “via Internet com clientes
de software” (SCHMIT, 2008, p. 46).
Conforme Schmit,
Em um MMORPG atual, milhares de jogadores se conectam a um servidor
utilizando o cliente de software especial, o qual oferece um mundo fictício
com o software de um RPG de computador. A interação entre os jogadores
por computador e o número de jogadores envolvidos alteram drasticamente a
jogabilidade em relação a todas as outras formas de RPG (DORMANS,
2006, p. 2).

Podem ser apresentados jogos do tipo solo com vários usuários interagindo ou como
um tipo de simulador de RPG de mesa com dezenas de jogadores, sendo um deles com o
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papel de mestre. Segundo Schmit (2008, p. 47), “atualmente, a forma mais jogada de RPG são
os MMRPGs, de efeitos econômicos e sociais reais”.
Schmit diz que
No Brasil, os MMORPGs mais conhecidos são World of Warcraft, Priston
Tale, Tibia, Liniage 2 e Ragnarok . Há também o Second Life, uma variação
desse tipo de jogo que integra a ideia de comunidades virtuais, como o
Orkut, a de jogo de simulação, como o The Sims. Second Life tem alcançado
grande popularidade, atraindo muitos jogadores casuais e até mesmo pessoas
que não jogavam no computador (SCHMIT, 2008, p. 47).

Na figura 26 é apresentada a interface de World of Warcraft, o MMORPG mais
popular atualmente, mostrando vários jogadores enfrentando monstros.

Figura 26 — Jogo de MMRPG
Fonte: Schmit (2008).

3.3 RPG na educação

No processo de ensino aprendizagem, o aluno deve ser incentivado a construir o
conhecimento participando da busca pelo mesmo. A aprendizagem significativa deve ser
privilegiada à memorização.
Machado et al., afirmam que,
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Em um processo educativo, o aluno deve ser incentivado a participar, a
buscar o conhecimento e a tirar conclusões baseado nos fatos que observa.
Ou seja, o aluno tem que construir seus conhecimentos, em vez de adquirilos prontos, como acontece geralmente no ensino tradicional (MACHADO
et al., 2010, s. p.).

Os jogos têm grande potencial pedagógico para auxiliar na construção do
conhecimento, são boas ferramentas a serem utilizadas pelos professores em suas aulas.
Machado et al. Dizem ainda que,
Dentre os diversos tipos de jogos existentes, serão analisados os assim
chamados "jogos de interpretação de personagem" (RPG). Nesses, a
atividade do jogador não é isolada, mas coordenada com a de outros
jogadores ou personagens presentes no jogo. Além disso, a ação se desenrola
em um ambiente, o que dá um contexto às atividades e às informações que
são passadas ao jogador e aos conhecimentos que são construídos por este.
Em tais jogos, os participantes são personagens de uma história que se
desenrola, e suas ações vão modificá-la à medida que ela acontece. Os
participantes vêem-se frente a situações que exigem criatividade, pesquisa e
conhecimento da estrutura do mundo (cenários, objetos e personagens) no
qual a história se desenrola, buscando superar situações de conflito,
solucionar problemas, assimilando desta forma novos conhecimentos
(Andrade, 1997). Já existem iniciativas neste sentido, por exemplo, para o
ensino de história (Dal Pizzo et al, 2001). Dada a sua flexibilidade, porém, o
RPG pode ser adaptado para qualquer temática que se escolha, como por
exemplo o trabalho desenvolvido por (Zuchi, 2000) no campo da
matemática.
O aspecto interação está fortemente vinculado à capacidade do sistema em se
comunicar e de demonstrar atividade. Assim sendo, os elementos do jogo,
tanto o cenário como os personagens, devem ser concebidos de maneira a ter
reações bem específicas e particulares às ações do jogador bem como
apresentar um certo nível de "vontade própria". O jogador deve se sentir à
vontade com o jogo (MACHADO et al., 2010, s. p.).

Dentre os jogos, o RPG vem sendo utilizado no campo educacional podendo ser
empregado nas várias disciplinas. Segundo Zuchi, 2000, s. p.) “O RPG pedagógico é uma
ferramenta para a criação de simulações práticas, vivenciais em sala de aula, incentivando a
criatividade, a participação, a leitura e a pesquisa. Ele é adaptável a qualquer matéria ou
conteúdos didáticos, para crianças, adolescentes ou adultos” .
Por meio de um jogo na modalidade RPG, o docente pode proporcionar aos alunos
situações-problema que irão sendo resolvidas com auxílio do conteúdo apresentado em aula
ou pedido em uma pesquisa, os alunos serão os personagens e deverão interagir para resolver
os problemas que surgem. Somente após a resolução o enredo irá prosseguir. Dessa forma, o
conhecimento será construído pelos alunos e não memorizado. A interação com o
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conhecimento irá auxiliar na formação de uma representação ativa na memória de longa
duração com uma rede de conexões que irão permitir o acesso quando a informação for
necessária.
Abaixo serão apresentadas considerações encontradas em artigos e dissertações de
autores que desenvolveram sua pesquisa sobre o tema de RPG na educação.

3.3.1 Estudos correlatos

Schmit, em sua dissertação de mestrado, faz alguns apontamentos teóricos como meio
de reflexão para educadores e pesquisadores sobre o uso do RPG na educação, apresenta o
histórico do RPG nos Estados Unidos da América e no Brasil, mostrando, também, os estudos
que são desenvolvidos nos EUA e Europa sobre o Role Playing Game. Com base nos estudos
que Schmit fez ele proporciona, então, uma definição de RPG e seus cinco tipos: RPG de
mesa, Live Action Role Play (LARP), aventura solo, RPG eletrônico solo e Massively
Multiplayer Online Role Playing Games (MMRPG).
Para Schmit,
RPG é como um que complete as seguintes características: Ser uma contação
de histórias interativas, quantificada, episódica e participatória, com uma
quantificação dos atributos, habilidades e características das personagens
onde existem regras para determinar a resolução das interações espontâneas
das personagens. Além disso, a história é definida pelo resultado das ações
das personagens e as personagens dos jogadores são as protagonistas
(SCHMIT, 2008, p. 47).

Sendo assim, o RPG é um jogo caracterizado por uma narrativa interativa, na qual os
personagens irão interagir e possuem características, atributos e habilidades que serão usados
para resolver as questões que vão surgindo no decorrer da narração. A história será a
definição das ações dos personagens principais, que nesse caso serão os jogadores,
modificando-se à medida que o jogo prossegue.
Schmit ainda apresenta concepções de Vygotsky, suas contribuições para a educação e
uma leitura do RPG a partir de Vygotsky (SCHMIT, 2008, p. 62). Por último faz um
mapeamento das produções no Brasil sobre RPG na educação e a facilidade ou dificuldade de
acesso ao material.
Rezende e Coelho publicaram um artigo sobre a utilização do RPG no ensino de
Biologia. Rezende e Coelho mencionam que “dada à necessidade de novas metodologias de
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ensino, principalmente na área da Biologia, o presente artigo destina-se a apresentar uma
forma diferenciada de ensino utilizando-se o RPG” (REZENDE; COELHO, 2009, p. 01).
Os autores retratam as novas estratégias de ensino mencionando a ludicidade que vem
sendo utilizadas com maior frequência e auxiliam o aluno a aprender de forma criativa.
Segundo Rezende e Coelho, “o RPG vem atuando no campo da educação por possuir
características interessantes para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, dentre elas as
de socialização, narrativa, interatividade, interdisciplinaridade e cooperação” (REZENDE;
COELHO, 2009, p. 2). Sendo assim o RPG pode auxiliar o aluno na postura investigativa e na
cooperação, e ajuda o professor a apresentar o conteúdo “como problemáticas a serem
resolvidas pelos alunos” (REZENDE; COELHO, 2009, p. 2). Os autores também falam sobre
o RPG por eles desenvolvido sobre o conteúdo de protozoários, a aplicação do jogo e os
resultados obtidos.
Oliveira, Pierson e Zuin publicaram um artigo, em 2009, sobre o uso do RPG como
uma estratégia de avaliação do Ensino de Química. Apesar de não tratar especificamente da
utilização do RPG na Biologia, contém pontos interessantes e relevantes para essa pesquisa.
Um detalhe importante é a diferenciação que estes autores fazem entre jogos normais e
jogos de RPG:
[...] cooperação entre os indivíduos se constitui numa característica
fundamental presente nos jogos de RPG. Diferentemente dos jogos
tradicionais, onde há sempre vencedores e perdedores, o RPG apresenta a
vantagem de unir os jogadores em prol de um objetivo em comum.
(OLIVEIRA; PIERSON; ZUIN, 2009, p. 2).

Dessa forma, o RPG pode ser usado para estimular a cooperação entre os jogadores,
deixando a rivalidade de lado, esquecendo-se o “eu”, porque somente o conjunto poderá
resolver os problemas que irão surgindo no decorrer do jogo. Os autores relatam que “esse
recurso apresenta elevado potencial pedagógico, além de servir como instrumento de
avaliação” (OLIVEIRA; PIERSON; ZUIN, 2009, p. 3).
Propõem, ainda, a partir de Nunes, que o RPG pode ser usado na avaliação, ferramenta
essencial para os professores acompanharem o processo de ensino e aprendizagem:
Por meio do RPG é possível averiguar os conhecimentos dos alunos, pois os
mesmos vivenciam, discutem entre si e propõem soluções para determinados
problemas. Dessa maneira, tal recurso possibilita apontar metodologias e
estratégias que permitem explorar a explicitação dos conhecimentos dos
alunos pelo professor, o que contribui de maneira bastante apropriada ao
processo de ensino e aprendizagem (OLIVEIRA; PIERSON; ZUIN, 2009, p.
3).
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O RPG pode ser utilizado como ferramenta para fazer a avaliação do conhecimento
dos alunos. O professor irá então, propor situações-problema nas quais os alunos necessitarão
dos conhecimentos aprendidos em sala de aula para resolvê-los. Isso permite ao professor
explorar o conhecimento e perceber como os processos de ensino e aprendizagem estão sendo
desenvolvidos em suas aulas, se os alunos estão realmente construindo o conhecimento e não
apenas decorando os conceitos.
Oliveira, Pierson e Zuin realizaram um minicurso abordando conceitos sobre o álcool,
a gasolina e o biodiesel com os alunos de uma escola pública em São Carlos, no interior do
Estado de São Paulo. Segundo os autores, “ao final do minicurso, foi proposto o jogo do RPG
no intuito de averiguar os conhecimentos adquiridos pelos alunos durante o minicurso,
voltado a contextos sociocientíficos controversos da atualidade, criados a partir dos conteúdos
abordados no minicurso” (OLIVEIRA; PIERSON; ZUIN, 2009, p. 3-4). Começou-se o jogo
apresentando as regras aos alunos e cada um recebeu uma ficha para fazer um personagem.
Então, iniciou-se a atividade, sempre propondo situações-problema para os alunos resolverem
fazendo uma articulação com os conhecimentos aprendidos durante a parte teórica do
minicurso. Eles fizeram uma abordagem ecológica relacionando o álcool, a gasolina e o
biodiesel com a devastação do ambiente. Segundo Oliveira, Pierson e Zuin, “a partir da
análise do RPG, foi possível constatar indícios de uma postura reflexiva por parte dos alunos.
Os discentes ficaram sensibilizados com o problema ambiental, reconhecendo sua interface
com a questão econômica, científica, tecnológica e social” (OLIVEIRA; PIERSON; ZUIN,
2009, p. 10).
Schaffel e moura afirmam que,
De uma sessão ou encontro de RPG participam o mestre (também chamado
narrador) e os jogadores (chamados de players) e os personagens não
jogadores (NPCs) que são interpretados pelo mestre, personagens que
encontramos pelo caminho, falam alguma coisa e somem, entre outros.
Como ferramenta didática, sugere-se que o professor seja o mestre, mas nem
sempre é possível. Os players são os alunos (SCHAFFEL; MOURA, 2011,
p. 4).

Segundo os autores, o professor funcionaria como o mestre do jogo de RPG e dessa
forma iria apresentar as situações que os alunos deveriam ir resolvendo ao longo do jogo de
RPG. No prosseguir do artigo, Schaffel e Moura, apresentam a modalidade de RPG que será
desenvolvida, o RPG eletrônico. Citando Ilha e Cruz, os autores afirmam que “o RPG
eletrônico, assim como o de mesa, pode ser utilizado na educação, pois os jogos eletrônicos
em geral apresentam características lúdicas e atrativas, esses jogos têm aparecido como uma
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possibilidade de facilitar a educação dos jovens” (ILHA; CRUZ apud SCHAFFEL; MOURA,
2011, p. 6-7). Esse método de ensino é criativo e irá tornar a aprendizagem divertida,
estimulando as descobertas no processo. Os autores utilizaram o programa RPG Maker para o
desenvolvimento do jogo, que segundo os mesmos é uma ferramenta conhecida e fácil de
utilizar.
Schaffel e Moura desenvolveram o jogo Caça às bactérias, que foi aplicado a 10
educandos de uma escola particular da cidade de Palmeira dos Índios. Segundo os autores, “o
objetivo do jogo foi desenvolver ludicamente as competências relacionadas ao ensino voltado
para o cotidiano do educando sobre as bactérias, tema escolhido pelos pesquisadores e o
professor de Biologia da turma” (SCHAFFEL; MOURA, 2011, p. 8). Para uma coleta de
dados, foram aplicados questionários que, posteriormente, foram analisados por Schaffel e
Moura.
A última obra a ser analisada nesta pesquisa pertence a Saldanha e Batista. Segundo
eles, “o Role-Playing Game (RPG) vem ganhando cada vez mais espaço entre os jovens no
Brasil e na área da pedagogia, na qual vem sendo utilizado como ferramenta de aprendizagem
nas salas de aula” (SALDANHA; BATISTA, 2009, p. 701). Apresentam-se, dessa forma,
ideias semelhantes às dos outros autores apresentados, porém com sua singularidade. Como
todos os demais, Batista e Saldanha fazem uma introdução falando sobre a educação lúdica e
o histórico do RPG. Esses autores falam o significado da sigla RPG e dizem que “vem do
inglês e significa jogo de interpretação de papéis” (SALDANHA; BATISTA, 2009, p. 702).
Informam, ainda que o jogo vem sendo utilizado na sala de aula como ferramenta no processo
de ensino e aprendizagem.
De acordo com Saldanha e Batista,
O RPG tradicional requer a presença dos participantes em um ambiente
físico, real, e a interação aqui é feita com os jogadores. Já no MMORPG, o
contato é completamente feito no campo virtual, o que leva ao isolamento
físico dos jogadores, sendo a interação aqui feita com os personagens
(SALDANHA; BATISTA, 2009, p. 703-704).

Os autores buscam nesse artigo, fazer uma análise dos jogadores de RPG, tomando
como amostra “nove jogadores que praticam o RPG há mais de um ano, entre a faixa etária de
20 a 25 anos” (SALDANHA; BATISTA, 2009, p. 704). São passados questionários e feitas
entrevistas para obter o perfil dos jogadores de RPG. Os dados obtidos foram posteriormente
analisados pelos autores.
Saldanha e Batista, em suas considerações finais, dizem que
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Os jogos de RPG parecem ser compostos por elementos que variam em
diferentes níveis de funcionalidade. Ao que tudo indica, tais níveis variam
desde uma suposta melhora na aquisição de conhecimentos e formação de
grupos sociais, passando por meros comportamentos lúdicos e, em alguns
casos, assumindo a forma de viciação dos jogos de azar. Se for usado de
forma apropriada, pode se tornar uma ferramenta de auxílio ao ensino, área
em que já vem sendo aplicado por alguns educadores (SALDANHA;
BATISTA, 2009, p. 715)

O RPG usado da maneira correta, pode se tornar uma grande ferramenta para os
professores, podendo ser utilizado em vários conteúdos priorizando a construção do
conhecimento e auxiliando no processo de ensino e aprendizagem.
Embora o RPG já venha sendo utilizado no Ensino de Biologia e em outras
disciplinas, não foi encontrado nenhum trabalho relacionado ao tema que se utilizou nesta
pesquisa, que seria o jogo como facilitador de motivação e atenção, sendo utilizado para obter
uma melhor retenção de conteúdo.

101

4 PROJETO DO JOGO
O jogo foi desenvolvido com base no estudo do tema água, feito pelos alunos no
segundo bimestre nas escolas municipais. Como já mencionado na parte anterior, o enredo é
muito importante em um jogo de RPG e os personagens devem estar muito bem
caracterizados, afinal, a junção de ambos irá proporcionar a aceitação ou rejeição do jogo. É o
enredo que vai cativar e prender a atenção dos jogadores ou desestimular e tornar monótono o
RPG de mesa, que é o tipo utilizado nessa pesquisa.
É interessante mencionar que “A falta de jogos [...] que envolvessem conteúdos
curriculares foi por muito tempo um grande empecilho para a aplicação dos mesmos no
processo educativo” (SCHAFFEL; MOURA, 2011, p. 7). Os jogos eletrônicos auxiliam no
raciocínio dedutivo dos alunos, pois estes necessitam usar muitas estratégias e exercitarem o
trabalho em equipe.
E o jogo de RPG faz exatamente isso, trabalha com a imaginação dos jogadores,
criando situações que deverão ser resolvidas pelos personagens.
Na sequência, serão apresentados os detalhes do jogo desenvolvido.

4.1 Jogo dos cenários

Considerando o tema do jogo, não escolheu-se um nome específico para o que foi
desenvolvido, mas apelidou-se de “jogo dos cenários”.
Para o desenvolvimento do histórico, por trás do jogo utilizou-se o livro didático
utilizado pela Instituição de Ensino, onde foi realizada a pesquisa, estudou-se o tema e pontos
a serem trabalhados por cenário desenvolvido.
O roteiro é essencial, então, antes de começar o jogo era necessário ter o rascunho do
enredo do jogo, as coisas que deveriam ocorrer e as questões que iriam aparecer em cada
cenário. Observando-se o que é apresentado no Ensino Fundamental escolheu-se algumas
regiões para os cenários, de acordo com o que se desejava desenvolver para que os alunos
pudessem interagir com os personagens e aprender alguns tópicos relacionados ao tema
durante o jogo. O roteiro inteiro, com toda a história dos personagens encontram-se no
apêndice. Nessa parte, será apresenta-se apenas um resumo do enredo e dos eventos que
ocorrem durante o jogo.
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Foram escolhidos cinco cenários para os alunos participarem, contudo, pode-se apenas
utilizar dois e meio deles, pois o tempo disponibilizado pelo docente foi curto e o
desenvolvimento dos participantes ocupou boa parte deste tempo.
A figura 27 apresenta a imagem utilizada para o primeiro cenário, a região Nordeste.

Figura 27 — Primeiro Cenário: Região Nordeste

No primeiro cenário, os participantes interagiram com a região árida do Nordeste. A
imagem foi montada com as ideias desenvolvidas neste cenário. A terra rachada pela falta de
água e o calor excessivo resultam num pequeno lago quase desaparecendo. Uma família de
retirantes está em frente à sua casa, o caminho por onde os personagens caminharam
apresentava as marcas da desolação: animais mortos, vegetação seca e alguns cactos. Tudo
isso montava os desafios que os personagens deveriam enfrentar.
O objetivo deste cenário foi trabalhar as questões da seca, desidratação, formação de
chuva, conceito de água e diferenciação entre água potável e água poluída. Os personagens,
presos por uma divindade e retirados de seus locais foram lançados nessa região para
aprenderem um pouco mais sobre a humanidade. No nordeste eles encontraram uma família
de retirantes com um filho doente. A seca era tanta que a criança apresentou sinais de
desidratação e os personagens deveriam usar suas habilidades para ajudar a família até que a
chuva caísse novamente.
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O grupo se dividiu para procurar água para saciar a sede e comida para alimentar a
todos. A presença de um animal como personagem foi fundamental para ajudar na caça de
alimento e também para encontrar água. Contudo, a água poderia não ser potável e por isso
deveriam saber as diferenças entre água poluída e água potável e as formas de purificá-la.
O poder de cura dos deuses não seria suficiente para manter a família bem por todo o
jogo, só inicialmente quando trataram do personagem doente. Para manter a família bem,
deveriam buscar os itens necessários à sobrevivência por todo o cenário e contar com a ajuda
de todos.
O segundo cenário seria na cidade de São Paulo. A figura 28 mostra a imagem
utilizada neste cenário.

Figura 28 — Segundo Cenário: São Paulo

Saindo do ambiente seco, os personagens sentem o chamado da divindade que os
“sequestrou” e eles devem locomover-se para outra região. A região da cidade foi menos
problemática inicialmente porque eles não deveriam mais conviver com o sol castigante.
Contudo, esse cenário traz seus próprios problemas. A poluição na cidade grande, tanto no ar
quanto na água, gerou um grande problema, um ser que se alimenta da poluição e do lixo
crescente deseja destruir a humanidade e ocupar o planeta pois já estava se sentindo em casa.
Esse ser não acredita que a humanidade tenha jeito e faz um acordo com os personagens nesse
cenário, eles teriam um tempo determinado para tentar evitar que a destruição ocorresse.
Neste cenário os objetivos estavam relacionados ao problema da poluição para o
ambiente e do lixo para as cidades. Os alunos deveriam saber relacionar o problema das
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enchentes com o lixo lançado nas ruas. E deveriam também saber o quão importante é a
conscientização das pessoas para diminuir a degradação da Natureza.
O inimigo desse cenário alega que a culpa era dos seres humanos que estavam
destruindo o planeta. Ele apenas estava se fortalecendo. Nem mesmo os deuses com seus
poderes poderiam vencer esse inimigo porque ele estava poderoso demais. Então, para
diminuir os poderes dele, os personagens deveriam conscientizar as pessoas do problema
causado pelo lixo. Os deuses revoltavam-se com a situação da natureza e do ambiente, mesmo
querendo destruir a humanidade também, conseguem ver que isso não era bom e começaram a
auxiliar na conscientização da população. Isso faz com que o inimigo perca os poderes e todos
juntos conseguem eliminar esse mal.
O terceiro cenário é uma montanha com as suas peculiaridades. Foi escolhido o pico
da neblina como imagem do cenário.
A figura 29 apresenta o que foi utilizado.

Figura 29 — Terceiro Cenário: Pico da Neblina

Essa figura foi modificada, acrescentando-se uma imagem de um homem no topo da
montanha. Na figura original não havia uma imagem do topo e desejava-se que os
personagens chegassem a este ponto.
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Neste cenário, os personagens deveriam lidar com a pouca visibilidade causada pela
neblina presente no local, o ar ficando rarefeito à medida que subiam a montanha e a
diferença de temperatuda causada pela altitude. Os objetivos estavam relacionados à diferença
de temperatura e às mudanças de estado físico da água causando neblina, o conceito de ar
rarefeito.
Os personagens sentem-se melhor nesse cenário, mas ainda insatisfeitos. Se teriam que
aprender mais sobre a humanidade, não estavam gostando da experiência. Eles teriam que
lidar com um grupo que se perde na trilha e correr contra o tempo para salvar a vida deles.
Animais estão espalhados pela montanha e iriam lutar com os personagens ao longo do
caminho. A vista final no topo da montanha seria a recompensa extra para os personagens, um
belo nascer do sol.
O quarto cenário levava os personagens à terra da mitologia brasileira. Eles iriam para
a floresta amazônica. Este cenário não chegou a ser desenvolvido com os alunos.
A figura 30 apresenta a imagem utilizada para o cenário.

Figura 30 — Quarto Cenário: Amazonas e o Aquífero Guarani

Neste cenário, foram coletadas algumas imagens para representar a floresta
Amazônica, colocando o S.O.S propositalmente para chamar a atenção para a degradação
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daquele ambiente, um mapa mostrando o Aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios de
água doce do mundo e uma imagem da água proveniente de um aquífero.
Para chegar a esse cenário os personagens da mitologia brasileira e os deuses
indígenas sentiriam um chamado de sua terra e um forte desejo de fazer uma visita. Os
objetivos estão relacionados à formação de lençóis subterrâneos e aquíferos, preservação da
natureza e importância da vegetação para a manutenção das águas subterrâneas.
Neste cenário, os personagens terão que enfrentar o perigo da destruição da floresta e
consequente destruição do Aquífero Guarani.
Os cenários devem ser selecionados aleatoriamente com a ajuda de um dado. A cada
cenário corresponde uma situação-problema específica e um grupo de personagens
específicos que devem interagir com o local e as situações que surgem para serem
solucionadas. Este foi montado formando uma espécie de tabuleiro a ser apresentado aos
alunos.

4.2 Personagens

Os personagens foram divididos por categorias: animais, deuses gregos, deuses
indígenas, mitologia brasileira e ser humano. Em cada cenário sempre houve um animal. A
família do animal utilizado deve ser escolhida pelo professor responsável, no caso desta
pesquisa escolheu-se a família dos felinos. O trabalho com as fábulas consiste no fato de
animais não possuírem capacidade de comunicação humana na realidade, contudo, para que
possa interagir com seus companheiros devem saber expressar-se e isso acontece facilmente
em fábulas. Os alunos precisam ter conhecimento da diferença entre a realidade e a ficção,
para saber lidar com as peculiaridades de um animal, assim, e podem trabalhar alguns
conceitos de Ciências Naturais.
Houve seres humanos para conscientização do papel da natureza e o que andam
fazendo de errado, sendo seu maior poder a conscientização dos demais e o seu maior defeito,
a capacidade de destruição e irritar os outros. Este será o elo com a realidade e,
provavelmente, um dos personagens mais fáceis de serem representados.
Os personagens mitológicos brasileiros foram utilizados no intuito de gerar um
contraponto à responsabilidade humana, bem como para conhecimentos do folclore do Brasil.
A inclusão das divindades ajuda a representar a desculpa mais utilizada pelos seres humanos
quando algo ocorre: a fúria divina ou fúria da natureza.
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Em cada cenário houve um ser de mitologia brasileira como curupira para possibilitar
o conhecimento do folclore e divindades indígenas brasileiras foram utilizadas para apresentar
conhecimento da origem mista do povo brasileiro e dos deuses indígenas que são pouco
trabalhados em salas de aula.
Utilizaram-se personagens folclóricos brasileiros para mostrar essa ligação entre a
natureza e o ser humano e as divindades para apresentar a desculpa mais utilizada pelos seres
humanos quando algo ocorre. A culpa sempre é jogada em terceiros e não nos verdadeiros
culpados. A natureza responde da forma como o ser humano exige. As ações dos homens
interferem na natureza e são as ações que geram as respostas consideradas ruins. Não é fúria
divina ou fúria da natureza, são as atitudes que modificam a natureza de tal forma que ela
passa a agir diferente.
É isso que se desejou apresentar aos educandos quando eles interagiram por meio de
um jogo de RPG. As atitudes de todos são importantes para que o problema seja resolvido e
para que o final desejado seja alcançado. As atitudes isoladas servem de exemplos para
outros, mas quando todos começam a agir juntos, os resultados obtidos são muito melhores.
As características dos personagens são estabelecidas previamente e são descritas numa
ficha a ser distribuída aos grupos, estabelecidos aleatoriamente por meio de um sorteio. Cada
ficha possui as características do personagem e os atributos a serem utilizados no jogo. Para
cada categoria foram utilizados cinco personagens diferentes. As fichas podem ser
encontradas no apêndice F.
Como representantes dos animais, foram escolhidos o gato doméstico, a jaguatirica, a
onça, o Puma e o jaguar. Um detalhe dos atributos destes personagens é que eles não possuem
muita inteligência, mas possuem grande força. Dessa forma, decisões que necessitavam de
uma habilidade ligada à inteligência não poderiam ser realizadas pelo representante animal do
grupo. O desenvolvimento deveria partir de um personagem com atributo grande de
inteligência. As habilidades deles estavam relacionadas ao seu ataque físico como morder,
arranhar e atacar alguma presa ou inimigo.
Para os deuses gregos foram escolhidos aleatoriamente Apolo, Posseidon, Atena, Gaia
e Artemis. Em conjunto com as fichas foram apresentadas algumas características desses
deuses para que os alunos pudessem ter noção das habilidades deles como um todo. A
inteligência desses personagens é baixa para representar o fato de que esses deuses são,
muitas vezes, tomados pela ira e possuem atitudes não muito boas nas estórias mitológicas.
Possuem um grande carisma como atributo e isto é essencial para a utilização da habilidade de
atração de seres humanos. Esses personagens possuem equipamentos, tais como cajado e
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armadura e suas habilidades estão relacionadas a castigos divinos, capacidade de salvar e
amaldiçoar a outros e utilizar ataques destrutivos.
Para personagens folclóricos foram escolhidos aleatoriamente Curupira, Caipora, Iara,
Boitatá e Mula-sem-cabeça. Esses personagens possuem grande ligação com a natureza.
Foram acrescentadas à ficha as características de cada personagem escolhido. Possuem grande
inteligência como atributo e um carisma igual aos deuses gregos. Os ataques estão
relacionados à natureza, tais como ataques da Natureza e Controle de animais. Mas, também,
podem enganar os humanos como é de conhecimento pelo folclórico e muitas vezes atribuído
ao Curupira. Podem criar ilusões e seduzir os humanos. Este último ataque é muito utilizado
pela Iara. Como equipamentos possuem apenas um cajado.
Os deuses indígenas brasileiros escolhidos foram Guaraci, Sumá, Caramuru, Polo e
Tupã (o líder de todos os deuses e o mais poderoso, segundo a mitologia brasileira). Também
possuem junto as características de cada deus. Possuem carisma menor que os deuses gregos.
Isso foi feito porque são menos conhecidos pelos alunos e dificilmente estudados em sala de
aula. Estes deuses possuem o maior atributo inteligência e seus ataques estão relacionados a
sedução dos seres humanos, a capacidade de incorporar e controlar a mente dos demais,
amaldiçoar e trazer à tona a consciência dos atos praticados.
E o último personagem é o ser humano. Os nomes foram escolhidos aleatoriamente e
são de ambos os sexos. Os atributos de força, inteligência e destreza são baixos porque é o
personagem mais vulnerável dentro do jogo, durante o desenvolvimento dos cenários. Possui
diversos equipamentos utilizados pelos humanos para acampamentos e passeios em matas,
tais como canivete, lanterna, capa de chuva e cantil. Suas habilidades são poucas, eles podem
usar o poder de convencimento, aumentar a irritabilidade no local ou usar sua habilidade para
minimizar rixas que possam ocorrer.

4.3 Enredo e algumas considerações sobre o jogo

Neste jogo um grupo de personagens fora tirado do conforto de seu lar por uma
entidade divina. Mesmo que reclamassem, não podiam ver a face de quem os sequestrara.
Essa entidade diz aos personagens que eles não sabem como os humanos vivem e, por isso,
deveriam aprender mais. Existiam muitos que precisavam da ajuda deles e eles não se
manifestavam, os humanos estavam sofrendo e eles deveriam sentir isso na pele.
Para infelicidade dos bravos guerreiros seus poderes não funcionariam, a menos que
fosse para ajudar alguém e eles se vêem lançados em uma terra árida, com o sol castigando

109

seus corpos e com sede, uma sensação estranha aos deuses e figuras de folclore brasileiro,
consumindo todo o seu ser. Eles não acreditavam que alguém poderia viver naquele local, é
então que a onça fala algo e todos se surpreendem. Um grupo distinto, enfrentando desafios
nos ambientes brasileiros, sente que ajudar é melhor que destruir e juntos eles podem vencer
qualquer dificuldade que é apresentada a eles.
Inicialmente desunidos e divergentes, os bravos guerreiros deixam suas peculiaridades
de lado e se juntam nessa busca por conhecimento e sobrevivência. Os deuses percebem que a
sua ira pelos atos humanos poderia ser deixada por um tempo e que seus poderes seriam
melhor aproveitados para ajudar e conscientizar essa raça destrutiva. Todos juntos, mesmo
com suas fraquezas, iriam fazer o possível para proteger seus novos amigos e salvar o planeta
e os humanos das ameaças que estavam surgindo.
O primeiro cenário é ambientado no Nordeste. O primeiro contato dos personagens
com os problemas humanos ocorrem neste cenário. Castigados pelo sol, os deuses acreditam
que aquele é um lugar amaldiçoado e que não poderia haver vida por ali. Vendo os rastros da
destruição causados pela seca, sentem a sensação de sede pela primeira vez em suas vidas. O
animal e o humano já estão acostumados com isso e em diálogos explicam essa situação. O
deus grego fica inconformado, em sua casa jamais passou por necessidades humanas e nem
seus poderes para diminuir seu desconforto ele pode usar. É então que eles percebem o
motivo de sua chegada àquele lugar. Uma família sofrendo com a seca, tem um ente querido
doente e eles mesmos estão a ponto de sucumbir. Colocando as desavenças e desconfortos de
lado, os personagens começam a lutar pela sobrevivência daquela família, ajudando a
conseguir água, comida e um pouco de chuva.
O segundo cenário consiste na cidade de São Paulo e seu problema com poluição e
enchentes frequentes. É de conhecimento a acentuada poluição presente nesta cidade e dos
problemas com as enchentes, muitas vezes, causadas por acúmulo de lixo que obstrui os
bueiros e dificulta a passagem de água. E é essa ação humana sobre a natureza que é
trabalhada nesse cenário. Assim, os personagens terão que deter a fúria de uma divindade que
não acreditam ter mais jeito no desenvolvimento do ser humano e seus poderes são
fortalecidos pela poluição. Ele deseja destruir tudo e os personagens terão que convencer os
demais seres humanos a mudarem. Esses seres humanos serão personagens não jogáveis e
funcionarão como a população do local. Para isso terão algum tempo para conseguir mudar
alguns hábitos ruins como: jogar lixo na rua, pois entope os bueiros; desperdícios de água
(fechar as torneiras ao lavar as mãos), entre outras. São pequenas atitudes que irão valer
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muitos pontos para a saúde do planeta. Por isso, quando a atitude exigida for individual, os
pontos serão dobrados como incentivo a usar esses conhecimentos na vida fora do jogo.
O terceiro cenário é a representação de uma montanha, o pico da Neblima. Um
ambiente mais ameno para os personagens, logo eles percebem que não era tudo o que
esperavam. A temperatura em uma montanha é diferenciada e vai descendo à medida que eles
sobem e que o dia vai declinando. As dificuldades vão surgindo e eles se vêem lutando contra
o tempo para salvar um grupo que saiu da trilha e se perdeu. Terão que lidar com os desafios
do ar rarefeito, a mudança de estado físico da água, à medida em que a temperatura desce e
com a neblina que dificulta a visibilidade. Mas, neste cenário, os personagens estão mais
convictos de que eles precisam usar suas habilidades para ajudar aos demais e não a si
mesmos, então, as dificuldades dos outros vão sendo minimizadas em conjunto e eles juntamse para concluir mais essa aventura.
O quarto cenário conterá como ambientação de fundo a região do Amazonas. Este foi
escolhido devido aos casos de desmatamento acentuado observado na floresta amazônica e
também pelos casos de grupos ilegais que roubam parte das riquezas deste lugar, fazendo
contrabando de animais e plantas (etnopirataria). Neste cenário, o grupo de personagens
deverá enfrentar os problemas de desmatamento e retirada de madeira ilegal, numa narrativa
envolvendo um grupo de pessoas que quer roubar itens da floresta e uma comunidade local
que resiste. Eles, na pele de pessoas desta comunidade, deverão solucionar esse problema e
conseguir deter os inimigos. Para solucionar a questão, os alunos deverão saber o
funcionamento da floresta, sua importância para o mundo e os prejuízos causados pelo
desmatamento. Neste cenário, os personagens mitológicos brasileiros serão fundamentais,
serão os guias do grupo já que possuem muito conhecimento do funcionamento da floresta.
Também serão os responsáveis pelo início da estória deste cenário, eles sentirão que algo está
errado com a casa deles, e o ser humano é apontado como o possível assassino e causador
deste mal. O diálogo entre os seres mitológicos e o ser humano vai servir para que eles
possam interagir entre si e saberem o que fazer com um grupo tão heterogêneo.
As regras do jogo foram elaboradas previamente e apresentadas aos alunos antes de
jogarem para não haver possíveis problemas. Estas regras foram montadas conforme os
objetivos a serem alcançados com o jogo e para melhorar o seu desenvolvimento. O jogo é
conduzido segundo a intenção do mestre. Quando um jogador decide agir de um determinado
modo, o mestre decide com uma jogada de dados a sorte daquela ação, se ela foi bem
sucedida ou má sucedida. E o atributo sorte da ficha será essencial para essa escolha de
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decisões, personagem com pouca sorte terá maiores chances de ser mau sucedido em uma
ação.
Tratando-se de um jogo qu aborda o tema água, como o proposto neste trabalho,
qualquer ato que prejudique o ambiente ou algum ser vivo iria prejudicar os objetivos do jogo,
logo o personagem teria que sofrer uma consequência para que assim se consiga conscientizar
os jogadores de seus atos. São onze regras no total e elas podem ser conferidas no Apêndice
G.
Por meio do jogo, foram apresentados aos estudantes, problemas que podem ser
observados na realidade e pôde conscientizar-se de que suas ações são a chave para salvar ou
terminar de destruir o planeta. Cada pequena ação poderá ser uma grande ajuda para a
natureza. Por isso, durante o jogo proposto, as ações individuais de conscientização
corresponderão à maior aquisição de pontos. Desejou-se que os jogadores pudessem interagir
com os problemas reais buscando soluções que os levassem a pensar criticamente sobre o
assunto, além de aprender o conteúdo.
Esse é um dos motivos pelos quais um dos personagens é o ser humano, que
representará as ações e características de todos. Este complexo personagem tem um
importante papel, porque é quem fará a ponte entre a realidade e a ficção, entre as ações dos
educandos dentro e fora do jogo. Espera-se que este também seja o elo de reconhecimento e
conscientização dos participantes. O personagem sem nenhum poder especial não possui a
força e agilidade de um animal, nem as habilidades de um personagem folclórico e
mitológico, mas pode ser o mais forte se tomar as decisões corretas para proteger aquilo que
lhe é importante.
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5 A QUESTÃO PROBLEMA

5.1 A questão propriamente dita

Em decorrência do exposto, levanta-se a seguinte questão: a utilização de jogos de
RPG pelos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, na aprendizagem de Ciências Naturais,
possibilita melhor retenção do conteúdo estudado?

5.2 Hipótese

A metodologia tradicional, muitas vezes, não é eficiente para atrair a atenção dos
alunos nas salas de aula. A utilização de ferramentas lúdicas pode ser um diferencial e
facilitar a obtenção desta atenção, que é essencial para haver retenção de conteúdo.
Os jogos de RPG podem ser utilizados em salas de aula, tornando os conteúdos da
disciplina de Ciências Naturais mais atrativos aos alunos, despertando assim maior atenção e,
consequentemente, melhor processamento da informação pelos alunos. Isso resulta em melhor
retenção de conteúdo pelo aluno.
Sendo assim, utilizando uma metodologia diferenciada, com o jogo de RPG, ocorre
melhor retenção da informação pelos alunos do Ensino Fundamental.
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6 METODOLOGIA

6.1 Natureza do Estudo

Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa e experimental. Para o
desenvolvimento desta pesquisa trabalhou-se com duas turmas de 6º ano com número
equivalente de alunos. Uma delas constituindo o grupo experimental e a outra o grupo
controle. A escolha das turmas foi feita de forma aleatória.
Para cada turma, foi aplicado o que se denominou de pré-teste, que seria um
questionário de avaliação do conteúdo (Apêndice D), no início do segundo bimestre. No
quarto bimestre, algum tempo (cerca de cinco meses) após terminar a aplicação da
metodologia diferenciada, foi aplicado o pós-teste, o mesmo questionário de avaliação do
conteúdo. Porém, no grupo experimental, antes da aplicação do pós-teste, foi executada uma
metodologia diferenciada (por meio de jogo de RPG). No grupo de controle foi utilizada
apenas a metodologia tradicional. Abaixo, apresenta-se o design da pesquisa.

6.2 Local de estudo

A pesquisa foi realizada numa Escola da rede Municipal localizada na periferia de uma
cidade de porte médio localizada na região Sudeste do Brasil. Nesta Instituição de Ensino, o
segundo segmento do fundamental funciona no período da manhã e o primeiro segmento
durante a tarde. As aulas ocorrem das sete horas da manhã até ao meio dia e trinta minutos.
O sexto ano funciona pela manhã e as aulas de Ciências Naturais ocmorrr as segundas
e terças na turma do grupo experimental e as segundas e quartas na do grupo de controle.
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6.3 Sujeitos

Os sujeitos da pesquisa foram alunos do sexto ano do Ensino Fundamental. Escolheuse o sexto ano porque este nível constitui o período de transição entre o primeiro e o segundo
seguimento do Fundamental. Os alunos acostumados a terem contato com apenas um
professor e poucas disciplinas, adentram em um ambiente completamente novo e diferente,
sendo diversos professores ministrando aulas na turma e um aumento acentuado no número de
disciplinas. Geralmente, em turmas deste ano, acontecem muitas reprovações e são
consideradas turmas agitadas e com comportamento ruim.
Trabalhou-se com uma amostra de duas turmas das três existentes na Instituição de
Ensino. Foram escolhidas as turmas que possuíam quantidades relativamente próximas de
alunos. Contudo, vale ressaltar que a evasão de alunos é alta devido à falta de infraestrutura
da escola, por conseguinte, ocorreu redução do número de alunos inicialmente previsto.
Trabalhou-se com quinze alunos no grupo experimental e de controle durante e ao final desta
pesquisa.
Para a escolha das turmas que constituiriam o grupo experimental e de controle o
único ponto avaliado foi o número de alunos de cada uma, que deveriam ter a quantidade de
alunos equivalentes ou muit próxima.
A turma selecionada como grupo experimental interagiu com o conteúdo por meio do
RPG apresentado no apêndice F, que representa a metodologia diferenciada utilizada nesta
pesquisa. O grupo de controle teve aulas ministradas utilizando a metodologia tradicional,
com apenas a aula expositiva do professor e o quadro como auxílio.
Na Instituição de Ensino em questão existem três turmas de sexto ano, elas são
denominadas 6A101, 6A102 e 6A103. Na pesquisa foram utilizadas as duas últimas turmas
apresentadas, com um total de trinta alunos. O Gráfico 1 apresenta a variação de idade dos
alunos nessas turmas.
Pode-se perceber um contigente de alunos com defasagem idade/série nas turmas
utilizadas nesta pesquisa. Segundo o Ministério da Educação (MEC), a idade correspondente
ao sexto ano deveria ser 11 anos, para que o aluno pudesse concluir o Ensino Fundamental
com a idade de 14 anos. A tabela abaixo, é disponibilizada pelo MEC no documento que
apresenta orientações para a implementação do Ensino Fundamental de nove anos.
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Figura 31 — Idade correta para cada ano do Ensino Fundamental
Fonte: MEC

Pode-se perceber então que, nestas turmas, 42% possuem 12 anos, estão um pouco
acima da idade esperada para esta série. Um total de 35% apresenta uma idade mais elevada,
13 anos, esses alunos deveriam estar no oitavo ano do Ensino Fundamental. Lembrando que
esse questionário foi aplicado no início do segundo bimestre, supõe-se que, muitos destes
alunos com 13 anos já completaram 14 (idade em que deveriam estar iniciando o nono ano).

Gráfico 1 — Variação de idade
Fonte: dados da pesquisa

Apenas 15% dos alunos apresentam a idade correta para esta série. Sendo assim, cerca
de 80% dos alunos encontram-se acima da faixa etária ideal para este nível de ensino, ou seja,
apresentam distorção idade/série. Muitos alunos são repetentes, alguns já pela segunda ou
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terceira vez. Estes alunos apresentam grande desinteresse pelos estudos e apresentam notas
baixas em várias disciplinas.
O gráfico 2 apresenta a variação de sexo nas turmas.

Gráfico 2 — Variação de sexo
Fonte: dados da pesquisa

Nestas turmas, pode-se notar que existe uma quantidade maior de meninas chegando a
65%. Um detalhe não mostrado nos dois gráficos é que, uma quantidade considerável destas
alunas possui idade entre 12 e 13 anos, estando numa série inferior à que deveriam pela idade.
Meninos são minoria, correspondendo a 27%. Foi observado que muitos deles
auxiliaram na aplicação do RPG formando dupla com uma menina e explicando as
funcionalidades de um jogo. Enquanto as meninas eram mais eficientes em lembrar-se das
regras e objetivos a serem alcançados.
A quarta questão do questionário de caracterização perguntava aos alunos se eles
gostavam da disciplina de Ciências Naturais. As respostas poderiam ser positivas ou
negativas. O gráfico 3 apresenta os dados obtidos.
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Gráfico 3 — Satisfação dos alunos em relação a estudar Ciências Naturais
Fonte: dados da pesquisa

Uma grande maioria dos alunos marcou a opção positiva, 84% deles disseram que
gostam de Ciências Naturais. Mas, gostar de uma disciplina ou identificar-se com o professor
da disciplina nem sempre vai culminar em notas boas ao final dos bimestres. Apenas 8%
foram corajosos o suficiente para falarem que não gostam da disciplina. Muitos alunos
ficaram receosos de responder negativamente a essa questão, contudo, foi dito a eles que
poderiam marcar a opção que realmente fosse a que desejassem, sem medos ou receios,
porque não iriam ser punidos. Vale ressaltar que foi dito aos participantes que não seria
necessário a identificação.
A quinta pergunta era sobre as notas dos discentes, como eles consideravam as notas
na disciplina de Ciências Naturais. O Gráfico 4 apresenta as respostas obtidas.

Gráfico 4 — Percepção dos alunos sobre seus desempenhos na disciplina (notas obtidas)
Fonte: dados da pesquisa
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Foram dadas quatro opções para os alunos classificarem as notas deles na disciplina
utilizada nesta pesquisa. É interessante notar que os extremos apresentam porcentagens bem
semelhantes. Dos 30 alunos que participaram nesta pesquisa, 11% consideram suas notas
muito boas e 12% consideram as notas ruins. Como era algo que o aluno deveria colocar
conforme seu pensamento, percebem-se alunos bem otimistas em relação às notas e que
tiveram bom aproveitamento até o momento, e alunos que são pessimistas em relação às suas
notas, sabendo que elas não são boas. Vale ressaltar que os alunos têm acesso aos boletins.
As notas boas obtiveram o maior percentual, correspondendo a 42% do total de
alunos. Muitos desses alunos podem ter alcançado bons resultados, como poderão ser
observados nas próximas análises desta parte, contudo, muitos possuem dificuldade de
classificarem-se com relação a avaliações. Alguns necessitam dos demais, para validarem seu
potencial.
Existiu também uma parcela de 35% que considerava suas notas regulares. Estima-se
que alguns destes ficaram mais otimistas com suas notas e conseguiram melhores resultados
no final do segundo bimestre, após a aplicação da metodologia diferenciada. É importante
informar que o questionário, na íntegra, encontra-se no apêndice A.
A última questão, a sétima, pedia para os alunos selecionarem, dentre as opções
apresentadas anteriormente, os recursos que eles gostariam que fossem utilizados em sala de
aula. Os dados obtidos são apresentados no gráfico 5.

Gráfico 5 — Recursos didáticos preferidos pelos alunos
Fonte: dados da pesquisa
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Os alunos selecionaram as mais diversas opções e poderiam optar por, até três das
opções apresentadas na sexta questão. As opções mais escolhidas pelos alunos foram filmes e
jogos. A escola não possui uma televisão funcionando para que isto seja proporcionado. O
docente responsável mencionou que até procurava algumas opções, mas que dificilmente
conseguia utilizar esse recurso em suas aulas. Não foi apenas neste questionário que houve a
presença do desejo dos alunos pela utilização de um filme nas aulas, o questionário de
avaliação da metodologia também apresentou essa opção. Ele pode ser conferido no item 6.4
desta parte.
Foi muito significativo obter tão elevado número na opção por jogos. Este é o tema
defendido por essa pesquisa, a utilização de jogos na aprendizagem. Segundo Almeida (2003),
este recurso é mais presente no primeiro seguimento do Ensino Fundamental e apresenta um
potencial para ser utilizado em aulas e gerar melhor retenção de conteúdo.
A utilização de aulas práticas foi a terceira opção que mais se destacou. Os alunos
possuem vontade de realizar algum tipo de experimento em sala de aula que lhes auxilie na
aprendizagem, mas, como já citado nesta pesquisa, a escola não possui os recursos
necessários para que isto ocorra. Sendo assim, os docentes tentam utilizar recursos (materiais)
que possuam baixo custo. Em Ciências Naturais, uma boa prática nem sempre pode acontecer
com experimentos de baixo custo.
Na sexta questão foram apresentados vários recursos ou materiais utilizados em aulas
e pedido aos alunos que marcassem as opções que eram utilizadas em suas aulas de Ciências
Naturais. Foi dada a opção de poder marcar mais de uma alternativa. O gráfico 6 apresenta os
dados obtidos.

Gráfico 6 — Recursos utilizados pelo professor objetivando a aprendizagem na percepção dos
alunos
Fonte: dados da pesquisa
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Foi utilizado um modelo de barras para este gráfico devido à opção de marcação de
mais de uma alternativa pelos alunos. Pode-se observar que os recursos mais utilizados pelo
docente responsável pela disciplina e pelas turmas foram o livro didático e o caderno. O livro
didático é um dos poucos recursos com os quais os professores podem contar nesta escola.
Existe quadro branco nas salas, mas o fornecimento de canetas é precário e o professor deve
usar seus próprios recursos financeiros para aquisição de canetas para ministrar suas aulas.
Além disso, muitos quadros encontram-se em mau estado de conservação. Sendo assim,
muitas vezes, o recurso de apoio de mais fácil acesso é o livro didático.
Os outros recursos mais utilizados foram o quadro e a utilização de caneta ou lápis
para o desenvolvimento das aulas. Porém, apenas ressaltando que o quadro é um custo
adicional ao docente visto que o material para escrita no mesmo não possui preço muito baixo
levando em consideração a pouca durabilidade da tinta da caneta e a quantidade de aulas que
são dadas a cada mês.
Destacam-se, ainda, duas evidências relacionadas ao gráfico 6: o primeiro ponto está
no quantigente significativo presente na opção de aulas práticas. Ao questionar o docente
sobre as aulas práticas, ele afirmou que as chances de realização de práticas em Ciências
Naturais naquela Instituição de Ensino eram muito baixas porque não existia o material
necessário, e os recursos eram precários. Então, estima-se que os alunos fizeram algum tipo
de confusão ao marcar esta opção. Foi esclarecido aos alunos, posteriormente, o que seriam as
aulas práticas.
A outra resposta destacada está na opção outros (voz). Um aluno reconheceu que a voz
do professor é um recurso que o docente utiliza nas aulas. Ressalta-se que este aluno possui
mais de quatorze anos e com sua resposta demonstrou mais maturidade, reconhecendo essa
ferramenta tão utilizada pelos professores, e que muitos não dão o devido valor.
Outras opções foram escolhidas, mas deu-se destaque às respostas analisadas, porque
eram mais significativas para este trabalho.

6.4 Recursos de observação

Foram utilizados questionários como instrumentos para a coleta de dados. São eles:
 Questionário de caracterização dos sujeitos (apêndice A)
 Questionário avaliação final da metodologia utilizada para o grupo de controle
(Apêndice C), e para o grupo experimental (Apêndice B)
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 Questionário de avaliação do conteúdo (Apêndice D). O mesmo questionário foi
utilizado como pré-teste e pós-teste.

O primeiro questionário (caracterização dos sujeitos) é composto principalmente de
perguntas fechadas em que deve ser selecionada apenas uma opção. O diferencial encontra-se
na sexta e sétima questões. A sexta questão permite ao aluno fazer a marcação de mais de
uma opção porque o questionamento relaciona-se com os recursos que são utilizados nas aulas
de Ciências Naturais. Já a sétima questão é aberta e os alunos vão escolher três opções da
sexta questão que gostariam que fossem utilizadas nas aulas de Ciências Naturais.
O questionário de avaliação da metodologia foi elaborado para ambos os grupos com
perguntas fechadas e abertas. As perguntas fechadas possuem questionamentos relacionados à
opinião dos alunos sobre a forma que o conteúdo foi trabalhado e uma questão apresenta a
opção do tipo de aula desejada pelos alunos para fazer a análise da preferência dos discentes
pela metodologia tradicional ou a metodologia diferenciada. As questões abertas relacionam
justificativas de questão, a opinião dos alunos sobre o que mais gostaram na forma do
conteúdo e sugestões para proporcionar uma aula mais agradável aos discentes.
O questionário de avaliação do conteúdo apresenta apenas questões fechadas. São oito
questões com três opções de respostas relacionadas à temática de água, que foi o conteúdo
estudado durante todo o segundo bimestre.
A história desenvolvida com os alunos encontra-se no Apêndice H deste trabalho. Foi
desenvolvido um jogo de RPG, já descrito aqui, no qual os alunos representaram cinco grupos
de personagens: poderiam ser deuses gregos, deuses indígenas brasileiros, personagens do
folclore brasileiro, animais ou ser humano. A escolha dos personagens foi feita de forma
aleatória.
Após a confecção do necessário para a composição dos cenários, desenvolvimento dos
personagens e questionamentos para a interação com o conteúdo, foi feita a apresentação da
história com situações-problema relacionadas aos conteúdos que deveriam ser aprendidos
pelos alunos. Utilizou-se como estratégia, então, o “jogo de interpretação de papéis” (Role
Playing Game – RPG). É interessante esclarecer que, a história do jogo de RPG não era
completamente fechada, porque as decisões e interações entre os personagens eram
importantes e isso dava origem à continuação da história. A imaginação dos alunos e da
docente responsável por esta aplicação resultou no que pode ser observado no apêndice F.

122

Por meio da história, desenvolveram-se os seguintes conteúdos com os alunos do
grupo experimental que foram trabalhados também com os alunos do grupo de controle, neste
grupo através da metodologia tradicional ou exposição do professor:
 A importância da água para os seres vivos
 Conceitos e propriedades da água
 Tipos de água
 Estados físicos da água e o ciclo da água
Para apoio a ser utilizado pelos alunos, foi desenvolvido um glossário com os
principais termos utilizados na aventura do RPG, este pode ser encontrado no Apêndice E. No
grupo experimental esse material pode ser consultado durante o jogo e os alunos foram
incentivados a estudar em casa consultando o material didático.
O tema escolhido foi a água. Este conteúdo, presente no currículo fornecido pela
secretaria Municipal de Educação para a disciplina de Ciências Naturais, é trabalhado no 2º
bimestre. Na distribuição do conteúdo levou-se em consideração o que era exigido no
currículo Municipal, e para a elaboração do material de apoio utilizou-se o livro adotado na
escola e pesquisas bibliográficas de outros materiais adaptados. O glossário foi utilizado
apenas no grupo experimental, servindo de apoio quando surgiam dúvidas durante o jogo. Em
seus lares, os alunos deveriam estudar o conteúdo presente no livro didático. No grupo de
controle o livro didático foi um material de apoio utilizado.
O conteúdo foi distribuído de acordo com o seguinte cronograma em ambos os grupos
(experimental e controle):
 1º encontro: Aplicação dos questionários de caracterização dos alunos e do
questionário de avaliação do conteúdo (pré-teste)
 2º encontro: a quantidade de água nos seres vivos e sua importância para a
sobrevivência. Foi trabalhado também o conceito de água. No grupo experimental,
este encontro correspondeu ao primeiro cenário
 3º encontro: tipos de água (potável, mineral e poluída ou contaminada). Estados
físicos da água (sólido, líquido e gasoso). Foi trabalhado também o ciclo da água. No
grupo experimental, esse encontro correspondeu ao primeiro e segundo cenários.
 4º encontro: propriedades da água. Foi trabalhado esse conteúdo no segundo e
terceiro cenário (que foi iniciado ao final do quinto encontro)
 5º encontro: Estados físicos da água. Lixo e enchentes. Reciclagem e conscientização
das pessoas. Esse conteúdo foi trabalhado no segundo cenário.
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 6º encontro: aplicação dos questionários de avaliação da metodologia e questionário
de avaliação do conteúdo (pós-teste). Este encontro ocorreu no quarto bimestre, cerca
de cinco meses após a aplicação do pré-teste.
Foram realizados seis encontros como descrito acima. Os encontros duraram cerca de
2 semanas, sendo duas aulas por encontro, já que no município, no ano de realização da
pesquisa eram dadas quatro aulas de Ciências Naturais por semana. Vale ressaltar que cada
aula dura cinquenta minutos. Desejou-se realizar mais encontros, contudo, o docente
responsável não possuía mais disponibilidade porque o bimestre estava próximo do final. Os
encontros aconteceram em Julho. Quando se chegou à escola, o conteúdo relacionado ao
segundo bimestre já havia sido iniciado com os alunos. Fez-se a devida apresentação e
esclarecimento de dúvidas, como o que seria um jogo de RPG e, então, foi aplicado o
questionário de caracterização dos alunos e o questionário de avaliação de conteúdo (préteste). Foi explicada aos alunos a importância da pesquisa e que a contribuição dos mesmos
seria muito relevante. Nos demais encontros, o conteúdo foi trabalhado com os alunos
segundo a metodologia diferenciada no grupo experimental e com a metodologia tradicional
no grupo de controle.
O último encontro foi realizado no quarto bimestre e fez-se a aplicação final dos
questionários. Precisava-se de um intervalo para a aplicação do questionário do pós-teste para
verificar se ocorreu retenção do conteúdo. Foi neste encontro também que ocorreu a aplicação
do questionário de avaliação das metodologias por parte dos alunos.

6.5 Procedimento de coleta de dados

A coleta de dados ocorreu em quatro etapas principais, esta foi realizada pela
pesquisadora.
Na primeira etapa foi realizada a verificação do conteúdo com todos os sujeitos
selecionados para essa pesquisa (grupo experimental e de controle) por meio de um
questionário (apêndice D). Assim, foi realizado o pré-teste. Com este pretendeu-se analisar o
conhecimento que os alunos já possuíam sobre o assunto utilizado (a água). Vale lembrar que
o conteúdo, envolvendo a temática de água que ocorre no segundo bimestre, já havia sido
iniciado com as turmas, então, esperou-se um bom resultado já no início da pesquisa. Isto
ocorreu no primeiro encontro, na última semana de Junho.
Na segunda etapa foi apresentado um segundo questionário (apêndice A). Este
compreende a caracterização dos sujeitos e do ambiente escolar. Foi aplicado a todos os
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sujeitos escolhidos para a pesquisa. Durante a caracterização, obteve-se também, por meio de
uma questão aberta, o que motiva esses sujeitos em aulas de Ciências Naturais. Esse item
serviu para verificar o que os alunos acham interessante, dentre várias opções de recursos e
estratégias, e para compreender o que auxiliaria na aprendizagem dos discentes.
Na terceira etapa foi iniciado o trabalho do conteúdo nas turmas. Como já visto, os
temas descritos anteriormente foram ministrados em seis aulas. No grupo experimental, o
conteúdo foi trabalhado utilizando um jogo de RPG desenvolvido para ser utilizado com
alunos do Ensino Fundamental, envolvendo o tema da água. No grupo de controle o conteúdo
foi trabalhado segundo a metodologia tradicional, utilizando o quadro e a explanação do
conteúdo pelo professor. Não foram utilizadas outras estratégias de aprendizagem, somente os
recursos: quadro, caneta e livro didático.
Um detalhe é que foi ao final deste processo que as provas bimestrais aconteceram.
Teve-se então, acesso aos boletins dos alunos e verificou-se algum crescimento no
aprendizado das turmas, principalmente no grupo experimental. Esses dados foram analisados
na parte sete deste trabalho, fazendo a comparação entre o crecimento ou decrescimento de
notas bimestrais de ambos os grupos.
Na quarta etapa foi reaplicado o questionário de avaliação de conteúdo (pós-teste) no
quarto bimestre, mais especificamente no final de novembro e início de dezembro (cerca de
cinco meses após a finalização da aplicação da metodologia diferenciada). Com isso, pode-se
verificar se houve melhor retenção de informação, comparando os dados obtidos na etapa um
(pré-teste) com os dados obtidos nesta quarta etapa. E, após analisar os dados obtidos nos dois
grupos, pode-se verificar se houve melhor retenção utilizando o jogo de RPG ou metodologia
tradicional.
Nesta etapa também foram aplicados os questionários de avaliação da metodologia
utilizada (apêndice B e C) aos dois grupos envolvidos neste trabalho. Com estes questionários
obteve-se a aceitação ou não das metodologias por parte dos alunos. Colocou-se uma questão
para verificar a opinião dos alunos, se eles tivessem a chance de escolher entre a metodologia
tradicional e outra metodologia mais interativa, nos dois grupos para analisar o interesse dos
alunos em salas de aula. Nas questões em aberto, podem-se perceber os pontos relacionados à
aprendizagem dos participantes da pesquisa.
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6.6 Tratamento dos dados

Utilizou-se o programa estatístico SPSS para realizar análise descritiva dos dados
obtidos nos questionários de avaliação do conteúdo (pós-teste e pré-teste) e assim verificar se
houve melhor retenção de conteúdo no grupo que utilizou a metodologia tradicional ou nos
alunos que tiveram acesso ao jogo de RPG.
Os dados foram colocados em tabelas utilizando-se uma sigla para cada aluno, e para
cada questão foram colocadas duas opções, a certa e a errada. As variáveis verificadas foram a
percepção dos alunos em relação à metodologia e os conteúdos da disciplina trabalhados (préteste ou pós-teste).
Com todos os dados dispostos na planilha, geraram-se tabelas comparativas entre os
grupos experimental e de controle, relacionada à quantidade de respostas corretas e incorretas.
Estas estão apresentadas na parte de análise.
Para a verificação da hipótese, os dados foram tratados com teste de hipóteses e
utilizou-se o teste Q de Cochran. O teste de Cochran pode ser considerado uma extensão do
teste desenvolvido por McNemar para analisar duas amostras; e é utilizado na verificação da
existência de diferenças significativas entre dois ou mais grupos de frequências ou
proporções.
Segundo Siegel, “a combinação pode ser baseada em características relevantes de
diferentes sujeitos ou no fato de que os mesmos sujeitos são usados sob diferentes condições.”
(SIEGEL, 2006, p. 197). Esse teste pode ser utilizado então para analisar hipóteses em
pesquisas. Segundo o autor, pode-se testar, por exemplo, vários itens de um exame com
relação à diferença no grau de dificuldade, analisando assim, os dados obtidos a partir de
respostas certo-errado nos X diferentes itens e indivíduos.
No teste de Cochran trabalha-se com uma hipótese nula e as hipóteses alternativas.
Como esta pesquisa possui apenas uma hipótese, será esta a única hipótese alternativa
utilizada no teste. A hipósete nula (H0) foi estabelecida representando não haver influência da
metodologia nas respostas obtidas no questionário de avaliação do conteúdo (pré-teste e pósteste) e é ela que foi testada no teste Q. Quando a hipótese nula não é confirmada, a hipótese
alternativa é, automaticamente, verdadeira.
O questionário de avaliação do conteúdo consistiu em oito questões apresentadas a
trinta alunos (quinze alunos do grupo de controle e quinze do grupo experimental), aplicado
em duas diferentes situações (antes e depois da aplicação da metodologia) e com este fez-se a
análise da diferença de retenção do conteúdo.
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Para a realização do teste Q de Cochran, seguiram-se alguns passos:
 Atribuíram-se valores aos dados dicotimizados obtidos no questionário de avaliação
do conteúdo: certo ou errado.
 Dispuseram-se os dados com os trinta alunos em uma tabela. Utilizaram-se as
variáveis: situação do aluno, pré-teste 1 até pré-teste 8 e pós-teste 1 até o pós-teste 8.
 Determinou-se a hipótese a ser testada (hipótese nula)
 Adicionou-se ao programa o nível de significância desta pesquisa
 Estabeleceu-se, por meio de cálculos estatísticos, um valor crítico. Este seria utilizado
para verificar se a hipótese nula era verdadeira ou não.
 Determinou-se

o

valor

Q

utilizando

a

seguinte

fórmula:

 Comparou-se o valor crítico e o valor de Q para verificação da validade da hipótese
nula.
Os demais dados (questionários de caracterização do sujeito e avaliação da
metodologia) foram tabulados e tratados à parte, porque não iriam interferir na validação da
hipótese. Utilizou-se o programa excell para formular gráficos que foram utilizados na parte
de análise deste trabalho.
As notas dos boletins dos alunos foram obtidas com o docente responsável pela turma.
Puderam-se dialogar com ele para entender algumas respostas colocadas em questões abertas
ou como mais uma contribuição para analisar os dados coletados.
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Foram aplicados alguns questionários aos alunos antes da aplicação da metodologia
utilizando o jogo. Esses questionários foram o de caracterização dos alunos e o pré-teste. Vale
ressaltar que o pré-teste e pós-teste possuem oito questões. Após a análise via programa spss,
foram obtidas tabelas comparativas das respostas corretas e erradas nos questionários de
avaliação do conteúdo. Serão apresentados alguns dos resultados obtidos nesta pesquisa.

7.1 Análise dos resultados do pré-teste e pós-teste

Um apontamento a ser ressaltado é que os alunos já haviam iniciado nos estudos
daquele conteúdo, então no pré-teste já se conseguiu ter acesso ao que os alunos lembravamse do que foi dado em sala de aula. A tabela 1 apresenta as respostas da primeira questão no
pré-teste.
Tabela 1 — Resposta da questão 1 do pré-teste

Situação do aluno em relação à
metodologia testada

Resposta da questão de
pré-teste 1
Total

Certa
Errada

Alunos que
Alunos que
não tiveram tiveram acesso
acesso à
à metodologia
metodologia de
de ensino
ensino
4
5
11
10
15
15

Total

9
21
30

Fonte: Dados da pesquisa.

A primeira questão trabalhava o conceito de água. Desejava-se saber o que seria a
água. Nessa questão era necessário saber que a água seria um líquido inodoro, incolor e
insípido, e que este é um líquido de grande importância para os seres vivos e que possui
grande capacidade de dissolver substâncias. As três opções de resposta eram muito parecidas.
As perguntas, na íntegra, podem ser conferidas no apêndice D. Segundo a teoria trabalhada, as
informações devem ser significadas para que possam ser armazenadas de forma correta na
memória de longa duração, para que não ocorra a fragmentação da informação e consequente
perda do conteúdo desejado.
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Pode-se perceber nas tabelas que a quantidade de alunos que se lembravam do
conceito de água era muito pouca. Isso se deve ao motivo de que esse conceito de água é
trabalhado superficialmente durante o Ensino Fundamental, então, esperava-se realmente um
baixo número de respostas corretas.
Contudo, na Tabela 2 são apresentadas as respostas do questionário do pós-teste. Essa
questão foi um dado que se julgou relevante apresentar devido à grande diferença nas
respostas.
Tabela 2 — Resposta da questão 1 do pós-teste

Situação do aluno em relação à
metodologia testada

Resposta da questão de
pós-teste 1
Total

Certa
Errada

Alunos que
Alunos que
não tiveram tiveram acesso
acesso à
à metodologia
metodologia de
de ensino
ensino
3
10
12
5
15
15

Total

13
17
30

Fonte: Dados da pesquisa.

A princípio, nota-se a grande diferença dos números em relação aos alunos do grupo
experimental (alunos que tiveram acesso à metodologia através do jogo) e grupo de controle
(alunos que não tiveram acesso a metodologia, o conteúdo foi trabalhado através da aula
expositiva). Ressalta-se que o conceito apresentado como respostas, em parte era empírico e
em parte conceitual, e este foi um conceito trabalhado durante o jogo. Assim, teve-se um
aumento de respostas corretas de cinco para dez alunos.
Segundo Castro e Rosário (2004/2005), os processos para a retenção de uma
informação na memória humana consite em três etapas: a codificação (etapa na qual irá
ocorrer a transformação e a informação recebida através dos sentidos em representações
mentais a serem armazenadas), o armazenamento que seria a retenção propriamente dita (que
irá consistir na conservação da informação durante certo tempo, que varia de acordo com a
necessidade que se tem dessa informação) e a evocação (que seria a recuperação da
informação que foi armazenada).

Para que esse processo tenha ocorrido com êxito, as

informações precisam ser recuperadas corretamente.
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Sendo assim, pela teoria utilizada para falar sobre a retenção do conteúdo, pode-se
perceber que o conhecimento sobre a água foi armazenado corretamente na memória de longa
duração e pôde ser recuperado com êxito, no grupo experimental. No grupo de controle houve
uma queda no número de respostas corretas (de quatro para três alunos). Isso se deve ao
esquecimento ou armazenamento, de forma aleatória, da informação na memória de longa
duração, o que dificulta o acesso à mesma. Isso ocorre devido à falta de atenção, que é um dos
sete pecados da memória.
Segundo Gazzaniga e Heatherton (2005), o cérebro está constantemente recebendo
diversos estímulos sensoriais. A seleção de qual estímulo será descartado e qual será
transmitido para os níveis superiores de processamento será feita por meio da atenção. A
atenção é importante para que ocorra uma retenção de conteúdos de forma eficiente. Isso pode
ser observado no grupo de controle, principalmente. A falta de atenção levará ao
esquecimento da informação ou a codificação incorreta. Quando o aluno precisa recuperar a
informação, esta será encontrada fragmentada, porque a associação da informação ocorreu em
esquemas diferentes (de forma aleatória).
A segunda questão tratou de um conceito semelhante ao necessário na primeira
questão e deveria ser o conceito empírico de água. O aluno deveria saber que a água não
possui cor (incolor), sabor (insípida) ou cheiro (inodora). E mais uma vez não se obteve
diferença entre o grupo experimental e de controle.
Tabela 3 — Resposta da questão 2 do pré-teste

Situação do aluno em relação à
metodologia testada

Resposta da questão de
pré-teste 2
Total

Certa
Errada

Alunos que
Alunos que
não tiveram tiveram acesso
acesso à
à metodologia
metodologia de
de ensino
ensino
10
3
5
12
15
15

Total

13
17
30

Fonte: Dados da pesquisa.

Em relação a esse conhecimento, pode-se perceber que inicialmente, o grupo
experimental obteve um pequeno número de respostas corretas (apenas três alunos). Esse
conceito, as características da água como um todo, é trabalhado desde o primeiro seguimento
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do Ensino Fundamental com os alunos. Foi observado o questionamento de muitos alunos
quanto às respostas. Em suas vivências, eles já haviam tido contato com o mais diversificado
tipo de água, desde as variações da cor como tamabém do cheiro. Os questionamentos foram
avançando até cegarem na opção de compra da água, dos tipos encontrados para compra, e
discutido em grupo sobre as diferenças principais. Isso gerou um conhecimento mais
significativo para os alunos e melhor número de respostas corretas no pós-teste.
Segundo Busse e Gil (2013), a incorporação de novos conhecimentos leva a mudança
nos esquemas presentes no cérebro para a incorporação das informações. No momento da
aprendizagem ocorrem mudanças nas ligações entre os neurônios, para que a reestruturação
do esquema seja realizada.
Sprenger diz que, “para a informação se transformar em memória de longo prazo, ela
precisa de algum modo se tornar significativa. Em outras palavras, têm de ser feitas conexões
no cérebro entre o novo material e aquele já armazenado” (SPRENGER, 2008, p. 164). Sendo
assim, é mais fácil lembrar-se das unidades significativas, de conhecimentos que foram
significados e isto é essencial para a passagem de informações para a MLP. O conhecimento
deve ser codificado para armazená-lo nas conexões cerebrais já existentes, nos esquemas
organizados no SNC e na memória de longa duração. Se o conhecimento não for significado,
será esquecido ou armazenado de forma aleatória, dificultando sua recuperação.
As discussões desenvolvidas pelos alunos em sala de aula auxiliaram nesse processo
de significação do conhecimento e reestruturação dos esquemas relacionados às
características da água. Esse conhecimento pode ser recuperado e isso gerou melhores
resultados no pós-teste. A Tabela 4 apresenta esses resultados.
Tabela 4 — Respostas da questão 2 do pós-teste

Situação do aluno em relação à
metodologia testada

Resposta da questão de
pós-teste 2
Total

Certa
Errada

Alunos que
Alunos que
não tiveram tiveram acesso
acesso á
á metodologia
metodologia de
de ensino
ensino
12
10
3
5
15
15

Fonte: Dados da pesquisa.

Total

21
9
30
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Segundo a teoria utilizada para a retenção de informações na memória de longa
duração, o conhecimento deve ser codificado para então ser armazenado na memória de longa
duração. Essa codificação pode ser na forma de esquemas que devem ser bem estruturados
nos seus nodos e nas informações adicionadas aos mesmos. Segundo Gazzaniga e Heatherson,
os esquemas seriam estruturas cognitivas hipotéticas formadas pelas ligações entre as células
nervosas e que irão ajudar a perceber, processar e usar as informações. Eles auxiliarão na
hierarquização da informação, dividindo-a em classes. Sendo assim, os esquemas ajudam no
agrupamento e organização das informações que vão ser armazenadas na MLP. Esquemas mal
formados podem prejudicar o acesso a informações.
Pode-se notar que houve crescimento significativo no número de respostas corretas
nessa questão, principalmente no grupo experimental que subiu de apenas três alunos para dez
alunos respondendo corretamente. Isso se deve, provavelmente, à discussão sobre o
questionário e ao jogo desenvolvido em sala de aula. Esse conhecimento foi significativo para
os alunos e possibilitou a reestruturação do esquema que já possuíam relacionados à água e
suas características. As discussões mostravam os diferentes tipos de informações associadas
aos nodos do esquema sobre a água. Este conceito empírico de água sofreu um desequilíbrio
inicialmente, para então sofrer alguns ajustes.
Lévy (2001) comenta que a elaboração são os acréscimos que a informação alvo irá
sofrer. Nesse processo, ocorre a conexão entre os itens que devem ser lembrados ou a
associação destas ideias que já foram adquiridas. O processo de associação e elaboração é
indissociável e são formas de compreender e memorizar.
Esse conhecimento foi codificado corretamente, compreendido e recuperado quando
necessário, resultando em respostas corretas por grande parte dos alunos envolvidos nessa
pesquisa. O grupo de controle só teve acesso à metodologia tradicional e foram observadas
menos discussões em sala de aula, provavelmente pela segregação em grupos entre os alunos
da turma, o que provavelmente resultou num crescimento baixo em que apenas dez alunos
apresentasram respostas corretas no pré-teste e apenas doze no pós-teste.
A terceira questão é sobre a estrutura da molécula de água. É uma informação
conceitual e muito ligada a noções de química, mais especificamente aos átomos e ligações
químicas. Esse tema possui um grau de dificuldade ao ser apresentado a alunos de sexto ano
do Ensino Fundamental, pois as noções necessárias são apresentadas apenas no nono ano.
No livro utilizado pelas turmas não é apresentado o conceito de átomo, mas fala sobre
a representação por letras utilizada nas Ciências Naturais para a representação de substâncias.

132

Essa questão foi colocada com base nessa noção que eles obtiveram com a docente
responsável, ao tratar-se de “átomos” de oxigêncio e de hidrogênio na molécula de água.
Essa questão apresentou um grande diferencial entre os alunos do grupo experimental
e os de controle. Desejava-se saber a constituição química da molécula de água. A tabela 5
apresenta os dados obtidos no pré-teste.
Tabela 5 — Resposta da questão 3 do pré-teste

Situação do aluno em relação à
metodologia testada

Resposta da questão de
pré-teste 3
Total

Certa
Errada

Alunos que
Alunos que
não tiveram tiveram acesso
acesso à
à metodologia
metodologia de
de ensino
ensino
3
10
12
15

5
15

Total

13
17
30

Fonte: Dados da pesquisa.

Inicialmente o grupo de controle obteve o menor número de respostas corretas (apenas
três alunos), enquanto os alunos do grupo experimental conseguiram um total de dez respostas
corretas. O conteúdo já havia sido trabalhado com os alunos pela metodologia tradicional.
Vale lembrar que

esta parte do conteúdo é complicada de se trabalhar porque os

conhecimentos necessários ainda não foram apresentados aos alunos.
Como é uma informação nova, muitos alunos ainda não possuem esquemas formados
sobre o tema e esse será o primeiro contato. Para informações novas, podem-se usar
estratégias de aprendizagem. A teoria sobre processamento da informação apresenta a
estratégia mnemônica, dentre outras. Esta será mais eficiente quanto menos conhecimento
sobre o assunto a pessoa tiver.
Contudo, não foi utilizado esse tema no jogo desenvolvido com os alunos do grupo
experimental e notou-se um diferencial negativo no número de respostas corretas no pós-teste.
Isso pode ser observado na Tabela 6.
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Tabela 6 — Resposta da questão 3 do pós-teste

Situação do aluno em relação à
metodologia testada

Resposta da questão de
pós-teste 3
Total

Certa
Errada

Total

Alunos que
Alunos que
não tiveram tiveram acesso
acesso à
à metodologia
metodologia de
de ensino
ensino
12
7
3
8
15
15

19
11
30

Fonte: Dados da pesquisa.

Como o conceito químico de água tinha sido apresentado aos alunos em aulas
próximas à aplicação do questionário, inicialmente obteve-se grande número de respostas
positivas por parte dos alunos do grupo experimental. Porém, para que a informação seja
encontrada, ela deve ser codificada corretamente enquanto ainda está na memória de curto
prazo. Se isso não ocorrer, a informação será armazenada de forma aleatória, dificultando a
sua recuperação, quando for necessária, ou esquecida.
Sendo assim, o número de alunos que responderam corretamente a essa questão no
grupo que teve acesso a metodologia diferenciada desceu de dez respostas corretas para
apenas sete.
Estima-se que o conceito químico de água foi misturado a informações que os alunos
já possuíam. Existe uma bebida gaseificada que foi mencionada várias vezes após o pré e póstestes. A bebida apresenta estrutura semelhante à da água, e isso resultou em várias respostas
contendo a opção da fórmula semelhante a essa bebida, ocorrendo inibição retroativa.
Já no grupo de controle, muitos alunos lembravam-se da fórmula da água e
apresentaram um índice significativo de respostas corretas (subindo de três respostas corretas
para doze). A utilização do quadro para fornecimento da estrutura da molécula de água,
formação de ligações químicas e átomos pode ter auxiliada na codificação desta informação e
consequente formação de um esquema sobre a química da água, que resultou em um
crescimento acentuado do número de respostas corretas.
A quarta questão também está ligada a noções de química que os alunos só terão no
nono ano, mas os alunos possuem o acesso à informação na parte do livro correspondente às
propriedades da água. Vale ressaltar que os conceitos aprendidos pelos alunos do Ensino
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Fundamental serão bem superficiais, por isso frisa-se a série em que irão aprofundar alguns
destes conceitos. Nesta série seria necessário associar uma propriedade da água (solvência)
com a sua maneira de interagir com outros compostos. O questionamento central falava sobre
o motivo de a água molhar. A Tabela 7 apresenta as repostas obtidas inicialmente
Tabela 7 — Resposta da questão 4 do pré-teste

Situação do aluno em relação à
metodologia testada

Resposta da questão de
pré-teste 4
Total

Certa
Errada

Alunos que
Alunos que
não tiveram tiveram acesso
acesso à
à metodologia
metodologia de
de ensino
ensino
12
12
3
3
15
15

Total

24
6
30

Fonte: Dados da pesquisa.

Pode-se perceber que inicialmente ambos os grupos apresentaram o mesmo número de
respostas corretas, isto é, doze alunos. Um número mais alto do que era esperado inicialmente
porque entre as respostas dessa questão colocou-se uma resposta popular e com certo grau de
ironia junto: “porque é molhada”. Essa frase pode ter sido ouvida durante a vida desses alunos
e por muitos dos mais velhos. Muitos já devem ter usado algo semelhante em algum período
de sua vida.
Mas para surpresa, os alunos conseguiram responder corretamente. A água possui a
capacidade de “molhar” apenas os compostos com os quais possa interagir. Se o material não
tiver afinidade com a água e não puder ser envolvido pelas moléculas de água, não poderá ser
molhado.
Apesar da observação dos alunos, não se pode dizer com total certeza se esse número
de respostas corretas foi conseguido ao acaso, por meio dos conhecidos “chutes” ou se os
alunos realmente possuíam o conhecimento sobre as propriedades da água. Isso porque, em
níveis inferiores, no primeiro seguimento do Ensino Fundamental, os discentes tiveram
contato com o conteúdo de água. Na Tabela 8 serão apresentados os dados obtidos no pósteste.
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Tabela 8 — Resposta da questão 4 do pós-teste

Situação do aluno em relação à
metodologia testada

Resposta da questão de
pós-teste 4
Total

Certa
Errada

Alunos que
Alunos que
não tiveram tiveram acesso
acesso à
à metodologia
metodologia de
de ensino
ensino
9
11
6
4
15
15

Total

20
10
30

Fonte: Dados da pesquisa.

O pós-teste não apresentou crescimentos. Isso foi estranho inicialmente porque muitos
questionamentos foram levantados após a aplicação do pré-teste. Os alunos discutiram esse
conceito, porém, alguns não estavam tão interessados (esse último fato foi observado no
grupo de controle).
Para que uma informação seja codificada enquanto está na memória de curta duração
ou na memória sensorial, é necessário que haja atenção. Quando não se coloca a devida
atenção em algo, a informação é armazenada de forma aleatória ou perdida sendo substituída
por outra. Esse fato foi observado no pós-teste, principalmente no grupo de controle que
obteve um decréscimo de doze respostas corretas para nove. Nos alunos do grupo
experimental a diminuição foi pequena, desceu apenas para onze alunos corretos. Contudo,
isso mostra o quão importante a atenção é quando os conhecimentos estão sendo construídos e
significados para que ocorra retenção do conteúdo.
A questão seguinte para análise é a quinta. Esta vai observar se os alunos
compreenderam por queos seres vivos sentem sede. Esta questão está um pouco relacionada
com a oitava, que será a última questão para análise, neste trabalho.
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Tabela 9 — Resposta da questão 5 do pré-teste

Situação do aluno em relação à
metodologia testada

Resposta da questão de
pre-teste 5
Total

Certa
Errada

Alunos que
Alunos que
não tiveram tiveram acesso
acesso à
à metodologia
metodologia de
de ensino
ensino
12
13
3
2
15
15

Total

25
5
30

Fonte: Dados da pesquisa.

No questionário do pré-teste, pode-se notar que ambos os grupos tiveram um número
grande de respostas corretas (doze no grupo de controle e 13 no grupo experimental). O
conceito de sede em um organismo vivo não é utilizado apenas na sala de aula, é algo que os
discentes podem aprender fora do ambiente de Educação Formal. Esse dado é muito
interessante porque mostra que muitos dos participantes desta pesquisa sabem que a
diminuição da quantidade de água nos organismos vivos resulta na sinalização conhecida
como “sede”.
Esta é uma informação codificada e retida corretamente, uma vez que conseguiu ser
recuperada. É interessante lembrar que muitos alunos costumam marcar uma questão ao acaso
e, por sorte, muitas vezes acertam. Assim como, infelizmente, alguns costumam utilizar-se de
consulta amigável aos colegas por não saberem e desejarem fortemente acertar o
questionamento colocado diante deles. A real retenção desse conhecimento só foi comprovada
quando o pós-teste foi aplicado. A tabela 10 apresenta as respostas obtidas no pós-teste para
esta questão.
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Tabela 10 — Resposta da questão 5 do pós-teste

Situação do aluno em relação à
metodologia testada

Resposta da questão de
pós-teste 5
Total

Alunos que
Alunos que
não tiveram tiveram acesso
acesso à
à metodologia
metodologia de
de ensino
ensino
Certa
12
14
Errada
3
1
15
15
Fonte: Dados da pesquisa.

Total

26
4
30

Após a aplicação da metodologia e reaplicação do questionário de avaliação do
conteúdo, notou-se que a informação pode ser recuperada para a resolução por grande parte
dos alunos. A opção de acertarem ao acaso não foi sustentada na íntegra, pois os alunos do
grupo de controle conseguiram manter o número de respostas corretas em doze.
Pode-se levar em consideração que algumas questões do questionário levantaram
discussões sadias entre os discentes, gerando construção desse conhecimento e retenção
significativa do conteúdo. Muitos se lembraram das questões e perguntaram se este não era o
mesmo questionário de antes.
Segundo Sprenger, “para a informação se transformar em memória de longo prazo, ela
precisa de algum modo se tornar significativa. Em outras palavras, têm de ser feitas conexões
no cérebro entre o novo material e aquele já armazenado” (SPRENGER, 2008, p. 164).
Quanto mais significativo um conhecimento for, melhor será codificado e armazenado.
No grupo experimental, durante o desenvolvimento do primeiro cenário do jogo, os
personagens tiveram contato com a falta de água e, consequentemente, reconheceram a sede.
Nas lutas para enfrentarem os desafios e solucionarem os problemas que iam surgindo, o
conhecimento foi sendo significado e codificado corretamente na memória de longa duração.
Isso resultou em um leve aumento do número de respostas corretas (de treze para quatorze
alunos).
Lévy diz que
A intensidade das associações, a maior ou menor profundidade do nível dos
processamentos e dos processos controlados que acompanharam a aquisição
de uma representação também desempenham um papel fundamental.
Lembramo-nos melhor, por exemplo, daquilo que pesquisamos, ou da
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informação que resultou de um esforço ativo de interpretação [...]. Quanto
mais estivermos pessoalmente envolvidos com uma informação, mais fácil
será lembrá-la (LÉVY, 2001, p. 81).

Essa frase de Lévy pode ser aplicada às discussões deste questionamento. As
discussões sadias que os alunos desenvolvem durante as aulas permitem significar os
conhecimentos para que eles sejam armazenados na memória de longa duração de maneira
eficiente. Além disso, os alunos puderam envolver-se com as situações e interagir com as
informações por meio do jogo de RPG, o que auxiliou nessa significação e retenção do
conhecimento.
Lévy diz que quanto mais os sujeitos estiverem envolvidos com a informação de
forma pessoal, mais fácil será lembrá-la. Como personagens do jogo desenvolvido, os alunos
vivenciaram experiências, interagiram uns com os outros para poder encontrar soluções. Eles
não receberam apenas as informações, mas foram envolvidos pessoalmente com elas e isso
resultou em melhor retenção.
Mesmo que o aumento não seja muito grande, a retenção de conhecimento foi
significativa uma vez que um aluno que não sabia responder corretamente à questão, após a
aplicação da metodologia pode não ter tido tantas dúvidas ao resolver a quinta pergunta.
A sexta questão fala sobre as propriedades da água. As opções apresentam algumas
destas propriedades ou então uma propriedade com alguma incorreção. A tabela 11 apresenta
as respostas dessa questão.
Tabela 11 — Resposta da questão 6 do pré-teste

Situação do aluno em relação à
metodologia testada

Resposta da questão de
pre-teste 6
Total

Certa
Errada

Alunos que
Alunos que
não tiveram tiveram acesso
acesso à
à metodologia
metodologia de
de ensino
ensino
10
6
5
9
15
15

Total

16
14
30

Fonte: Dados da pesquisa.

Inicialmente, os alunos do grupo experimental tiveram um total de dez respostas
positivas. Isso é um número relativamente alto, levando-se em consideração que foram quinze
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alunos no total em cada uma das turmas envolvidas nessa pesquisa. Já o grupo experimental
teve apenas seis respostas corretas. Esperava-se então, que, se o conhecimento fora
significado corretamente, no pós-teste haveria aumento do número de repostas positivas.
Contudo, o aumento não foi tão grande quanto o esperado e houve decréscimo do número de
respostas positivas em um dos grupos. Vale ressaltar que as respostas corretas no pré-teste
podem ter sido conseguidas com escolhas ao acaso, o que é popularmente conhecido como
“chute”. A Tabela 12 apresenta os dados obtidos.
Tabela 12 — Resposta da questão 6 do pós-teste

Situação do aluno em relação à
metodologia testada

Resposta da questão de
pós-teste 6
Total

Certa
Errada

Alunos que
Alunos que
não tiveram tiveram acesso
acesso à
à metodologia
metodologia de
de ensino
ensino
6
7
9
8
15
15

Total

13
17
30

Fonte: Dados da pesquisa.

No pós-teste verificou-se que a retenção de conteúdo pelos alunos do grupo de
controle não foi muito efetiva. As respostas corretas diminuíram de dez para seis neste grupo.
O que mostra que a codificação da informação não foi feita corretamente ou esta informação
foi perdida durante a aprendizagem. Isso aumenta a hipótese da escolha aleatória dos alunos
no pré-teste.
Os alunos do grupo experimental tiveram um pequeno crescimento, aumentando as
respostas corretas de seis para sete. Parte dessas propriedades foi trabalhada durante o jogo,
mas não se conseguiu utilizar todas porque o tempo para aplicação do jogo foi inferior ao que
se tinha previsto inicialmente.
É importante ressaltar que pelo menos um aluno a mais teve o conhecimento
construído corretamente no grupo experimental e ele conseguiu recuperar essa informação.
Foi um aumento pequeno quando se olha apenas números obtidos, mas para a aprendizagem
daquele aluno, foi um avanço importante. É interessante acrescentar que a hipótese de esolha
aleatória das alternativas não pode ser completamente descartada.
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O sétimo questionamento foi em torno da importância da água para os seres vivos. No
ano de 2015, a água foi um tema muito trabalhado não só nas escolas, como também no
ambiente fora dos muros da instituição de ensino formal devido às secas e cidades que
estavam entrando em estado de calamidade devido à falta de água. Abaixo é apresentada a
tabela com os dados obtidos nesta questão.
Tabela 13 — Resposta da questão 7 do pré-teste

Situação do aluno em relação à
metodologia testada

Resposta da questão de
pré-teste 7
Total

Certa
Errada

Alunos que
Alunos que
não tiveram tiveram acesso
acesso à
à metodologia
metodologia de
de ensino
ensino
11
14
4
15

1
15

Total

25
5
30

Fonte: Dados da pesquisa.

Um fato interessante encontrado no pré-teste é que a maioria dos alunos sabia a
importância da água nos seres vivos. Dos quinze alunos que participaram da pesquisa nas
duas turmas, onze responderam corretamente a esse questionamento no grupo de controle e
quatorze discentes estavam corretos no grupo experimental. Isso foi um número muito alto. O
número de erros foi muito baixo. Esperava-se que esse conhecimento fosse retido
corretamente e que aumentasse o número de respostas positivas no pós-teste, pois o tema
estava em foco, não apenas nas aulas de Ciências Naturais, mas também em outros ambientes
e disciplinas. A Tabela 14 apresenta os dados do pós-teste para a questão 7.
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Tabela 14 — Resposta da questão 7 do pós-teste

Situação do aluno em relação à
metodologia testada

Resposta da questão de
pós-teste 7
Total

Certa
Errada

Total

Alunos que
Alunos que
não tiveram tiveram acesso
acesso à
à metodologia
metodologia de
de ensino
ensino
8
15
7
0
15
15

23
7
30

Fonte: Dados da pesquisa.

Mais uma vez a atenção foi um fator importante para uma questão desta pesquisa. Os
alunos conversam muito sobre novelas em sala de aula, provavelmente não prestavam atenção
nas reportagens ou outros veículos de informação que estivessem falando sobre o tema da
água. Em sala de aula, o foco é fundamental para que o conhecimento seja construído
corretamente e a informação possa ser recuperada posteriormente.
No grupo de controle houve uma diminuição no número de respostas corretas de onze
para oito. Sem a atenção, não existe retenção de conteúdo e a aprendizagem é prejudicada.
Provavelmente, a falta de atenção que levou à diminuição das respostas corretas.
Gazzaniga e Heatherton (2005) dizem que a atenção é a responsável por selecionar os
estímulos que são recebidos pelo sistema nervoso central para serem descartados ou levados
para o processamento de informação (processamento de níveis superiores). No esquema
apresentado por esses autores, a atenção ocupa um importante papel na passagem da
informação sensorial para a memória de curto prazo e na passagem desta para a memória de
longo prazo. Em todas as etapas do processo de retenção de informação, a atenção é
necessária para que a informação seja codificada corretamente e retida de forma eficiente.
Sem a atenção, não poderá haver aprendizagem.
Já no grupo experimental, os quinze alunos responderam essa pergunta corretamente.
Esse tema foi trabalhado em um dos cenários onde o jogo foi desenvolvido. Eles vivenciaram
os problemas da seca e o quanto a água é importante para os seres vivos. Aprenderam a
ajudar-se para conseguir resolver os problemas. Mesmo os que menos interagiam
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inicialmente, pediam silêncio aos demais à medida que iam tendo ideias para a resolução dos
problemas que os outros ainda não haviam tido.
Foi muito interessante ver o trabalho dos personagens. Muitos eram poderosos deuses
que paravam para ouvir a ideia dos demais. Preocupavam-se uns com os outros e iam
suprindo as fraquezas uns dos outros. E assim, um conhecimento mais significativo foi sendo
desenvolvido; à medida que os alunos interagiam uns com os outros, participavam ativamente
do processo de ensino-aprendizagem e construíam o conhecimento.
Assim, a retenção de conteúdo foi feita corretamente, a atenção nos acontecimentos
proporcionou uma boa codificação e a informação foi lembrada pelos quatorze alunos do préteste e pelo aluno que respondeu incorretamente inicialmente.
A oitava pergunta não era um questionamento apenas. Primeiro desejava-se saber a
porcentagem de água no corpo humano e como segunda pergunta o que iria acontecer com os
seres humanos caso essa quantidade de água diminuísse. Como já mencionado, essa pergunta
está ligada a quinta questão desta pesquisa.
Vale ressaltar que parte dos erros estava na porcentagem de água no corpo humano. A
tabela 15 apresenta os dados do pré-teste.
Tabela 15 — Resposta da questão 8 do pré-teste

Situação do aluno em relação à
metodologia testada

Resposta da questão de
pré-teste 8
Total

Certa
Errada

Alunos que
Alunos que
não tiveram tiveram acesso
acesso à
à metodologia
metodologia de
de ensino
ensino
6
6
9
9
15
15

Total

12
18
30

Fonte: Dados da pesquisa.

Ambos os grupos obtiveram o mesmo número de respostas corretas (seis). Além dos
erros relacionados ao número de água nos organismos, alguns alunos ficaram na dúvida do
que seria a desidratação.
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Após o questionário, muitos alunos discutiram o tema e apresentavam os conceitos
que eles conheciam. Eles interagiam uns com os outros de forma sadia, construindo um
conhecimento que era significativo para eles.
Um detalhe a ser destacado é que o pós-teste foi aplicado próximo ao final do quarto
bimestre e o pré-teste no final do segundo bimestre, possuindo um intervalo grande entre as
aplicações. Dessa forma, os conhecimentos recordados teriam que ter sido retido de forma
correta porque eles já haviam passado pelo tema de ar e astronomia antes de voltarem ao
questionário sobre a água (tema do segundo bimestre). A Tabela 16 apresenta os dados do
pós-teste.
Tabela 16 — Resposta da questão 8 do pós-teste

Situação do aluno em relação à
metodologia testada

Resposta da questão de
pós-teste 8
Total

Certa
Errada

Total

Alunos que
Alunos que
não tiveram tiveram acesso
acesso à
à metodologia
metodologia de
de ensino
ensino
12
6
3
15

9
15

18
12
30

Fonte: Dados da pesquisa.

Essa questão também apresentou um diferencial para o grupo de controle. Foi essa
turma que mais cresceu no número de respostas positivas, quando se esperava que o grupo
experimental tivesse maior aumento.
O tema foi trabalhado no jogo mais no início do primeiro cenário, e esperava-se que
mais alunos no grupo experimental obtivessem maior número de respostas corretas. Contudo,
sabe-se que a atenção é essencial para que o conhecimento seja retido de forma efetiva e
possa ser recuperado posteriormente. Nem todos os personagens estavam entrosados
inicialmente, o que resultou no mesmo número de respostas corretas no pós-teste (seis
questões). E também havia o fator porcentagem de água no corpo humano (que não foi
abordado no jogo), isso auxiliou na manutenção do número de respostas incorretas.
Já o grupo de controle teve um crescimento significativo, dobrou o número de
respostas positivas (de seis para doze respostas corretas). Isso é devido, provavelmente, aos
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questionamentos no pré-teste. Muitos alunos tinham dúvidas quanto à porcentagem de água
no organismo e isso foi discutido entre eles até chegarem a uma solução. Esse conhecimento
foi significado corretamente e pôde ser recuperado para a resolução dos questionamentos na
oitava questão.

7.2 Validação da hipótese: teste Q de Cochran

Esses dados foram analisados no programa spss e utilizou-se o teste Q de Cochran
para verificar se a hipótese proposta nesse trabalho foi comprovada ou não. Este teste foi
mencionado na metodologia deste trabalho. Este teste pode ser utilizado para verificar se três
ou mais conjuntos combinados de frequências ou proporções diferem significativamente entre
si. Podem-se avaliar várias hipóteses de uma pesquisa.
Neste processo foi feito o teste de hipóteses e foram realizadas seis etapas. A primeira
etapa apresenta as hipóteses. Nesse teste trabalha-se com a hipótese nula (H0) e a hipótese
alternativa (H1). A figura abaixo mostra a primeira etapa do teste

Figura 32 — Hipóteses
Fonte: Dados da pesquisa.

A hipótese nula é aquela analisada no processo e é confirmada ou não. Ela diz que a
metodologia não influencia nas respostas dos questionários, sendo assim, existe a mesma
probabilidade de se acertar a questão, tanto no grupo experimental quanto no grupo de
controle.
Caso a hipótese nula não se confirme, a hipótese alternativa está a correta. Esta
pesquisa defende a hipótese de que existe influência da metodologia na retenção do
conhecimento. Assim, a probabilidade de ocorrer uma resposta certa será diferente entre os
alunos que tiveram acesso à metodologia (grupo experimental) e os alunos que não tiveram o
acesso à metodologia (grupo de controle).
A segunda etapa foi a adição do nível de significância (α) já estabelecido para esta
pesquisa ao programa spss. Para este trabalho, valor do nível de significância é 1%, o que
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equivale a 0,01. Este nível mede a probabilidade de erros na análise. Pode-se perceber que o
valor é bem baixo, o que dá menor margem de erros aos resultados encontrados.
Na etapa 3 começa-se a arrumar os dados para fazer o teste de Cochran. Essa pesquisa
possui dois grupos para serem analisados. Os questionários possuem um total de dezesseis
questões, sendo oito no pré-teste e oito no pós-teste. As respostas são avaliadas de forma
dicotômicas, ou seja, correta ou incorreta, uma vez que o questionário possui perguntas
objetivas. Entre as opções selecionadas pelos alunos, a resposta estará certa ou errada.
A figura 33 apresenta a etapa três.

Figura 33 — Terceira etapa do teste
Fonte: Dados da pesquisa.
‘

Apresentam-se, a seguir, as análises estatísticas segundo o teste Q de Cochran cujos
dados encontram-se na figura 34. O teste apresenta os valores críticos para a pesquisa e o
valor a ser comparado com os cálculos desenvolvidos. Este valor crítico (37,70) será o
utilizado para validação da hipótese nula. Se o valor encontrado durante o cálculo for menor
ou igual a esse valor crítico, a hipótese nula será confirmada. Então, a hipótese dessa pesquisa
não seria confirmada.
Após as análises estatísticas, o valor Q encontrado foi 72,06. São cálculos estatísticos
que não serão descritos na íntegra neste trabalho, apenas apresentado o produto final, porém o
valor encontrado foi relevante.
O valor crítico de comparação foi inferior ao valor encontrado no cálculo Q do teste de
Cochran, assim a hipótese nula foi rejeitada. Lembrando que esta hipótese fazia referência a
não influência da metodologia nas respostas do questionário. Logo, a hipótese alternativa foi
confirmada. Isso significa que o número de respostas corretas difere significativamente em
relação às perguntas dos questionários de pré-teste e pós-teste.
Existe influência da metodologia nas respostas das questões, confirmando a hipótese
defendida. A utilização do jogo influenciou na aprendizagem dos alunos. Isso pode ser
observado nas análises de todas as respostas do pré e pós-testes e na comparação entre as
análises já desenvolvidas anteriormente.
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Figura 34 — Cálculos do teste Q
Fonte: Dados da pesquisa.

Após a apresentação da análise estatística dos dados e comprovação da hipótese, é
interessante citar que foi contabilizada a nota das avaliações bimestrais dos alunos do grupo
experimental e de controle para análise e verificação da retenção de conteúdo.
Na Secretaria Municipal de Educação da cidade onde se situa a escola escolhida para a
pesquisa, a avaliação bimestral possui o valor de 60 pontos. Os outros 40 pontos são
distribuídos em outras atividades como trabalhos ou testes (30 pontos), e aspecto social (10
pontos). Para medir o crescimento dos alunos foram utilizados os valores do primeiro
bimestre e segundo bimestre da disciplina de Ciências Naturais (período de aplicação da
metodologia por meio de jogo). O gráfico 7 apresenta os dados obtidos no grupo
experimental.
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Gráfico 7 — Notas bimestrais do grupo experimental
Fonte: Dados da pesquisa.

As notas do primeiro (1B) e segundo bimestres (2B) foram colocadas paralelas para
verificação do crescimento e acrescentou-se o ítem que verifica a diferença entre essas notas.
Pode-se notar que dos quinze participantes dessa pesquisa, apenas um não obteve crescimento
de nota.
O primeiro aluno teve um diferencial negativo, representando a única queda de nota no
grupo experimental. Este participou apenas do desenvolvimento do primeiro cenário em sala
de aula. Infelizmente, o aluno começou a ter número crescente de faltas aparecendo no final
do bimestre para a realização da avaliação. Sua nota é o reflexo da perda do conteúdo, falta de
comprometimento com a aprendizagem e baixa retenção do conteúdo.
Os demais alunos tiveram crescimentos significativos. Os alunos 5 e 13 obtiveram
notas baixíssimas na avaliação do primeiro bimestre, contudo, no segundo houve um
crescimento significativo, passando dos vinte pontos. O aluno 10 obteve nota zero no
primeiro bimestre e conseguiu alcançar quase cinquenta pontos no segundo, representando o
maior crescimento do grupo experimental.
Foi através da metodologia com o jogo que o primeiro aluno conseguiu a nota máxima
na avaliação de Ciências Naturais, saindo da casa dos vinte pontos no primeiro bimestre. No
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grupo experimental, no geral, houve bom crescimento de notas, o que contribui para a
confirmação da hipótese da pesquisa de que o jogo influencia na retenção de conteúdos.
Com a participação do jogo, os alunos obtiveram maior retenção de conteúdo. A
atenção dada durante as etapas eas discussões realizadas para a resolução dos problemas
ajudaram na construção do conhecimento pelos alunos. Eles puderam participar como agentes
nesse processo, e a codificação dos conteúdos feita corretamente possibilitou a recuperação da
informação, lembrando-se do necessário para a resolução dos questionamentos presentes na
avaliação bimestral.
As notas do grupo de controle, após a análise das notas do grupo experimental são
apresentadas no gráfico 8.

Gráfico 8 — Notas bimestrais do grupo de controle
Fonte: Dados da pesquisa.

Vale ressalvar, inicialmente, que, a cor azul foi utilizada para representar as notas de
primeiro bimestre, a vermelha as notas de segundo bimestre e a verde para a diferença entre
primeiro e segundo bimestre. Quando não aparece um desses componentes na resposta de
algum aluno, significa que a nota tirada por ele foi zero. A presença de notas zero foi
responsável pelo diferencial negativo observado em alguns alunos no grupo de controle e em
um no grupo experimental.
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Da mesma forma que no grupo experimental, no grupo de controle são apresentadas as
notas do primeiro bimestre, segundo bimestre e a diferença entre elas. Pode-se notar que
houve três quedas de nota no grupo de controle, sendo que os alunos 5 e 12 obtiveram nota
zero, enquanto o aluno 14 obteve nota acima de zero, mas inferior a 10. Esse diferencial
negativo contribui para um crescimento menor, quando comparado ao grupo experimental.
Houve crescimento de notas de vários alunos, pode-se destacar o primeiro aluno que
saiu de uma nota zero para uma nota maior que quarenta. Este apresenta o maior crescimento
dos alunos do grupo de controle. Os alunos 7, 8 e 11 conseguiram notas baixas no primeiro
bimestre, mas subiram significativamente no segundo bimestre, obtendo mais de vinte pontos
na avaliação bimestral.
Os dois grupos obtiveram crescimento e redução de notas. No primeiro bimestre, o
contato foi com o conteúdo de ecologia, planeta Terra e solos. Assuntos que nem sempre são
tratados com os alunos. Também é o bimestre de contato com uma nova série e novos
professores. Os alunos saem do quinto ano, acostumados a um único professor e chegam ao
sexto tendo que adaptar-se, muitas vezes, a mais de sete professores.
No segundo bimestre, o tema é a água. Assunto trabalhado no primeiro segmento do
Ensino Fundamental, vivenciado em ambientes fora dos muros da escola e em outras
disciplinas e mais próximo das vivências dos alunos. Esperava-se um crescimento de notas
em ambos os grupos, contudo, pode-se perceber que o grupo experimental obteve um
crescimento maior, obtendo assim, uma retenção de conteúdo mais significativa.

Gráfico 9 — Diferencial de notas entre os grupos experimental e de controle
Fonte: Dados da pesquisa.
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Para a apresentação deste gráfico, fez-se o somatório das notas do primeiro e segundo
bimestres de todos os alunos participantes desta pesquisa (nos respectivos grupos de controle
e experimental), e, posteriormente, tirou-se a diferença entre os bimestres. Os dados obtidos
neste processo foram colocados de forma pareada.
No primeiro bimestre, a diferença entre as notas dos dois grupos é bem pequena. Em
valores absolutos, são apenas três pontos de diferença. Sendo assim, ambos os grupos teriam a
chance de crescimento no segundo bimestre.
Se a metodologia não influenciasse, a diferença de crescimento deveria ser semelhante
como no primeiro bimestre. Mas, o que é observado no gráfico e, consequentemente, nos
alunos, foi um crescimento maior nas notas bimestrais do grupo experimental. Esses alunos
obtiveram mais de cem pontos de diferença quando comparados ao grupo de controle, tanto
no segundo bimestre, quanto na parte que apresenta a diferença entre os bimestres.
Isso mostra que a retenção do conteúdo pelos alunos do grupo experimental foi maior
que do grupo de controle. Além da motivação por estarem expostos a algo diferente, os alunos
do grupo experimental tiveram que focar sua atenção no que era apresentado, fator essencial
para que o conteúdo seja codificado e armazenado corretamente. Os alunos também tiveram
que interagir com o tema, resolvendo as dificuldades e aprendendo a trabalhar em equipe para
que conseguissem passar para a próxima etapa. Várias discussões ocorriam entre os
participantes antes que pudessem resolver o que fazer nas diversas situações, conferiam as
habilidades e o que cada um poderia fazer para cada solução encontrada.
Dessa forma, o conhecimento foi sendo trabalhado e construído por eles. Eles foram
agentes ativos no processo de ensino-aprendizagem, puderam interagir com os colegas e o
conteúdo, e assim significá-lo, codificando-o e armazenando-o nos esquemas presentes na
memória de longa duração.
Os esquemas de muitos alunos tiveram que passar por uma reestruturação para que a
informação fosse indexada na memória de longa duração, possuindo nodos bem estruturados,
auxiliando na recuperação do conteúdo necessário posteriormente. Dessa forma, a informação
não seria esquecida de imediato ou armazenada de forma aleatória, dificultando a recuperação
e consequente lembrança da mesma.
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7.3 Avaliação da Metodologia utilizada na aula pelos alunos do grupo experimental e de
controle

Os dois últimos questionários apresentados aos alunos foram para avaliação da
metodologia utilizada na aula durante o desenvolvimento desta pesquisa. Desejava-se saber a
opinião dos discentes sobre o jogo aplicado e sobre o ensino utilizando a metodologia
tradicional.
A primeira questão foi idêntica para ambos os grupos, desejava-se saber se os alunos
julgavam ter compreendido melhor o conteúdo através da maneira como o conteúdo foi
introduzido. Os alunos poderiam responder positivamente ou negativamente. Buscou-se uma
resposta pessoal dos alunos para ver se realmente houve melhor compreensão.
Como este foi o último questionário, sua aplicação foi ao final do quarto bimestre,
uma semana antes das avaliações bimestrais acontecerem. O Gráfico 10 apresenta as respostas
da primeira questão para o grupo de controle.
Pode-se notar que dos 15 alunos participantes dessa pesquisa, 71% diz que conseguiu
compreender melhor o conteúdo com a utilização da metodologia tradicional. Muitos alunos
sentem-se acuados diante de um questionário no qual devam avaliar algo relacionado ao
professor e, assim mostrar o desagrado. Teve-se apenas 29% de alunos que responderam
negativamente e ainda tentaram argumentar com os colegas se estavam realmente satisfeitos
com o tipo de aula que tinham.

Gráfico 10 — Compreensão do conteúdo pelo aluno com a metodologia utilizada no grupo de
controle
Fonte: Dados da pesquisa.
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No grupo experimental não se obteve nenhuma resposta completamente negativa. Um
aluno perguntou o que deveria colocar se, embora tivesse gostado da metodologia, não
estivesse completamente satisfeito. Assim, ele acrescentou a opção “mais ou menos”. Os
demais apontaram que julgaram compreender melhor o conteúdo com aa utilização do RPG.
Isso pode ser observado no gráfico 11.

Gráfico 11 — Compreensão do conteúdo pelo aluno com a metodologia utilizada no grupo
experimental
Fonte: Dados da pesquisa.

A segunda questão perguntava se os alunos haviam gostado da maneira como o
conteúdo havia sido trabalhado na disciplina durante o período em que fora realizada a
pesquisa. Essa questão apresenta um diferencial em relação à primeira, os alunos deveriam
justificar-se quando respondessem positiva ou negativamente. O gráfico 12 apresenta as
repostas do grupo de controle.
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Gráfico 12 — Satisfação do aluno do grupo de controle com relação à metodologia empregada na aula
Fonte: dados da pesquisa.

Pode-se notar um pouco mais de divergência em comparação à primeira pergunta.
Alguns alunos não souberam ou não quiseram responder, ocorrendo 7% de respostas em
branco. Ainda sentindo que estavam satisfeitos com a metodologia tradicional obteve-se um
total de 57% dos alunos. Contudo, o número de alunos que estavam insatisfeitos com a forma
como o conteúdo era trabalhado cresceu para 36%. As respostas positivas e negativas dos
alunos foram interessantes e podem ser conferidas no Quadro 1.
Quadro 1 — Justificativa da satifação ou insatisfação com relação à metodologia desenvolvida na
aula – grupo de controle

Negativo
Não Entendo
Só falava

Positiva
Porque aprendemos mais sobre as coisas
Gosta de responder usando o livro
Porque a gente não faz quase nada
Porque a professora é boa
Porque eu tive mais atenção na aula
Fonte: Dados da pesquisa.

O quadro foi dividido de forma que apresentasse tanto as justificativas das respostas
negativas quanto das repostas positivas, copiadas da forma como os alunos haviam colocado.
Na parte negativa, predominou o fato de os alunos não entenderem quando o professor apenas
fica falando. Um destes insatisfeitos fez questão de colocar várias vezes que não entende e
completou a frase com algo que não foi compreendido devido à letra ser um pouco
incompreensível. Mas, percebeu-se que ele ansiava por algo diferente, como se a “linguagem”
do professor não fosse perfeitamente compreendida por ele.
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Outro ponto presente nas justificativas para as respostas negativas está no fato de o
professor só falar. Os alunos sentem necessidade de algo mais, sentem vontade de participar e
não apenas continuarem como meros ouvintes.
As respostas positivas possuem pontos de destaques. Os alunos sentem-se satisfeitos
por aprenderem mais sobre diversas coisas apresentadas em sala de aula. Sentem-se satisfeitos
porque foram capazes de prestar mais atenção na aula. E vale lembrar que a atenção é
essencial no processo de retenção. Sem atenção, não pode haver aprendizagem. Mas, os
destaques foram três respostas. Um aluno diz que a professora é boa, isso mostra que ele se
identificou com o docente e por isso ele gosta da forma como o conteúdo é trabalhado em sala
de aula. Pode acontecer que, quando houver troca de professor, e o aluno não sentir afeição
pelo docente, começar a sentir-se insatisfeito com a disciplina. Geralmente, o questionamento
que fica na cabeça das pessoas que passam por processo semelhante seria o fato de que eles já
sentiram que gostavam da disciplina antes e agora não possuem mais o mesmo sentimento. E
ficam levantando hipóteses para esse acontecimento.
A segunda resposta a ser colocada em destaque está no fato de o aluno gostar de usar o
livro para responder exercícios e perguntas. Essa justificativa não seria suficiente para uma
pessoa gostar da maneira como um conteúdo é exposto, e pode não ser suficiente para gerar
aprendizagem significativa. Os discentes podem ficar condicionados a consultar sempre o
livro para responderem, e isso não acontece sempre em todas as avaliações. Isso,
possivelmente, resultou nas reduções de notas observadas no grupo de controle.
Um aluno respondeu que gosta de estar na aula porque não precisa fazer nada: o
professor fica explanando o conteúdo e ele fica observando passivamente, sem precisar
mover-se ou participar. Não é a forma como o conteúdo é apresentado ao aluno que o agrada,
mas poder ficar na cadeira sem precisar fazer nada, provavelmente, sequer pensar. O
professor, mesmo sem recursos, busca promover um ambiente de aprendizagem, usa a sua voz
para tentar alcançar os alunos, porém, muitos não têm interesse e ficam satisfeitos se não
precisarem gastar suas energias. A aprendizagem não deve ser o foco deste aluno.
O gráfico 13 apresenta as respostas dos alunos do grupo experimental. Percebe-se que
existe uma parcela bem pequena de alunos insatisfeitos com a forma como o conteúdo foi
trabalhado, a grande maioria, chegando a um total de 91% de respostas positivas. Foi algo
observado em sala de aula, os alunos já estavam com as mesas organizadas esperando a
entrada do pesquisador para a continuação do jogo. Era contagiante a energia e a alegria
deles, além de contar com uma recepção calorosa com direito a um pequeno coro na
expectativa pela nova etapa do RPG. Vale ressaltar que os mesmos ficaram perguntando
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quando poderiam ter outro jogo sobre um conteúdo, sugerindo temas que eles gostariam que
fosse utilizado.

Gráfico 13 — Satisfação do aluno do grupo experimental com relação à metodologia empregada na
aula
Fonte: dados da pesquisa.

Assim, como no grupo de controle, os alunos tiveram que justificar o motivo de
responderem positiva ou negativamente. O Quadro 2 apresenta essas justificativas.
Quadro 2 — Justificativa da satifação ou insatisfação com relação à metodologia desenvolvida na
aula – grupo experimental

Negativa
Branco

Positivas
Branco
Foi legal
Porque é muito bom
Porque gosto da professora e das matérias
dadas
Porque é legal e aprendemos
Os personagens
Porque aprendemos mais
Porque a professora ensina e brinca
também
Fonte: Dados da pesquisa.

Nas respostas negativas não houve justificativa. Isso ocorreu também nas respostas
positivas, contudo, obtiveram outras que pudessem ser analisadas. Uma parte dos alunos
apenas falou que foi legal, gostaram da forma como o conteúdo foi exposto sem acrescentar
mais nada. Outros utilizaram palavras semelhantes, mas quiseram enfatizar sua resposta,
dizendo que o motivo de terem gostado era porque consideraram esta atividade muito boa, e
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isso era demonstrado quando se chegava à sala, quando já se encontravam as duplas juntandose para ficarem próximas na arrumação das cadeiras, tudo já estava preparado, só faltava o
mestre para iniciar o RPG.
Foi relatado que o motivo de terem gostado da forma como o conteúdo foi apresentado
na disciplina se deve à professora, identificaram-se com a docente. Se a resposta parasse aí,
mais uma vez argumentar-se-iam que a afeição poderia acabar no momento que houvesse uma
troca de professores. Porém, o aluno continuou dizendo que não foi somente isso, ele também
gostou da matéria dada.
Um grupo de alunos não se utilizou apenas do termo “legal” para justificar-se, mas
disse algo significativo para essa pesquisa. Não bastou ser interessante, eles também sentiram
que aprenderam durante o desenvolvimento do jogo. Isso foi comprovado nos questionários
de avaliação do conteúdo e também nas notas da avaliação do segundo bimestre.
Os outros dois comentários analisados mencionamconfirmam o fato de o aluno gostar
dos personagens e do perfil da docente. Os personagens elaborados compunham cinco grupos
principais, uns mais poderosos como as divindades e personagens folclóricos e outros mais
fracos como os humanos e animais. Eles tiveram que lidar com as peculiaridades de cada
personagem e as características principais de alguns personagens foram apresentadas no verso
do cartão de atributos. Não se podia querer ter um desenvolvimento maior do que seu atributo
permitia. Grandes ideias não poderiam ser utilizadas por um personagem que possuísse baixa
inteligência, assim como grandes descobertas só poderiam ocorrer em personagens que
possuíssem um número alto no atributo sorte.
Quanto ao perfil do docente, o aluno menciona que gostou porque a professora além
de ensinar, também, permitiu-se brincar com os alunos. O docente é visto por muitos alunos
como uma espécie de criatura superior, que não se mistura com os discentes. Os alunos
sentiram-se bem ao perceber que esse ser misterioso denominado professor também é um ser
humano como eles e puderam, também, perceber que existem outras maneiras do conteúdo ser
trabalhado em sala de aula.
A terceira pergunta deste questionário foi aberta e desejava-se saber de que os alunos
mais gostaram na maneira que o conteúdo foi trabalhado naquele período. O Quadro 3
apresenta os dados obtidos. Neste quadro foram feitas duas colunas, apresentando as respostas
do grupo experimental e as do grupo de controle.
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Quadro 3 — Pontos dos quais os alunos mais gostaram na forma que o conteúdo foi trabalhado

Grupo de Controle
Nada
Tudo
Do exercício
Coisas que eu entendo ouvindo
Quando bota a parte pra tirar do livro e
responde no caderno
A forma como ela explica
Trabalho criativo

Grupo Experimental
Não gostei (negativo)
De ajuda a família
Em tudo
Branco
Sim. Aprende sobre o nordeste jogando
As brincadeiras
Sim. Porque foi bem explicada toda a
matéria
Eu ter sido um deus

Fonte: Dados da pesquisa.

No grupo de controle, as respostas diferenciadas foram colocadas no quadro acima. As
duas primeiras respostas são muito curtas e genéricas. Um grupo diz que não gostou de nada,
essas são respostas do grupo que respondeu as duas primeiras questões negativamente. Um
grupo disse que gostou de tudo, mas não especificou. Era como se estivessem querendo
apenas responder algo geral e não se esforçar para colocar mais nada.
As quatro últimas respostas são mais significativas. O aluno respondeu que o que mais
gostou na forma como o conteúdo fora trabalhado estava no motivo de conseguir entender
ouvindo. Isso mostra que o aluno consegue compreender pela metodologia tradicional, e esta
resposta está no grupo de alunos que responderam positivamente os dois primeiros
questionamentos.
Referente à utilização do livro, o que mais atraiu esse aluno foi o docente utilizar o
livro como suporte para alguma atividade escrita. O livro didático é uma boa ferramenta a ser
utilizada pelos professores. Porém, o que foi observado nesses alunos foi um excesso de má
vontade de ler e escrever. O livro é interessante porque eles não precisariam escrever. Nessa
escola, houve períodos em que não havia livros didáticos para as turmas, e a reclamação
estava no fato de terem que fazer esforço escrevendo. Não são todas as disciplinas que
possuem livro didático para todos, os alunos parecem ter perdido a força de vontade das
gerações anteriores.
Uma parte dos alunos se interessou pela forma como a docente explica; mesmo com a
metodologia tradicional e poucos recursos, ela consegue atrair a atenção dos alunos com a sua
voz e a maneira de ensinar. Isso é gratificante para um professor que se esforça muito por seus
alunos.
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A última resposta fala sobre o trabalho criativo. Isso é um ponto de destaque no grupo
de controle, alunos reconhecendo o trabalho do professor. Com os poucos recursos oferecidos
pela instituição de ensino onde foi feita a pesquisa, os professores devem, muitas vezes,
utilizar de sua criatividade para promoverr um ambiente propício à aprendizagem. A
infraestrutura é precária e isso contribui para dificultar o processo de ensino-aprendizagem.
No grupo experimental, o aluno que respondeu negativamente apenas acrescentou na
questão três que não gostou. Obtiveram-se, também, respostas em branco e generalizadas
(tudo), como no grupo de controle.
Três respostas destacam aspectos do jogo como o que mais gostaram na forma como o
conteúdo foi trabalhado. Durante o RPG, no primeiro cenário utilizado os personagens
tiveram que enfrentar o desconforto da região Nordeste. Atraídos por uma divindade
desconhecida, foram enviados para a região árida com suas características peculiares, para
aprenderem mais sobre a humanidade. Na jornada, não havia chuva e a seca estava
predominando já por um bom tempo. Os alunos gostaram de aprender sobre o nordeste
durante o desenvolvimento do jogo, e foi nesse cenário que eles encontraram uma família que
precisava de ajuda para sobreviver. As dificuldades foram muitas e cada personagem ajudou
de acordo com seus atributos. Saber que os alunos conseguiram aprender mais sobre o
Nordeste (matéria do primeiro bimestre) e, ainda, terem aproveitado o cenário desenvolvido,
foi gratificante.
E a terceira resposta com relação ao RPG desenvolvido no grupo experimental fala
que o ponto de que o aluno mais gostou foi ter conseguido o personagem de deus dentro do
jogo. Existiam duas classes de deuses no jogo, deuses gregos que saíram no monte Olimpo e
das belas terras da Grécia para enfrentar as dificuldades do ambiente brasileiro; e, os deuses
indígenas brasileiros, para que os alunos tivessem conhecimento das divindades que os índios
possuíam antes da chegada dos portugueses. E esse aluno apontou isso, ele achou interessante
poder ter as habilidades de uma divindade.
As outras duas respostas mostram que o ponto que o aluno mais destacou foram as
brincadeiras desenvolvidas durante o jogo. Os alunos realmente interagiam uns com os outros
antes de resolver os problemas e até os mais tímidos eram ouvidos e estimulados a falar por
seus companheiros. E, como um ponto a ser obeservado está no desenvolvimento da matéria,
o aluno julgou ter compreendido melhor o conteúdo e utilizou esse ponto como item que mais
tem relação com a forma que o conteúdo fora trabalhado.
A quarta questão dos grupos de controle e experimental é diferente, por isso
inicialmente falar-se-á das respostas do grupo experimental. O questionamento feito aos
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alunos era se eles gostariam que outros conteúdos fossem trabalhados por meio da utilização
do RPG. O Gráfico 14 apresenta os dados obtidos.

Gráfico 14 — Opinião dos alunos sobre a utilização da metodologia diferenciada em outros conteúdos
da disciplina no grupo experimental
Fonte: Dados da pesquisa.

Esse questionamento gerou uma pequena divisão nos alunos. Persistiu o mesmo aluno
que já havia perguntado se poderia acrescentar a opção mais ou menos no questionário (9%).
Isso simboliza que o aluno não ficou completamente satisfeito e também não estava
insatisfeito com a utilização do RPG. Muitos desejavam formar o personagem, usar poderes
mais fortes, semelhantes ao que aparece nos desenhos animados e jogos de vídeo-game.
Os insatisfeitos continuaram presentes, mostrando que não desejavam utilizar jogo na
sala de aula. Foi comentado por alguns alunos que, por não terem interesse em estar na escola,
julgam que utilizar o conteúdo da disciplina estaria estragando os jogos. Para eles a escola
deve estar separada do ambiente de jogos.
Contudo, 73% dos alunos que participaram da pesquisa estavam satisfeitos com o
desenvolvimento do RPG e desejavam que este fosse utilizado para outros conteúdos. É
interessante destacar que entre as meninas houve necessidade de explicar o que seria um jogo
de RPG porque elas não conseguiam associar a algo com o qual já haviam tido contato. Os
meninos estavam mais ambientados ao estilo de jogo e ajudavam as meninas durante o
desenvolvimento do jogo.
A quinta questão para o grupo experimental é igual à quarta questão para o grupo de
controle. O gráfico 15 apresenta as respostas do grupo de controle.
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Gráfico 15 — Preferência dos alunos por uma das metodologias utilizadas na pesquisa no grupo de
controle
Fonte: Dados da pesquisa.

Esta questão era objetiva e possuía três opções. Foi questionado aos alunos que se eles
pudessem escolher o tipo de aula, qual seria a opção desejada. A intenção era testar se eles
estavam realmente satisfeitos com a forma como o conteúdo era trabalhado na disciplina.
Pode-se observar que, dos 15 alunos do grupo de controle que participaram dessa pesquisa,
22% não quiseram opinar ou realmente não sabiam o que seria melhor. Estavam acostumados
com a metodologia tradicional e não tiveram contato com outra para poder comparar.
O número de respostas positivas para a continuação da metodologia tradicional foi um
diferencial. Apenas 14% dos alunos tinham preferência pelo estudo com o professr expondo o
conteúdo e eles apenas sendo meros ouvintes. Isso diverge das primeiras questões, vários
alunos estavam satisfeitos respondendo positivamente às questões anteriores. Contudo, ao
poderem escolher realmente o modelo de aula, poucos selecionaram a opção referente à
metodologia tradicional.
Muitos alunos migraram para a opção mais interativa, que representou 64% deles.
Inicialmente eles questionaram se eles poderiam interagir com a aula e participar mais
ativamente. Quando receberam a resposta positiva, eles mencionaram que aquela era a
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resposta que desejavam. Apenas ficar escutando não era o que desejavam, eles queriam
participar da construção do conhecimento durante as aulas.
Já no grupo experimental, respostas presentes no gráfico 16, representam 14% de
alunos que responderam não saber o que realmente preferem. Um número menor em
comparação aos alunos do grupo de controle e podem realmente ter ficado na dúvida do que
seria melhor na opinião deles. Uma parcela (22%) mostrou gostar da metodologia tradicional,
de ter o professor expondo o conteúdo. Uma porcentagem maior do que no grupo de controle
e divergindo um pouco das respostas anteriores.
Dos alunos que participaram da pesquisa, 64% mostraram ter preferência por aula
mais interativa, a mesma porcentagem do grupo de controle. Os discentes sentem necessidade
de interagir, de dialogar com o professor, e isso nem sempre é proporcionado quando se
utiliza a metodologia tradicional. O aluno não deseja ficar passivamente recebendo o
conteúdo, eles desejam participar ativamente do processo de ensino-aprendizagem.

Gráfico 16 — Preferência dos alunos por uma das metodologias utilizadas na pesquisa no grupo
experimental
Fonte: dados da pesquisa.

Esse questionário é finalizado com o pedido de sugestões dos alunos. Para melhorar a
forma como o conteúdo foi apresentado, os alunos poderiam fazer qualquer tipo de sugestões.
Contudo, não foram tão diferentes umas das outras, o que deu para organizar em um quadro.
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Essa pergunta equivale à quinta questão para o grupo de controle e a sexta questão para o
grupo experimental. Os dados obtidos encontram-se no Quadro 4.

Quadro 4 — Sugestões de melhoria na forma como o conteúdo é apresentado

Grupo de Controle
Nenhuma sugestão a apresentar
Modelos anatômicos e microscópio
Um filme
Melhorias físicas na escola, modelos
anatômicos e microscópio
E queria que na sala de aula tivesse um
mapa com o sistema solar que a
professora pudesse explicar nas nossas
dúvidas. Que tivesse experiência para
fazermos.
Um esqueleto e telescópio astronômico

Grupo Experimental
Nenhuma sugestão a apresentar
Não. Porque gosto da maneira que é dada
a aula
Mais filmes
Sim. Mais RPG
Branco

Fonte: Dados da pesquisa.

No grupo experimental alguns alunos responderam genericamente que não possuíam
sugestões e um deles respondeu que gosta da maneira como a aula é dada. Esse aluno aponta
preferência pela medotologia tradicional na questão anterior.
Alguns pediram a utilização de filmes. Isso seria muito interessante se fosse possível,
mas a escola possui uma infraestrutura precária, e não possuía, até a finalização desta
pesquisa, um aparelho de televisão funcional para utilização nas salas de aula. A última
televisão fora doada por um dos docentes da instituição e não estava mais funcionando. O
desejo por um filme na aula também foi manifestado pelo grupo de controle, contudo, não era
realmente acessível na escola pesquisada.
Alguns alunos manifestaram o interesse por ter mais utilização de RPG durante as
aulas, reforçando o interesse manifestado na questão anterior por uma aula mais dinâmica e
interativa. Outros alunos não responderam à questão, deixando-a em branco. Não houve a
presença deste fato no grupo de controle. Todos responderam e muitas das respostas estavam
ligadas a esse problema de infraestrutura. Lembrando que algumas respostas foram copiadas
na íntegra e apresentam alguma falta de adequação à norma padrão da Língua Portuguesa.
Alguns alunos responderam não ter sugestões, como os do grupo experimental. Um
grupo falava sobre os recursos em sala de aula, desejavam ter modelos anatômicos ou
celulares para pesquisas, mapas para auxiliar na aprendizagem de conteúdos, microscópio
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para poderem observar imagens que só viam nos livros, e a possibilidade de fazer
experimentos. Mas, a escola não possuía esses recursos, o livro didático era o único material
de apoio para o professor de Ciências Naturais.
Não se pode pedir que os alunos contribuam para alguma aquisição de material porque
muitos dispõem de poucos recursos econômicos e os materiais são caros. Utiliza-se o mais
barato e possível para promover um ambiente de aprendizagem.
Essas respostas mostraram o desejo que os alunos possuem por um ambiente um
pouco melhor. Houve menção da estrutura física da escola. Nesta instituição, as carteiras
estavam em estado ruim (muitas por ação destrutiva de alunos anteriores), não existiam
ventiladores para promover um local mais refrigerado para aqueles que frequentavam as salas
de aula, e uma quadra de esportes que ainda estava em construção. O barulho da obra da
quadra era intenso além da quantidade de poeira, e isso dificultava a aprendizagem,
diminuindo a atenção dos alunos. Os docentes, muitas vezes, tinham que esperar diminuir o
barulho para não forçar a voz.
Os alunos do grupo de controle apontaram os problemas dessa escolae, possivelmente,
a falta de interesse de muitos deles está mais associada à falta de recursos e de estrutura do
que com as dificultadades encontradas nas disciplinas e conteúdos.
Muitos alunos não conseguem compreender a disciplina por meio da metodologia
tradicional; a utilização de ferramentas didáticas diferenciadas poderia auxiliar o professor a
promover aprendizagem significativa em suas aulas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante A escola não se modificou para atender às exigências da sociedade do século
XXI. O ensino ainda está baseado na metodologia tradicional, visando apenas à transmissão
de conhecimento. Essa metodologia, da forma como muitas vezes é desenvolvida, não
consegue gerar aprendizagem significativa em grande parte dos alunos..
Muitos discentes consideram a disciplina de Ciências Naturais complicada, devido ao
número elevado de termos, e por muitos alunos não entenderem o motivo de seu uso. Dessa
forma, o ensino acaba por se tornar enfadonho. O professor deve buscar ferramentas que
promovam a interação dos alunos com as informações, significando-as para que possa haver
construção de conhecimento.
A manutenção e gravação das informações na memória de longo prazo relacionam-se
com a aprendizagem. Para que algo seja armazenado nessa memória, deve-se montar uma
representação com uma rede de associações para facilitar o encontro da informação quando
ela for necessária. Quanto mais o aluno interagir com os conhecimentos e estes forem mais
próximos de sua realidade e conhecimentos já possuídos, maior será a rede de associações que
a representação terá e, consequentemente, mais facilmente será lembrada quando for preciso.
Assim, a metodologia tradicional que privilegia a memorização, não proporciona os
meios para a manutenção das informações na memória de longo prazo. Ela privilegia a
memória de curto prazo, que é intensificada com as repetições e memorização. Mas somente o
que está na memória de longa duração poderá ser acessado ao longo da vida e não será
esquecido.
Essa metodologia de ensino favorece, então, o armazenamento aleatório de
informações na memória de longo prazo, ou o esquecimento destas. Se a informação foi
colocada de forma aleatória, dificilmente será lembrada por inteiro, serão encontrados apenas
fragmentos de sua representação. Tal afirmação foi observada nos questionários passados
antes da aplicação do jogo.
A atenção é um item essencial para que ocorra o processo de retenção de conteúdo.
Ela é a responsável por promover a passagem do estímulo sensorial para a memória de curta
duração e também auxilia no processo de codificação da informação para a memória de longo
prazo.
Existem muitos recursos que podem ser utilizados para que o aluno possa
compreender os conteúdos ensinados e dessa forma significá-los e armazená-los com
conexões na memória de longo prazo. Eles proporcionam aprendizagem significativa nas
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salas de aula. Entre esses recursos, encontram-se as ferramentas lúdicas, dentre elas estão os
jogos pedagógicos.
É importante lembrar que o problema na retenção da informação pode também estar
ligado a outros fatores, além dos mencionados nessa pesquisa. Por exemplo, problemas de
natureza biológica que interferem no Sistema Nervoso Central e prejudicam o processo de
retenção das informações. Por isso, sugere-se que outras varíaveis possam ser controladas
para o estudo de outros problemas no processamento da informação em futuras pesquisas.
Neste trabalho, foi utilizado um jogo de RPG de mesa que visava proporcionar uma
maior interação entre os alunos e o conteúdo, atribuindo ao aluno um papel de agente no
processo de Ensino-aprendizagem para verificar se haveria melhor retenção de conteúdo pelos
mesmos. Por meio dos questionários e observações durante sua aplicação, percebeu-se que os
alunos ficaram mais motivados com jogo e, por meio da interação, pode-se compreender
melhor alguns tópicos relacionados ao tema de água, trabalhado no segundo bimestre nas
escolas municipais de Campos dos Goytacazes.
Com a análise dos questionários de avaliação dos alunos que utilizaram o jogo (grupo
experimental) e dos alunos que não utilizaram (grupo de controle) e com a análise estatística
do teste Q de Cochran, obteve-se a confirmação da hipótese desta pesquisa. Esta hipótese
indica que a utilização do jogo possibilita melhor retenção de conteúdo nos alunos. Pode-se
perceber também um aumento acentuado nas notas do segundo bimestre em relação às notas
do primeiro bimestre nos alunos do grupo experimental.
Pela análise dos dados obtidos nos questionários de avaliação da metodologia,
percebe-se que muitos discentes não conseguem compreender a disciplina por meio da
metodologia tradicional. Eles expressaram grande interesse em possuir uma aula mais
interativa, na qual o docente não apenas explanaria a matéria, mas eles também poderiam
participar ativamente do processo de Ensino-Aprendizagem. A utilização de outras
ferramentas didáticas pode auxiliar o professor a promover aprendizagem significativa em
suas aulas.
Pode-se perceber também que a estrutura física da escola influencia na aprendizagem
dos alunos. Muitos reclamavam da infraestrutura e desejavam melhores condições e recursos
para serem utilizados nas salas de aulas.
Entre as ferramentas didáticas, um grande número de alunos desejou ter aulas práticas
que apresentem os conteúdos visualizados apenas na teoria em sala de aula. Além disto,
destacaram a utilização de jogos no ensino, porque estes promovem interação dos alunos com
o conteúdo, e no caso do jogo de interpretação de papéis, aguçandolhes a criatividade. Os
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alunos deixam de ser eles mesmos, tornando-se personagens (nos jogos de mesa e outros tipos
de RPG). Assim, compreendendo o que é apresentado, eles são instigados a criar novas
estratégias que possibilitam resgatar e ressignificar o conteúdo da disciplina ministrada. Dessa
forma, os alunos irão construir conhecimento, e este será associado a outras informações,
criando uma rede de conexões para aquela representação; eles não irão esquecer o conteúdo e,
quando for necessário, irão acessar as informações mais facilmente.
O lúdico parece despertar motivação e, consequentemente, maior atenção dos alunos.
Existem outros fatores que também são importantes na aprendizagem, como os
conhecimentos prévios do educando. Este pode ser utilizado por meio de contextualizações ou
por meio de um jogo. O conhecimento prévio é uma variável que pode ser analisada em
futuras pesquisas, envolvendo a temática dessa pesquisa.
O jogo desenvolvido com os alunos teve boa aceitabilidade. Os personagens foram
sorteados, porque a maioria queria ser um deus dentro do jogo. Entre pontos relevantes,
muitos alunos apontaram que gostaram dos personagens, e outros manifestaram o gosto por
poder representar o papel de um deus dentro do jogo. Mesmo aquele que foi um personagem
animal participou ativamente e auxiliou aos demais com suas habilidades nas lutas e resolução
de problemas que foram surgindo. Foi gratificante desenvolver e utilizar esse jogo com os
alunos do sexto ano porque eles realmente se empenharam em cada um dos cenários.
Jogos são apenas algumas ferramentas lúdicas que o professor pode utilizar para
promover em sua sala de aula um ambiente de construção de conhecimento, gerando
aprendizagem significativa e não apenas memorização por meio da qual o discente poderá
esquecer-se da informação, já que a memória de curto prazo apresenta pequena duração ou é
armazenada de forma aleatória, dificultando o encontro da representação ou lembrando-se
apenas de fragmentos.
Portanto, o jogo auxilia no processo de ensino-aprendizagem. O aluno deixa de ser um
agente passivo nesse processo e pode participar ativamente da aprendizagem, tornando o
conhecimento mais significativo. Quanto mais significativo for o conhecimento, melhor será
armazenado na memória de longa duração e melhor será lembrado.
Os docentes podem tornar o conhecimento mais atrativo aos alunos, com a utilização
desta ferramenta pedagógica, e dessa forma facilitar a interação dos mesmos com as
informações, promovendo construção do conhecimento e, consequentemente, melhor retenção
dos conteúdos apresentados em sala de aula.
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APÊNDICES
APÊNDICE A — QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO
(Destinado aos alunos do 6º ano do grupo de controle e experimental)

Caro(a) aluno(a),
Realizo uma pesquisa relacionada ao jogo na aprendizagem. Sua participação é
muito importante, pois este estudo poderá trazer contribuições futuras para uma melhor
compreensão do processo de ensino/aprendizagem em Ciências.
É necessário que você participe com bastante atenção. Esclareço que não haverá
necessidade de se identificar, e os resultados a serem divulgados serão do grupo como
um todo.
Conto com sua participação e, antecipadamente, agradeço!
Cordiais saudações,
Elaine Santana
Mestranda em Cognição e Linguagem
(Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro)
1ª parte: caracterização dos sujeitos
1) Turma em que estuda?
( ) 601
( ) 602
( ) 603
2) Idade:
( ) 11 anos
3) Sexo:
( ) Feminino

( ) 12 anos

( ) 13 anos

( ) 14 anos

( ) + de 14 anos

( ) Masculino

4) Você gosta de estudar Ciências Naturais?
( ) Sim
( )Não
5) Como você considera suas notas em Ciências Naturais?
( ) Muito boas
( ) Boas
( ) Regular ( ) Ruim
2ª parte: A sala de aula de Ciências Naturais
6) Quais destes materiais ou recursos didáticos o professor(a) mais utiliza nas aulas de
Ciências Naturais?
( ) Livro
( ) Apostila ( ) Caderno ( ) Filme
( ) Escrita no Quadro
( ) Aulas práticas
( ) Slides ( ) Jogos
( ) Retroprojetor
( ) Escrita por meio de lápis ou caneta ( ) Outros:_____________________
7) Qual(is) dos recursos mencionados na pergunta anterior você gostaria que fosse mais
utilizado nas aulas de Ciências Naturais? (Cite no máximo três).
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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APÊNDICE B — QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA
(Destinado aos alunos do 6º ano do grupo experimental)

Queridos alunos,
Terminamos o estudo de duas unidades da disciplina de Ciências Naturais, que
foram apresentados por meio de uma metodologia diferenciada. Gostaria de ouvir sua
opinião relacionada à forma como o conteúdo foi apresentado até o momento,
respondendo às perguntas apresentadas neste questionário.
A sua participação é muito importante, e você deve responder às perguntas com
toda sinceridade.
Com carinho,
Professora Elaine Santana
Mestranda em Cognição e Linguagem
(Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro)
1)Você acha que o modo como o conteúdo foi introduzido possibilitou-lhe uma melhor
compreensão?
( ) Sim
( ) Não
2) Você gostou da maneira como o conteúdo desta disciplina foi estudado nesta turma?
( ) Sim
( ) Não
Justifique:___________________________________________________________________
3) O que você mais gostou em relação à forma como o conteúdo foi trabalhado?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4) Você gostaria de que os conteúdos dessa disciplina fossem sempre apresentados dessa
maneira?
( ) Sim
( ) Não
5) Se lhe fosse dado a oportunidade de escolher entre duas aulas: somente com a exposição do
professor e aula por meio da apresentação de situações problematizadas como ocorreu nesta
disciplina, qual seria sua opção?
( ) Prefere estudar com o professor expondo o conteúdo
( ) Prefere estudar por meio de histórias com situações-problema.
( ) Não sei
6)Você tem alguma sugestão a fazer, tendo em vista o aperfeiçoamento da forma como o
conteúdo foi apresentado?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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APÊNDICE C — QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA METODOLOGIA
(Destinado aos alunos do 6º ano do grupo de controle)
Queridos alunos,
Terminamos o estudo de duas unidades da disciplina de Ciências Naturais, que
foram apresentadas por meio da exposição do professor. Gostaria de ouvir sua opinião
relacionada à forma como o conteúdo foi apresentado até o momento respondendo às
perguntas apresentadas neste questionário.
A sua participação é muito importante, e você deve responder às perguntas com
toda sinceridade.
Com carinho,
Professora Elaine Santana
Mestranda em Cognição e Linguagem
(Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro)
1)Você acha que o modo como o conteúdo foi introduzido possibilitou-lhe boa compreensão?
( ) Sim
( ) Não
2) Você gostou da maneira como o conteúdo desta disciplina foi estudado nesta turma?
( ) Sim
( ) Não
Justifique:___________________________________________________________________
3) O que você mais gostou em relação à forma como o conteúdo foi trabalhado?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4) Se lhe fosse dado a oportunidade de escolher entre duas aulas: somente com a exposição do
professor como ocorreu nesta disciplina e aula por meio da apresentação de situações
problematizadas, qual seria sua opção?
( ) Prefere estudar com o professor expondo o conteúdo
( ) Prefere estudar por meio de histórias com situações-problema.
( ) Não sei
5) Você tem alguma sugestão a fazer, tendo em vista o forma como o conteúdo foi
apresentado nesta turma?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

175

APÊNDICE D — QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO (perguntas
referentes ao tema da aula a ser aplicado no grupo experimental e de controle – pré-teste e
pós-teste. Como sugestões apresentadas durante a defesa, em cada questão será feito um
comentário relacionando as perguntas ao conteúdo estudado pelos alunos do Ensino
Fundamental. Este será relacionado às respostas escolhidas como correta para cada uma das
questões e é apresentado em itálico.)
Caro(a) aluno(a),
Realizo uma pesquisa relacionada ao jogo na aprendizagem. Sua participação é
muito importante, pois este estudo poderá trazer contribuições futuras para uma melhor
compreensão do processo de ensino/aprendizagem em Ciências.
É necessário que você participe com bastante atenção. Esclareço que não haverá
necessidade de se identificar, e os resultados a serem divulgados serão do grupo como
um todo. Conto com sua participação e antecipadamente agradeço!
Cordiais saudações,
Elaine Santana
Mestranda em Cognição e Linguagem
(Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro)
Questões
1) O que é água?
a) substância (H2O) líquida e incolor, insípida e inodora, essencial para a vida da maior parte
dos organismos vivos e excelente solvente para muitas outras substâncias.
b) substância (H2O) líquida e incolor essencial para a vida da maior parte dos organismos
vivos e excelente solvente para muitas outras substâncias.
c) A água é uma substância formada por partículas minúsculas chamadas átomos, que
agrupados formam moléculas
O conceito de água aprendido pelos alunos de Ensino Fundamental da Instituição de
ensino pesquisada é o seguinte: “A água é um composto químico abundante em nosso planeta
e possui propriedades que intervêm em muitos processos que ocorrem em nosso planeta e nos
seres vivos. É incolor, inodora e insípida, o que significa que não possui cor, cheiro ou
sabor”. O apresentado entre aspas são as palavras retiradas diretamente do livro utilizado
pelo docente responsável pela turma.
Partes do livro utilizado foram apresentadas na forma de fichamento no anexo A.
Neste livro, os autores mencionam que letras são utilizadas como padrões para falar das
substâncias e que a água é representada pelas letras H2O como padrão. É apresentada
também a importância da àgua para os seres vivos e na parte das propriedades é revelada
que esta é um excelente solvente, conhecida até como solvente universal.
Vale ressaltar que os alunos deveriam marcar a resposta correta completa, segundo o
que tinham estudado. Assim, para os conceitos que eles estudaram, a reposta correta seria a
primeira opção.
2) Quais são as características da água?
a) A água é inodora, incolor e insípida
b) A água não possui cheiro, cor, mas pode possuir sabor.
c) A água não possui cheiro, sabor, mas possui uma coloração.
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Observando o comentário utilizado para a primeira questão, os alunos recebem o
conceito de água baseado em suas características como incolor, inodora e insípira. Apesar
de o livro apresentar uma diferenciação para água potável e água poluída, em nenhum
momento é mencionado coloração ou sabor na água.
No livro, a água poluída é aquela que apresentaria partículas ou elementos nocivos
ou tóxicos aos seres vivos e ao ambiente. Sendo assim, a resposta correta, segundo o
conteúdo estudado pelos alunos que participaram da pesquisa, seria a primeira opção.
3) Como é constituída a molécula de água?
a) Dois átomos de oxigênio e um de hidrogênio
b) Dois átomos de oxigênio e dois de hidrogênio
c) Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio
Os alunos, no sexto ano do Ensino Fundamental, não possuem muita noção sobre o
que seriam átomos. No livro utilizado na Instituição de Ensino é mencionado que é utilizada
uma linguagem internacional, com letras e números, para representar as substâncias em
Ciências. Para a água, a nomenclatura é H2O. O docente responsável mencionou que estes
eram denominados átomos, contudo, eles aprenderiam mais profundamente sobre esse
assunto no nono ano do Ensino Fundamental. Logo, a única resposta correta seria a terceira
opção.
4) Por que a água molha?
a) Porque ela é molhada
b) Porque ela é capaz de interagir com os componentes do material
c) Porque ela consegue dissolver a maior parte das substâncias
A água é capaz de molhar devido a suas propriedades de adesão e coesão. Essas
propriedades conjuntas promovem a interação da água com os componentes de um material.
Essa interação só vai acontecer se houver atração entre a molécula de água e o componente
do material. Como a água é uma molécula polar, ela só poderá interagir com outras
moléculas polares e se aderir a substâncias polares. Vale mencionar que a coesão é a
propriedade que fala sobre a forte união entre as moléculas de água.
A solvência, ou capacidade de dissolver uma substância, também mencionada nesta
questão, está relacionada à capacidade da água de dissolver sólidos, líquidos e gases e
formar soluções. O livro informa que é devido a essa capacidade que a água ficou conhecida
como solvente universal.
As propriedades interativas da água e de dissolução não sofrem entrelaçamento e não
se encontram relacionadas nos livros utilizados pelos estudantes que participaram desta
pesquisa. Assim, para responder a este questionamento, a opção correta seria a segunda
opção. É interessante apresentar a primeira opção como algo muito utilizado de forma
ironizada para responder ao questionamento do motivo da água molhar, por isso foi
adicionada como opção.
5) Por que sentimos sede?
a) Porque estava muito quente
b) Porque o organismo está desidratando
c) Porque o organismo está com muita água
Esta questão não apresenta muitas dúvidas. A sede é um sinal que o organismo utiliza
para mostrar que o nível de água está diminuindo. O livro utilizado pelo docente responsável
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fala que os seres vivos perdem água ao urinar, transpirar, respirar, entre outras formas e que
essa água deve ser reposta constantemente pela ingestão do líquido ou alimentos que
contenham água. Também é conceituada a desidratação que está relacionada à perda de
água pelo corpo sem a devida reposição. Sendo assim, a resposta a questão seria a segunda
opção.
6) Quais são as propriedades da água?
a) Adesão, coesão e capilaridade
b) Adesão, solvência e baixo calor específico
c) Coesão, alto calor específico e baixa solvência a moléculas polares
A água apresenta muitas propriedades que a caracterizam como tal. Nas opções
apresentadas aos alunos, foi colocada uma resposta incorreta entre os três itens. A água não
apresenta baixo calor específico, na verdade, essa propriedade é relativamente alta e isso
justifica o fato de a água demorar a esquentar.
A água também é uma substância polar, então, ela é um excelente solvente para
moléculas polares. A terceira opção é incorreta porque diz que a água apresentaria baixa
solvência a moléculas polares. Logo, as três propriedades apresentadas de forma correta
nesta questão estariam na primeira opção.
7) Qual a importância da água para os seres vivos?
a) Transporte de substâncias e dissolver gorduras
b) Expande quando congela e baixo calor específico
c) Funcionamento e manutenção do corpo humano
Nesta opção, o questionamento gira em torno da importância da água para os seres
vivos. O livro utilizado pelos discentes que participaram da pesquisa relata que a falta de
água pode prejudicar e até impedir o funcionamento do organismo dos seres vivos. Ela é
utilizada para ajudar na regulação da temperatura, em alguns animais, transporte de
nutrientes no sangue e até para eliminação de resíduos.
Um detalhe da primeira opção é a dissolução de gorduras. Como gorduras são
moléculas apolares, a água não poderia dissolvê-las já que é um solvente polar. Sendo assim,
a única opção correta para esta questão seria a terceira que fala que a água é importante
para o funcionamento e manutenção do corpo humano.
8) Qual a porcentagem de água no corpo humano? O que acontece se essa quantidade
diminuir?
a) Aproximadamente 70%. O organismo desidrata.
b) Aproximadamente 80%. O organismo desidrata
c) Aproximadamente 70%. O organismo não desidrata.
Para essa opção não existe muitas controvérsias. Já foi mencionado em questão
anterior que a desidratação está relacionada com a diminuição da quantidade de água no
organismo. A porcentagem de água contida no corpo humano, aprendida pelos alunos que
participaram da pesquisa, é de cerca de setenta pro cento. Logo, a única opção correta seria
a primeira.
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APÊNDICE E — GLOSSÁRIO UTILIZADO NO JOGO DESENVOLVIDO
Glossário
Água: substância (H2O) líquida e incolor, insípida e inodora, essencial para a vida da maior
parte dos organismos vivos e excelente solvente para muitas outras substâncias.

Água Potável: destinada ao consumo humano por apresentar as condições ideais para a
saúde. Pode ser tratada ou retirada de fontes naturais, desde que seja pura.

Água salobra: é uma água de aparência turva. Possui grandes quantidades de sal ou outra
substância dissolvida. Não pode ser consumida pelo ser humano. É muito encontrada em
regiões de mangue (áreas alagadas próximas ao litoral).

Água doce: é a água que encontramos em rios, lagos, riachos, etc. Possui baixa quantidade de
minerais e algumas impurezas (caso esteja contaminada). É uma água de cor marrom, pois
possui também grande quantidade de terra dissolvida. Para ser consumida precisa passar por
processo de tratamento específico. Quando está limpa, costuma abrigar grandes quantidades
de peixes. O Brasil é um país rico em água doce graças a grande quantidade de rios.

Água salgada: é a conhecida água do mar. Possui grande quantidade de sais, principalmente
o famoso sal de cozinha (cloreto de sódio). Não pode ser consumida pelo ser humano.

Água contaminada: geralmente presente em rios e lagos que recebem esgotos ou resíduos
industriais. Não pode ser consumida, pois apresenta micro-organismos que transmitem
doenças ou produtos químicos que prejudicam a saúde humana. Geralmente encontramos
baixa existência de vida animal neste tipo de água.

Água destilada: água com altas concentrações de hidrogênio e oxigênio. É produzida de
forma artificial em indústrias pelo processo de destilação. Na natureza, ela se forma durante o
processo de chuva. É uma água muito usada em baterias de automóveis ou como reagente
industrial. Não pode ser consumida.

Água mineral: água que possui grande quantidade de minerais oriundos da natureza.
Algumas destas águas possuem propriedades terapêuticas. Alguns tipos de águas minerais são
próprias para o consumo, tanto que são engarrafadas e vendidas por empresas.
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Água poluída: é um tipo de água misturada com algum poluente. Neste caso, a água perde
seu cheiro e cor natural, ficando imprópria para o consumo.

Águas termais: São águas minerais aquecidas.

Aquífero: Aquífero é toda formação geológica em que a água pode ser armazenada e que
possua permeabilidade suficiente para permitir que esta se movimente.

Ar: não podemos ver o ar nem tocá-lo. Ele é invisível, incolor (não tem cor) e inodoro (não
tem cheiro). Mas existe, tem peso e ocupa espaço.

Ar rarefeito: rarefeito significa pouco denso ou com pouca concentração. No caso do ar
rarefeito, significa ar com pouca pressão. O ar rarefeito é encontrado em grandes altitudes.

Ar poluido: pode ser definido como a presença de substâncias provenientes de atividades
humanas ou da própria natureza que podem colocar em risco a qualidade de vida dos seres
vivos. O ar poluído pode causar sérios problemas ao homem e a outros seres, portanto, ele é
impróprio e nocivo.

Cactáceas: apresentam caule suculento, globular ou cilíndrico, com sulcos e relevos, simples
ou ramificados e de diversos tamanhos, constituindo uma enorme diversidade de formas. Na
grande maioria têm espinhos, alguns muito agudos e longos. Muitos também são cobertos de
pelos.

Chuva: é um fenômeno meteorológico que consiste na precipitação de água sobre a superfície
da Terra. A chuva forma-se nas nuvens.

Condensação: esse processo identifica a mudança do estado gasoso para o estado líquido,
decorrente do resfriamento (arrefecimento).

Desidratação: A desidratação ocorre quando o corpo usa ou perde mais líquido do que o
ingerido. Quando isso acontece, seu corpo tem dificuldades para realizar suas funções
normais. Se você não repõe os líquidos que são utilizados ou perdidos, ocorre a desidratação.
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Desmatamento: é o processo de destruição das florestas através da ação do homem. Ocorre,
geralmente, para a exploração de madeira, abertura de áreas para a agricultura ou pastagem
para o gado.

Enchente: são fenômenos naturais que ocorrem quando a precipitação é elevada e a vazão
ultrapassa a capacidade de escoamento, ou seja, quando a chuva é intensa e constante, a
quantidade de água nos rios aumenta, extravasando para as margens dos rios (áreas de
várzeas). Todos os canais de escoamento possuem essa área de várzea para receber o
"excesso" de água, quando ela ultrapassa os limites dos canais. Entretanto, com as
interferências antrópicas (do homem), as inundações são intensificadas em vista de alterações
no solo de uma bacia hidrográfica, tais como a urbanização, impermeabilização,
desmatamento e o desnudamento (eliminação da vegetação).

Estados físicos da água: são os processos de transformação da água. A água é encontrada na
natureza em três estados físicos, a saber: Líquido, Sólido e Gasoso.

Estado Líquido: Encontrada em maior parte no planeta por meio de rios, lagos e oceanos; o
estado líquido não possui forma própria.

Estado Sólido: a água possui forma, como por exemplo, os cubos de gelos. Isso acontece pois
as moléculas de água encontram-se muito próximas devido à temperatura.

Estado Gasoso: as partículas de água encontram-se afastadas umas das outras e, por isso, não
possui uma forma definida.

Formação da Chuva: Ocorre da seguinte forma: 1º - A água, quando é aquecida (pelo Sol ou
outro processo de aquecimento), evapora e se transforma em vapor de água; 2º - Este vapor de
água mistura-se com o ar e, como é mais leve, começa a subir; 3º - Formam-se as nuvens
carregadas de vapor de água (quanto mais escura é a nuvem mais carregada de vapor de água
condensada); 4º - Ao atingir altitudes elevadas ou encontrar massas de ar frias, o vapor de
água condensa, transformando-se novamente em água; 5º - Como é pesada e não consegue
sustentar-se no ar, a água acaba caindo em forma de chuva;
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Formação de águas termais: Na crosta terrestre, a temperatura da água aumenta junto com a
profundidade. 1 - A água da chuva se infiltra no subsolo. Nos terrenos sedimentares (mais
porosos), ela desce ocupando os espaços entre os grãos. Nas camadas metamórficas e ígneas
(quase impermeáveis), ela aproveita pequenas rachaduras entre as rochas; 2 - Na descida, a
água percorre um caminho tortuoso e lento, movendo-se poucos centímetros por ano. À
medida que penetra no subsolo, ela esquenta: na crosta terrestre, a cada 33 metros de
profundidade, a temperatura aumenta 1ºC; 3 - Em contato com rochas quentes até 3 000
metros abaixo da superfície, a temperatura da água chega a 150ºC. Como os reservatórios
estão submetidos a uma grande pressão, o caminho natural da água é voltar à superfície - isso
se houver alguma fresta para ela escapar; 4 - Com temperaturas que chegam a 90ºC em alguns
balneários brasileiros, o manancial subterrâneo brota em rios e lagoas quentes; 5 - A trajetória
para cima é rápida. A água quente passa por rachaduras maiores entre as rochas. Graças a esse
atalho, ela perde pouco calor. Em algumas estâncias termais, a tubulação de poços profundos
acelera a volta, impedindo que a água esfrie.

Fusão: mudança do estado sólido para o estado líquido da água, provocada por aquecimento,
por exemplo, um gelo que derrete num dia de calor. Além disso, o denominado "Ponto de
Fusão" (PF) é a temperatura que a água passa do estado sólido para o líquido. No caso da
água, o ponto de fusão é de 0ºC.

Geada: é um fenômeno que ocorre quando a temperatura está muito baixa (abaixo de 0ºC). O
vapor de água presente no ar sublima (passa do estado gasoso direto para o estado sólido, sem
passar pelo líquido) devido ao frio intenso, formando cristais de gelo sobre qualquer
superfície.

Granizo: corresponde a pedras de gelo, tem origem no alto das nuvens do tipo cúmulos, lugar
onde a temperatura é muito reduzida.

Infiltração: o fenômeno de penetração da água nas camadas do solo próximas à superfície do
terreno, movendo-se para baixo, através dos vazios, sob a ação da gravidade, até atingir uma
camada suporte, que a retém, formando então a água do solo ou rocha.

Lençol Freático: é um extrato permeável, parcialmente saturado de água, cuja base é uma
camada impermeável ou semipermeável. O topo é limitado pela própria superfície livre da
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água também chamado de superfície freática, sobre pressão atmosférica. Ele tende a ter um
perfil mais ou menos semelhante ao perfil da superfície do terreno. O lençol freático está
geralmente perto da superfície, em vales de rios e com maiores profundidades em altos
topográficos.

Lixo: é todo e qualquer resíduo proveniente das atividades humanas ou gerado pela natureza
em aglomerações urbanas. No dicionário, ela é definida como sujeira, imundice, coisa ou
coisas inúteis, velhas, sem valor. Lixo, na linguagem técnica, é sinônimo de resíduos sólidos e
é representado por materiais descartados pelas atividades humanas.

Neblina: A neblina ocorre quando há formação de nuvens muito baixas. Ela nada mais é do
que o acúmulo de vapor de água perto do solo, que resfria e condensa, diminuindo a
visibilidade.

Neve: esse tipo de precipitação ocorre através da baixa temperatura das nuvens (0ºC) e
promove congelamento do vapor de água produzindo, dessa forma, pequenos cristais de gelo.
Esse tipo de precipitação ocorre, com maior frequência, em climas temperados e polares.

Plantas Suculentas: são aquelas nas quais a raiz, o talo ou as folhas foram engrossados para
permitir o armazenamento de água em quantidades muito maiores que nas plantas normais.
Esta adaptação permite-lhes manter reservas do líquido durante períodos prolongados, e
sobreviver em ambientes áridos e secos que para as outras plantas seriam inabitáveis.

Poço artesiano: é um aquífero completamente saturado de águas, cujo limite superior (teto) e
inferior (piso) são extratos impermeáveis. A água desse aquífero chama –se artesiana ou
confinada e sua pressão é, geralmente, mais alta que a pressão atmosférica. Por isso, quando
se perfura o aquífero, a água sobe para um nível bem superior, podendo até jorrar.

Poluição: é qualquer alteração provocada no meio ambiente, que pode ser um ecossistema
natural ou agrário, um sistema urbano ou até mesmo em microescala. O termo poluição deriva
do latim “poluere”, que significa “sujar”.

Solidificação: mudança de estado líquido para o estado sólido provocado pelo arrefecimento
ou resfriamento. Além disso, o "Ponto de Solidificação" da água é de 0ºC.
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Sublimação: mudança do estado sólido para o estado gasoso, por meio do aquecimento.
Também denomina a mudança do estado gasoso para o estado sólido (ressublimação), por
arrefecimento, por exemplo: gelo seco e naftalina.

Tratamento de água: O tratamento de água consiste na remoção de impurezas e
contaminantes antes de destiná-la ao consumo.

Vaporização: mudança do estado líquido para o estado gasoso por meio do aquecimento da
água.
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APÊNDICE F — FICHAS DOS PERSONAGENS

Classe

Ficha do Personagem

Característica do personagem

Deuses Gregos

Nome: Apolo
Atributos
Força: 15
Destreza: 11
Resistência: 16
Inteligência: 4
Sabedoria: 4
Carisma: 16
Sorte: 5
Equipamentos
Cajado,
Armadura,
carruagem
especial
Habilidades:
Castigar,
Salvar,
Amaldiçoar,
Levitar, Ataques destrutivos
Nome: Atena
Atributos
Força: 15
Destreza: 11
Resistência: 16
Inteligência: 4
Sabedoria: 4
Carisma: 16
Sorte: 5
Equipamentos
Cajado,
Armadura,
carruagem
especial
Habilidades:
Castigar,
Salvar,
Amaldiçoar,
Levitar, Ataques destrutivos
Nome: Posseidon
Atributos
Força: 15
Destreza: 11
Resistência: 16
Inteligência: 4
Sabedoria: 4
Carisma: 16
Sorte: 5
Equipamentos
Cajado,
Armadura,
carruagem
especial
Habilidades:
Castigar,
Salvar,
Amaldiçoar,
Levitar, Ataques destrutivos
Nome: Gaia
Atributos
Força: 15
Destreza: 11
Resistência: 16
Inteligência: 4
Sabedoria: 4
Carisma: 16
Sorte: 5
Equipamentos

Apolo:
O deus da luz (representada pelo Sol),
das artes, da medicina e da música é
filho de Zeus com uma titã, Leto. Na
juventude, era vingativo, mas depois
se tornou um deus mais calmo, usando
os poderes para cura, música e
previsões do futuro

Deuses Gregos

Deuses Gregos

Deuses Gregos

Atena:
É a deusa da sabedoria e filha de Zeus
com a primeira mulher dele, Métis.
Seu símbolo é a mais sábia das aves, a
coruja. Habilidosa e especialista nas
artes e na guerra, Atena carrega uma
lança e um escudo chamado Égide

Posseidon:
O irmão mais velho de Zeus e Hades é
o deus do mar. Com um movimento
de seu tridente, causa tempestades e
terremotos - e sua fúria é famosa entre
os deuses! Posseidon vive procurando
aumentar seus domínios em diferentes
áreas da Grécia

Gaia:
Gaia, a deusa primordial, geradora de
todos os deuses, a deusa-terra, um dos
primeiros elementos que surgiu no
despontar da criação, junto com o Ar,
Mar e Céu.
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Deuses Gregos

Mitologia Brasileira

Mitologia Brasileira

Mitologia Brasileira

Cajado,
Armadura,
carruagem
especial
Habilidades:
Castigar,
Salvar,
Amaldiçoar,
Levitar, Ataques destrutivos
Nome: Artemis
Atributos
Força: 15
Destreza: 11
Resistência: 16
Inteligência: 4
Sabedoria: 4
Carisma: 16
Sorte: 5
Equipamentos
Cajado,
Armadura,
carruagem
especial
Habilidades:
Castigar,
Salvar,
Amaldiçoar,
Levitar, Ataques destrutivos
Nome: Curupira
Atributos
Força: 13
Destreza: 16
Resistência: 14
Inteligência: 15
Sabedoria: 15
Carisma: 16
Sorte: 13
Equipamentos
Cajado
Habilidades:
Ataques da Natureza, Enganar
humanos, Controle de animais,
Ilusão, Amaldiçoar, Sedução.
Nome: Caipora
Atributos
Força: 13
Destreza: 16
Resistência: 14
Inteligência: 15
Sabedoria: 15
Carisma: 16
Sorte: 13
Equipamentos
Cajado
Habilidades:
Ataques da Natureza, Enganar
humanos, Controle de animais,
Ilusão, Amaldiçoar, Sedução.
Nome: Iara
Atributos
Força: 13
Destreza: 16
Resistência: 14
Inteligência: 15
Sabedoria: 15
Carisma: 16
Sorte: 13
Equipamentos

Artemis:
Irmã gêmea de Apolo, é a deusa da
caça, representada por uma mulher
com um arco - contraditoriamente,
também é a protetora dos animais...
Artemis é uma deusa casta (virgem),
que fica furiosa quando se sente
ameaçada

Curupira:
O folclore brasileiro é rico em
personagens lendários e o curupira é
um dos principais. De acordo com a
lenda, contada principalmente no
interior do Brasil, o curupira habita as
matas brasileiras. De estatura baixa,
possui cabelos avermelhados (cor de
fogo) e seus pés são voltados para trás.
Este pequeno índio é forte e muito
esperto.

Caipora:
O Caipora era uma entidade que
possuía como função e dom o controle
e guarda das florestas, e tudo que
existia nela.

Iara:
Iara é uma lenda do folclore brasileiro.
Ela é uma linda sereia que vive no rio
Amazonas, sua pele é morena, possui
cabelos longos, negros e olhos
castanhos. A Iara costuma tomar
banho nos rios e cantar uma melodia
irresistível, desta forma os homens
que a veem não conseguem resistir aos
seus desejos e pulam dentro do rio.

186

Mitologia Brasileira

Mitologia Brasileira

Deus indígena Brasileiro

Deus indígena Brasileiro

Cajado
Habilidades:
Ataques da Natureza, Enganar
humanos, Controle de animais,
Ilusão, Amaldiçoar, Sedução.

Ela tem o poder de cegar quem a
admira e levar para o fundo do rio
qualquer homem com o qual ela
desejar se casar.

Nome: Boitatá
Atributos
Força: 13
Destreza: 16
Resistência: 14
Inteligência: 15
Sabedoria: 15
Carisma: 16
Sorte: 13
Equipamentos
Cajado
Habilidades:
Ataques da Natureza, Enganar
humanos, Controle de animais,
Ilusão, Amaldiçoar, Sedução.
Nome: Mula-sem-cabeça
Atributos
Força: 13
Destreza: 16
Resistência: 14
Inteligência: 15
Sabedoria: 15
Carisma: 16
Sorte: 13
Equipamentos
Cajado
Habilidades:
Ataques da Natureza, Enganar
humanos, Controle de animais,
Ilusão, Amaldiçoar, Sedução.
Nome: Guaraci
Atributos
Força: 10
Destreza: 10
Resistência: 12
Inteligência: 16
Sabedoria: 16
Carisma: 5
Sorte: 14
Equipamentos
Cajado
Habilidades:
Sedução, Incorporação/controle de
mente, trazer à tona a consciência dos
atos praticados, amaldiçoar.
Nome: Sumá
Atributos
Força: 10
Destreza: 10
Resistência: 12
Inteligência: 16
Sabedoria: 16
Carisma: 5
Sorte: 14

Boitatá:
De acordo com a lenda, o boitatá
protege as matas e florestas das
pessoas que provocam queimadas. O
boitatá vive dentro dos rios e lagos e
sai de seu "habitat" para assombrar e
queimar as pessoas que praticam
incêndios nas matas.

Mula-sem-cabeça:
A mula sem cabeça é uma lenda do
folclore brasileiro. A mula é
literalmente uma mula sem cabeça,
que solta fogo pelo pescoço, local
onde deveria estar sua cabeça. Possui
em seus cascos, ferraduras que são de
prata ou de aço e apresentam
coloração marrom ou preta.

Guaraci:
(deus do sol), é a representação ou
deidade
do
Sol,
às
vezes
compreendido como aquele que dá a
vida e criador de todos os seres vivos,
tal qual o sol é importante nos
processos biológicos.

Sumá:
Foi ela que ensinou a arte da
agricultura aos tupis.
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Deus indígena Brasileiro

Deus indígena Brasileiro

Deus indígena Brasileiro

Animal

Equipamentos
Cajado
Habilidades:
Sedução, Incorporação/controle de
mente, trazer à tona a consciência dos
atos praticados, amaldiçoar.
Nome: Caramuru
Atributos
Força: 10
Destreza: 10
Resistência: 12
Inteligência: 16
Sabedoria: 16
Carisma: 5
Sorte: 14
Equipamentos
Cajado
Habilidades:
Sedução, Incorporação/controle de
mente, trazer à tona a consciência dos
atos praticados, amaldiçoar.
Nome: Polo
Atributos
Força: 10
Destreza: 10
Resistência: 12
Inteligência: 16
Sabedoria: 16
Carisma: 5
Sorte: 14
Equipamentos
Cajado
Habilidades:
Sedução, Incorporação/controle de
mente, trazer à tona a consciência dos
atos praticados, amaldiçoar.
Nome: Tupã
Atributos
Força: 10
Destreza: 10
Resistência: 12
Inteligência: 16
Sabedoria: 16
Carisma: 5
Sorte: 14
Equipamentos
Cajado
Habilidades:
Sedução, Incorporação/controle de
mente, trazer à tona a consciência dos
atos praticados, amaldiçoar.
Nome: Gato Doméstico
Atributos
Força: 16
Destreza: 10
Resistência: 10
Inteligência: 3
Sabedoria: 3
Carisma: 6
Sorte: 10

Caramuru:
O deus dragão, que podia ser tanto
bom quanto cruel, era o deus que
presidia as ondas revoltas dos grandes
oceanos.

Polo:
O deus dos ventos e mensageiro de
Tupã

Tupã:
(deus do trovão), deus supremo do
panteão Tupi-Guarani. Ente Supremo,
cuja voz se fazia ouvir nas
tempestades – Tupã-cinunga, ou "o
trovão", cujo reflexo luminoso era
Tupãberaba, ou relâmpago. Os índios
acreditavam ser o deus da criação, o
deus da luz. Sua morada seria o sol.

Não Possui

188

Animal

Animal

Animal

Animal

Humano

Equipamentos
Habilidades:
Morder, Arranhar, Atacar
Nome: Jaguatirica
Atributos
Força: 16
Destreza: 10
Resistência: 10
Inteligência: 3
Sabedoria: 3
Carisma: 6
Sorte: 10
Equipamentos
Habilidades:
Morder, Arranhar, Atacar
Nome: Onça
Atributos
Força: 16
Destreza: 10
Resistência: 10
Inteligência: 3
Sabedoria: 3
Carisma: 6
Sorte: 10
Equipamentos
Habilidades:
Morder, Arranhar, Atacar
Nome: Puma
Atributos
Força: 16
Destreza: 10
Resistência: 10
Inteligência: 3
Sabedoria: 3
Carisma: 6
Sorte: 10
Equipamentos
Habilidades:
Morder, Arranhar, Atacar
Nome: Jaguar
Atributos
Força: 16
Destreza: 10
Resistência: 10
Inteligência: 3
Sabedoria: 3
Carisma: 6
Sorte: 10
Equipamentos
Habilidades:
Morder, Arranhar, Atacar
Nome: Josué
Atributos
Força: 9
Destreza: 5
Resistência: 5
Inteligência: 10
Sabedoria: 8
Carisma: 10
Sorte: 3

Não Possui

Não Possui

Não Possui

Não Possui

Não Possui
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Humano

Humano

Humano

Humano

Equipamentos
Corda, lanterna, luvas, capa de
chuva, cantil, canivete
Habilidades:
Poder de convencimento/ lábia,
aumentar a irritabilidade, minimizar
rixas.
Nome: Carol
Atributos
Força: 9
Destreza: 5
Resistência: 5
Inteligência: 10
Sabedoria: 8
Carisma: 10
Sorte: 3
Equipamentos
Corda, lanterna, luvas, capa de
chuva, cantil, canivete
Habilidades:
Poder de convencimento/ lábia,
aumentar a irritabilidade, minimizar
rixas.
Nome: Kauan
Atributos
Força: 9
Destreza: 5
Resistência: 5
Inteligência: 10
Sabedoria: 8
Carisma: 10
Sorte: 3
Equipamentos
Corda, lanterna, luvas, capa de
chuva, cantil, canivete
Habilidades:
Poder de convencimento/ lábia,
aumentar a irritabilidade, minimizar
rixas.
Nome: Duda
Atributos
Força: 9
Destreza: 5
Resistência: 5
Inteligência: 10
Sabedoria: 8
Carisma: 10
Sorte: 3
Equipamentos
Corda, lanterna, luvas, capa de
chuva, cantil, canivete
Habilidades:
Poder de convencimento/ lábia,
aumentar a irritabilidade, minimizar
rixas.
Nome: Pedrão
Atributos
Força: 9
Destreza: 5
Resistência: 5

Não Possui

Não Possui

Não Possui

Não Possui
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Inteligência: 10
Sabedoria: 8
Carisma: 10
Sorte: 3
Equipamentos
Corda, lanterna, luvas, capa de
chuva, cantil, canivete
Habilidades:
Poder de convencimento/ lábia,
aumentar a irritabilidade, minimizar
rixas.
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APÊNDICE G — REGRAS DO JOGO

1) O objetivo é solucionar os problemas presentes em cada cenário;

2) Não pode haver morte de personagens;

3) Não pode haver castigos excessivos;

4) Sempre que houver combates, devem-se jogar os dados para saber os danos causados ou
recebidos;

5) Se infringir as regras, sofrerá danos ou perda de atributos;

6)Não se pode falar mal das atitudes dos demais personagens;

7) Armadilhas são decididas com o rolar dos dados;

8) As decisões devem seguir as características presentes nos atributos;

9) O personagem que achar o tesouro decide seu destino;

10) Danos à Natureza resulta em perda de pontos;

11) Decisões individuais para determinados objetivos valem muito ponto. Lembre-se de fazer
a diferença.
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APÊNDICE H — HISTÓRIA ENREDO DO JOGO

Primeira Aventura: O fim de mundo esquecido pelos deuses

O jogo a ser descrito a seguir trata-se de uma aventura envolvendo 5 personagens
divididos em categorias: deuses gregos, deuses indígenas, humano, personagens de mitologia
brasileira e animal. O número de personagens de um RPG de mesa é cinco, sendo assim, os
alunos tiveram que ser distribuídos em grupos para controlarem o personagem e discutirem
antes de tomarem as decisões..
Esse jogo também possui cenários. Os nossos personagens encontram-se por ação de
uma força mitológica e contra a vontade vão parar em um desses cenários. Por força de uma
entidade maior, os guerreiros selecionados são enviados a diversas partes para tentar resolver
os problemas e muito deles devem aprender também o trabalho em equipe e que eles sozinhos
não podem salvar todo o universo.
Os escolhidos inicialmente foram Posseidon, deus grego dos mares que foi retirado de
seu templo e local de conforto; uma onça que estava caçando e se vê num local inapropriado
para sua sobrevivência; um humano chamado Kauan, muito irritante, e que não acreditava em
figuras sobrenaturais; o personagem mitológico Curupira, que se viu longe da sua mata pela
primeira vez em sua vida, e a deusa indígena Guaraci, deidade do sol.
Retirados de seu conforto, sentem o sol castigante das terras áridas brisileiras. Os
estrangeiros ficam pensativos, como pode alguém sobreviver a isso? Deviam ser um povo
amaldiçoado pelos deuses desse país. E as entidades brasileiras, que nunca saíram do conforto
de suas casas, sentem-se tristes por não terem percebido o sofrimento que havia em seu país.
Diante de especulações e confusões, eles caminham calmamente, o quanto o sol permitia.
Guaraci sente-se desconfortável e deseja tentar manipular o Sol para seu próprio proveito, isso
não é permitido. Os poderes desses bravos guerreiros também estão sendo restringidos. Eles
se lembram que a força misteriosa que os convocou disse que só poderiam usar seus poderes
se fosse para ajudar alguém e não para o próprio bem. Estava na hora deles perceberem que
existiam muitos seres precisando deles.
Caminham a passos curtos, não querendo inicialmente muita interação. A onça capta
algo com seu faro, são corpos de animais mortos. A região sofria de forte seca e muitos
animais haviam morrido. Desejam água e o deus dos mares sofre o castigo do sol forte. A
agonia é tanta que os guerreiros estão pensando em destruir todo o local com seus poderes.
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Então eles avistam ao longe, em meio ao caminho cercado por cactos, um pequeno
casebre. Alguns poucos animais vivos estavam escondidos em meio à sombra que havia
próximo à casa. A onça fica animada para correr e abocanhar uma das cabras que faziam
barulho, mas é segurada pela divindade ao seu lado.
Continuam caminhando na esperança de poder ficar naquela casa para fugir daquele
calor e conseguir se proteger desse sol. Posseidon promete que iria ter uma conversinha muito
demorada com Apolo quando retornasse à sua terra enquanto Guaraci pede desculpas por não
poder ajudar. Está acostumado ao clima de sua região e nunca usara tanto o poder do sol para
machucar ninguém.
Ao chegarem ao casebre percebem que a família não estava melhor que eles, estavam
magros e o filho deles não estava bem. A mãe chorava pensando que o clima ruim iria tirar o
filho deles. Ao verem a situação daquele casal, os animais magros e a falta de qualquer
mantimento ou água eles percebem exatamente o que a entidade os mandou fazer. Eles
precisavam fazer algo por aqueles seres vivos. Não adiantava sacrificar os animais para
saciar-se, se nem eles estavam saciados fisicamente.
—Eles precisam de água! Diz Posseidon.
—Como conseguiremos água nesse lugar castigado por todos os deuses? Pergunta Curupira.
Seus pés doíam por andar todo aquele caminho e com o chão tão duro e quente quando
pedras. Não viram sequer uma nuvem de chuva no céu por todo o percurso ou algum lado.
Que saudades ele sentia da floresta Amazônica, os rios que lá corriam seriam um refrigério às
almas cansadas dos viajantes e daquela família.
—Precisamos fazer algo. Olhe como estão sofrendo? Fala o humano pela primeira vez.
Por mais que kauan gostasse de perturbar seus amigos e implicar com eles, aquele sofrimento
visível estava afetando-o de uma forma que nunca imaginaria. Viera pelo caminho inteiro
implicando com os demais, mas sua energia minguara no momento que chegaram àquela casa.
—Vocês poderiam usar seus poderes divinos para curar esta criança! Fala a onça.
Foi perplexidade geral, quem ouvira em sua vida um animal falar como aquele? Nem a
onça entendia como ganhara tamanha mentalidade. Já lutara por território e conseguia ser
eficiente numa caçada, mas falar, isso nunca fora capaz. Aquela situação afetara até este
carnívoro voraz e, , a entidade que os enviara para ali lhe dera a capacidade para pronunciar
palavras.
Os deuses começam a pensar, poderiam realmente curar aquele garoto, mas ele
precisava de algo mais para ficar bem ou sua cura seria momentânea. Posseidon se oferece
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para usar seu poder de cura para salvar aquele jovem antes que viesse a perecer e ir para os
campos de Hades, bem diante de seus olhos.
A onça se oferece para ir procurar água com mais alguns. Por votação, o único
humano do grupo ficaria para ajudar a família. As entidades perceberam que ele era o mais
fraco entre eles, um pouco irritante demais, mas precisavam protegê-lo. Inicialmente, queriam
matar aquele humano imprestável e infeliz, agora vendo a situação daquela pobre família,
notaram que estariam errados se fizessem algo ruim com kauan.
A família aponta a direção de onde havia os restos mortais de um rio que havia secado
e a equipe vai indo naquela direção. No caminho começam a se questionar o que seria água.
Um líquido muito importante para todos os seres vivos e para eles também, nunca haviam
percebido isso. A água, formada por dois átomos de hidrogênio, e um de oxigênio era capaz
de transportar muitas substâncias.
A onça fareja algo e os demais pedem a ela para andar mais devagar. Estavam
cansados e com sede, mas afinal, por que sentiam sede? Eram deuses e entidades poderosas,
por que esse desconforto humano estava afetando-os? Entendiam o que era água e com o
corpo sentindo necessidade desse líquido, também percebem o que seria a sede.
—Então, vocês sabem o que é sede? Pergunta Posseidon arrastando-se com aquele sol
escaldante.
—O poderoso deus dos mares, que vive imerso na água, não sabe o que é isso? Fala o
curupira com um pouco de ironia na voz.
—Olha só quem fala. Nunca fiquei com sede em toda a minha vida. Pelo Olimpo, que
sensação ruim é essa! Fala Posseidon ficando irritado.
—Entendam entidades míticas, nós não sabemos nada sobre essas coisas! Sempre nos
importamos com os nossos narizes. E nunca paramos para pensar que existia vida além dos
nossos domínios. Fala Guaraci irritado com a atitude dos companheiros.
A onça fica observando aqueles seres estranhos, pareciam humanos, mas não eram
como os outros. Apesar de não gostar de seres humanos, estava junto deles e procurando algo
para ajudar aquela família infeliz. Seus companheiros foram caçados pelos humanos, ela
sempre teve que proteger-se e procurar sua própria comida. Na natureza não existia essa coisa
chamada pena, ou você sobrevivia ou morria, essas eram as alternativas.
—Quando eu estava na floresta, às vezes, sentia sede. Não havia água por perto ou então me
afastava por causa de uma caça. Estou acostumada a essa sensação. Na natureza temos que
dar um jeito de sobreviver, ou então iremos perecer. Diz a onça observando a reação do grupo
.
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—Sede deve ser uma indicação de que precisamos de água. Por viver no meu palácio marinho
ou então festejando com os demais deuses no Olimpo, nunca senti necessidade de água ou
essa sensação que os humanos chamaram de sede. Fala Posseidon admirado com as palavras
da onça.
—Provavelmente, é quando a quantidade de água diminui que sentimos essa estranha
sensação. Fala o Curupira.
A onça pede que andem mais rápido, já dava para ver a terra rachada no local onde
fora o rio. Não havia sinal de água e as entidades não sabiam como agir. A onça em um
ímpeto começa a cavar o chão, poderiam encontrar água mais abaixo. Posseidon só observa,
não iria acabar com suas mãos cavando a terra como o pobre animal à sua frente e, pelo que
observa, os demais companheiros também não.
A onça não se deixa levar pela atitude dos demais e pouco a pouco eles vão se
motivando a ajudar porque a pouca água que surge parece um presente dos deuses. Posseidon
queria muito usar suas habilidades, talvez se juntassem forças, as entidades divinas
conseguissem trazer nuvens pesadas e fazer com que a chuva acontecesse.
A onça bebe um pouco da água cuidadosamente, mas impede que os demais o façam.
As divindades perguntam o motivo e já estavam bem furiosos. Como um animal infeliz e
fraco poderia querer colocar ordem neles, divindades e seres mitológicos?
—Escute aqui, reles animal. Eu sou um DEUS! Quem você pensa que é para me impedir de
fazer algo? Fala Posseidon mostrando marcas expressivas de sua frustração e ira.
—Eu sou apenas um animal, oh grande deus —fala carregada de sarcasmo —mas essa água
pode não ser boa para vocês beberem. Olha, ela nem está limpa! Fala a onça.
Os demais observam a coloração da água e percebem o que ela queria dizer. A água
deve ser potável para ser consumida pela família e por eles. O pobre animal se sacrificara para
descobrir isso por eles? Muito provavelmente não, mas agradecer seria muito bom.
—Então a água nesse mundo pode ser categorizada?! Fala Posseidon.
—Em todo lugar isso acontece, não? Fala Guaraci que preferia não se intrometer até o
momento.
—Eu achava que o mar era salgado. Fala Curupira que finalmente resolveu se pronunciar.
—Cometi um pequeno erro! Qual a diferença entre a água que podemos beber e a que não
podemos? Fala Posseidon contrariado e tentando mudar de assunto.
—A água não deve ter cor, cheiro ou sabor. Essa tem uma coloração e um gosto estranho!
Fala a onça.
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—Água desse tipo pode estar contaminada com alguma coisa que deixa aqueles humanos
piores! Fala Curupira colocando água em um balde.
—A água que é propícia para o consumo dos humanos e animais, que não tem nada que nos
deixe doente é chamada de água potável! Fala a onça observando os colegas.
Posseidon reclama daquele material rudimentar que estavam usando para colocar
água, está acostumado a ter belos odres e vasos em seu templo. Aquele lugar era patético e
pobre, como os humanos conseguiam viver naquele fim de mundo?
Chegam vagarosamente e cansados até o casebre. Imaginam que o humano ou aquela
família poderiam saber como tornar aquela água própria para o consumo. Estavam cansados e
sedentos. Os seres poderosos e mitológicos descobrem pela primeira vez que filtrar e ferver a
água irá ajudar a torná-la própria para o consumo.
A onça se oferece para procurar um pouco de lenha para colocar no fogão, mas os
deuses se recusam a deixar o animal sair com aquele sol forte. Ela já fizera muito esforço.
Após passarem a água por um pano que a mulher da casa lhes forneceu, muita coisa ficou
retida e a água já não apresentava mais aquela coloração estranha.
Guaraci usa seu poder para começar a esquentar aquela água no fogão, ninguém estava
em condições de sair. Inicialmente, todos acharam que não funcionaria porque os poderes das
entidades divinas foram bloqueados, mas para supresa geral, Guaraci pode usar seus poderes
facilmente.
Todos desejam se saciar com aquela água, mas terão que esperar porque está quente e
não ficaria bem no estômago. Como a onça desejaria um poder de congelar as coisas, mas
como é apenas um animal vai lamber suas patas que estavam doendo de tanto andar naquele
chão quente e duro.
Após aguardarem por um tempo longo demais, na opinião de Posseidon, a água
finalmente fica numa temperatura suportável para tomar. Enquanto esperavam, eles cuidaram
da família e observaram o dia declinar. A fome começa a surgir, aquela sensação era muito
estranha para as divindades porque eles nunca tiveram que realmente buscar por seu alimento.
A onça e o humano ficam observando-os, deveria ser bom não ter preocupações ao longo da
vida.
—Precisamos comer, e eles também! Fala Kauan sentindo que lá de sua casa dava para ouvir
o barulho de seu estômago.
—Vou caçar! Sou boa nisso durante a noite! Fala a onça calmamente, levantando-se.
—Eu vou junto! Fala Kauan, pegando algumas coisas de sua bagagem.
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Os guerreiros se dividem em dois grupos. Guaracci fica com a família, como deus do
sol não seria bom ficar andando por aí durante a noite. Os poucos animais que a família
possuía estavam tão magros quanto eles, não deveria matar a fome de ninguém.
A onça usa seus instintos para buscar algo que pudessem saborear, não era muito, mas
juntando o pouco que encontraram com um sacrifício do pequeno rebanho teriam um jantar.
Kauan trouxe lenha com a ajuda do Curupira. Com sua capacidade de irritar os demais, ele
ficou caçoando de Posseidon, que só reclama de tudo.
—Como o poderoso deus dos mares consegue resistir a esse fim de mundo? Resistir não
existe no vocabulário dele. Fala Kauan, rindo e comendo um pedaço da caça.
—Escute aqui, MORTAL. Acho bom começar a ser menos irritante ou acabo com essa
língua! Posseidon estava com um tom forte de ameça na voz.
—E o que acha que fará, seu fraco! Fala Kauan com ironia.
—Seria bom que os filhotes parassem de se pegar! Fala a onça deitada.
—Estamos aqui para ajudar essa família, não nos matarmos! Pensem bem no que estão
fazendo - fala Curupira sério.
Posseidon suspira, não iria deixar que aquele garoto o deixasse irritado novamente. Ele
observa o céu, já fizera isso durante o dia inteiro. A água que evaporava subia ao céu. Se ele
conseguisse manipular isso, talvez conseguissem um pouco de chuva.
A equipe se junta na manhã seguinte para conversar. Posseidon mostra seu ponto de
vista e Guaraci fala que talvez os dois juntos pudessem fazer algo para ajudar a trazer chuva.
Àgua na forma de vapor sobe ao céu e forma as nuvens qque se desfazem em chuva voltando
volta à forma líquida. .
—Vou dar umas voltas na minha carruagem celestial. Ela não é movida por seres inferiores e
talvez consiga algo para um pouco de chuva. Fala Posseidon sério.
—Caras, ele pensa! Fala Kauan debochando.
—Humano, poderemos salvar essa família e animais! Pare de tratar tudo com esse tom de
brincadeira! Fala Posseidon, subindo na carruagem.
Guaraci sobe junto com ele e ambos desejam que os poderes divinos de Posseidon
possam fazer aquele objeto mover-se. A família observa atenta e pode ver os dois sumindo no
horizonte. Os demais ficam preocupados porque eles demoram algum tempo para voltar,
enquanto isso, buscam água e comida. É no final de uma tarde que a onça sente cheiro de
chuva e Curupira afirma que a natureza estava diferente.
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Algum tempo depois, a água tão aguardada começa a cair e Posseidon chega com
Guaraci, ambos encharcados pela chuva que caía. A família começa a colocar vasilhas para
encherem-se da água abençoada que caía dos céus e agradecem pela ajuda.
—Não aguentava mais comer aquelas plantas com espinhos! Fala Curupira deixando-se
molhar pela água.
—Isso é divertido! Fala Kauan pulando na chuva.
A onça observa os companheiros, os humanos eram engraçados. Aqueles seres
mitológicos também não eram comuns. Até que foi bom ser pego por aquela entidade
misteriosa.
As plantas começam a apresentar suas folhas e a natureza vai se recuperando um
pouco da seca. Aos estranhos guerreiros sentem-se tristes e felizes ao mesmo tempo, era o
momento do adeus. Sentiam um chamado para outro lugar e eles apenas desejavam que fosse
um pouco melhor e com menos problemas que aquele fim de mundo esquecido pelos deuses,
nas palavras de Posseidon.

Segunda Aventura: Santa poluição, Sagrada Conscientização.

A entidade que sequestrou os bravos guerreiros manda-os de volta para suas casas e
diz que iria chamar alguns companheiros deles para aprender mais sobre os humanos.
Posseidon desejaria conhecer um lado diferente da realidade que enfrentou, mas voltar ao seu
palácio parecia bem mais atrativo.
—Posseidon, parece que você ainda não aprendeu o suficiente, então irá permanecer aqui!
—O QUÊÊÊÊÊÊÊÊÊ? Fala Posseidon sem ter mais nada que pudesse pronunciar.
Se esse deus pudesse usar seus poderes, aquele “sabe-se lá” o que iria se arrepender
amargamente de brincar com o deus dos mares. Contudo, seu desconforto desaparece quando
uma bela mulher, com longos cabelos negros surge diante de seus olhos. As roupas
lembravam o Curupira, então ele pergunta se não seriam parentes. Ela se apresenta como Iara,
a mãe d’água, ela queria saber mais do que estava acontecendo ali.
Posseidon começa a explicar, jogando todo seu charme para a Iara quando surge outra
garota, dessa vez humana. Duda estava confusa e não entendia o que aconteceu. Ela estava
indo para a escola quando um carro subiu na calçada, pensou que acordaria em um hospital.
Será que estava morta?
O deus dos mares começa a explicar que eles foram sequestrados por alguma entidade
estranha que falava que precisavam aprender mais sobreos humanos ou algo assim. Ele não
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entendia bem o que estava fazendo ali novamente. Iara faz uma pequena reverência diante do
homem imponente que chegara ao local, aquele era Tupã, o mais forte deus da mitologia
indígena brasileira, ela já ouvira falar muito bem dele.
Posseidon fica confuso e, após muita explicação, entende que aquele deus
provavelmente seria como Zeus para os gregos. Um lindo Puma cai diante do grupo e muito
assustado começa a rosnar para os presentes, estava caçando calmamente até do nada tudo
ficou escuro e agora estava diante de humanos muito estranhos.
—Agora todos irão para o ambiente onde aprenderão mais sobre os humanos. Fala a voz
imponente da entidade misteriosa.
Posseidon já ia gritar de terror quando percebeu que estava em uma espécie de cidade
humana. Duda já ouvira falar dela, uma cidade grande conhecida como São Paulo. Iara
observa o rio que estava próximo, sem vida, com a água de uma tonalidade estranha e um
cheiro estranho.
—Por todos os deuses, o que os humanos fizeram? Fala Iara inconformada.
—Eles mataram esse rio! Fala Tupã assustado.
—Eles adoram matar coisas! Fala o Puma que se surpreende por seus pensamentos estarem
coerentes e por possuir a capacidade da fala.
Posseidon, que já havia passado por essa experiência, explica tudo que estava
acontecendo com o pobre animal. O Puma fica confuso, então, ele agora poderia se comunicar
como os humanos?
—Não quero ajudar nenhum humano! Fala o Puma deitando-se.
—Eu também não quero. Eles não merecem qualquer ajuda! Fala Iara sentando-se ao lado do
felino.
Iara pode assumir uma forma humana enquanto estava fora da água. Ver aquele rio
morto diante de seus olhos chamou a atenção do ser folclórico. Ela deveria arrastar aqueles
humanos para o fundo do rio. Posseidon suspira, aquele grupo era muito pior do que o outro.
Eles não conseguiam perceber que estavam em uma canoa furada e que essa atitude não iria
salvá-los, nem aos humanos.
Duda observa o rio e entende um pouco do que aqueles seres estranhos estavam
falando. Era a primeira vez que via um animal falar em sua vida. Quando as cidades vão
crescendo, os seres humanos sacrificam a natureza para seu próprio bem, não percebem que
assim estão destruindo a si mesmos.
—Olha, nem todos os humanos são ruins! Não se deve julgar um livro pela capa! Fala Duda.
—E você é humana também... Fala Tupã

200

Duda sente que todos a olham diferente e aquilo era muito triste. Posseidon suspira,
realmente nem todos os humanos eram ruins, ele presenciou uma família unida e à beira da
morte naquele fim de mundo abandonado pelos deuses. Ele começa argumentar, mas aqueles
personagens mitológicos desse fim de mundo chamado Brasil não estavam dispostos a ouvir.
—Depois o burro sou eu! Aquele moleque que ficava me enchendo falava isso! Escutem aqui,
como vocês podem achar que todos são iguais? Nem nós, divindades somos iguais! Fala
Posseidon tentando não errar as palavras.
O pobre rei dos mares não tem tempo de continuar, sente uma energia muito poderosa
surgir naquele rio morto. Aponta na direção para que os demais se movimentem, Iara e Tupã
levantam-se espantados, o Puma sente todos os seus pelos arrepiarem.
—O que está acontecendo aqui? Fala Duda surpresa.
Uma figura envolta por uma energia escura e por uma cobertura negra proveniente da
poluição surge gargalhando sinistramente. Observa o lugar e sorri de forma cruel, finalmente
estava vivo.
—Agora esse mundo será meu, HUMANOS IDIOTAS! Grita a entidade que acabara de
surgir.
—Entra na fila para realizar uma punição! Fala Iara.
Aquela entidade apenas observa. Aquela estranha criatura com forma de uma mulher
ousava desafiá-lo? Não sabia com quem estava mexendo. Apanha uma grossa quantidade de
lama poluída e atira na mulher insolente. Iara sente nojo diante daquela gosma estranha,
nunca vira aquilo no seu rio.
—Vocês vão desaparecer junto com os humanos! Fala a entidade com uma gargalhada
sinistra.
Tupã fica furioso ao ser ameaçado por aquele ser inferior e por ver sua companheira
sendo machucada. Começa a convocar seus poderes de deus do trovão e faz com que o
estrondo do trovão, juntamente com raios, atinja aquela entidade má.
O ser gargalha diante do ataque de Tupã, ele já estava poderoso demais porque os
humanos destruíram bastante o planeta e o lixo era seu alimento fortalecedor. Olha para a
outra mulher do grupo e lança um jato de água poluída nela, parecia ser o elo fraco daquela
corrente.
Duda fica paralisada pelo medo. Fecha os olhos assustada e seu corpo inteiro treme. O
Puma salta e joga a menina no chão, rosnando para a entidade, Posseidon se coloca na frente
deles para protegê-los e faz com que seu poderoso tridente apareça para formar um ataque.
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—Eu sou o deus dos mares! Não vou deixar você machucar meus AMIGOS! Fala Posseidon
frisando a última palavra.
Tupã e Iara ficam observando a atitude daquele deus grego e se surpreendem. Talvez
devessem unir forças para proteger os humanos também e para que o planeta deles não fosse
destruído. Duda pega uma garrafa de água e um lençol de suas coisas para ajudar Iara a retirar
aquela lama do corpo.
—Companheiro deus dos mares, vamos unir nossas forças em um ataque! Fala Tupã,
aproximando-se de Posseidon.
Posseidon balança a cabeça afirmativamente e os dois unem suas forças em um ataque
devastador, mas não fora completamente eficiente, a entidade que se alimenta da poluição
ainda estava viva. Observa os seus adversários enquanto mergulha nas águas dizendo que vai
voltar para destruir tudo.
—Vamos fazer uma batalha justa! Fala Duda terminando de ajudar Iara.
—Justa? Acham que podem fazer os humanos pararem com essa destruição? Fala a entidade
da poluição.
—Claro que podemos! Fala Duda sorrindo.
Ela sente os olhos incrédulos dos demais observarem-na e seu rosto começa a ficar
vermelho. Ela olha para todos com esperança no olhar, como se dissesse que juntos poderiam
conseguir isso. Posseidon suspira, esses humanos poderiam ser bem mais interessantes do que
as divindades imaginavam.
—Dê-nos um tempo. —fala Tupã — Essa criança humana me convenceu de que algo pode
ser feito! Tupã dá um meio sorriso para Duda e vê a garota encher-se de felicidade que é
apresentada na forma de um sorriso reluzente.
—Você será derrotado! Fala Posseidon batendo seu tridente no chão com confiança.
A entidade suspira com descrença. Eles não seriam capazes de diminuir a sua força, os
humanos não tinham conserto. Mas seria interessante ver aqueles bobos tentarem algo, então,
dá a eles um tempo determinado. Não prometia que ficaria quieto o tempo inteiro, afinal, a
destruição mundial levava tempo e ele precisava estar com tudo pronto para quando aquele
momento chegasse.
—Não vou desejar boa sorte, seria hipocrisia! Se virem, seus moloides! Fala a entidade
afundando no rio poluído.
Os demais se olham quando aquele ser vai embora e suspiram aliviados. Tinham um
tempo para conseguir algo, um verdadeiro milagre.
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—O que vamos fazer? Pergunta o Puma. Ele sabia muito bem que assustaria mais os humanos
do que qualquer outra coisa.
—Precisamos mostrar a eles que estão errados! Fala Duda de forma firme.
—E como acha que vamos fazer isso? Pergunta Iara.
—Não faço a menor ideia! Fala Duda desanimando.
—Precisamos andar por aí e observar a atitude dos humanos para saber como reverter um
pouco dessa situação. Causamos danos a eles quando atacamos juntos, então precisamos
deixá-lo mais fraco para ser eliminado! Fala Posseidon percebendo todos olharem-no
supresos. Fica furioso, até essa equipe o julgava como desprovido de inteligência.
—Vamos nos dividir! Iara e eu vamos por um lado e vocês vão por outro. Cuidado para os
humanos não tentarem matar ou prender esse animal. Vamos descobrir como anda esse
planeta! Fala Tupã despedindo-se do grupo.
—ncontraremo-nos nesse mesmo local no final do dia! Fala Iara acompanhando seu
compatriota.
As equipes partem em dura jornada por uma cidade grande desconhecida e ficam
observando a atitude de todos ao redor. Os humanos poderiam ser bem cruéis, eles destruíam
a natureza, poluíam tudo ao redor e desperdiçavam os recursos naturais. Era muito estranho,
parecia realmente que a destruição era uma espécie de divindade venerada por todos os
cantos, deve ser por isso que aquela entidade ganhara tanto poder.
Quando voltavam para o ponto de encontro com muito desânimo, o Puma para ao
notar os miados desesperados de um pobre gatinho. Ele estava preso em uma árvore sendo
enforcado por uma sacola de plástico. Provavelmente revirara o lixo que estava nas ruas e ao
tentar pular ficou preso na sacola que carregava.
—Precisamos fazer algo! Fala o Puma com tristeza na voz.
—Vamos subir na árvore! Fala Duda confiante.
E assim ela faz, mesmo Posseidon tendo se oferecido. Duda gostava de subir em
árvore e brincar em meio à natureza. Com todo cuidado ela ajuda o gatinho a sair daquela
situação perigosa. Posseidon reclama que o animal fora mal agradecido e ferira Duda, mas ela
explica que ele estava desesperado e por isso acabara usando as garras.
—Olhe, ele está me agradecendo Posseidon! Fala Duda mostrando o pobre animal passando a
língua delicadamente na menina. Nos olhos, o agradecimento por ter a vida salva por aquele
grupo estranho.
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Posseidon e Duda não sabem como, mas o Puma se comunica com o gatinho pedindo
informações e possível ajuda dos felinos da região. O gatinho mia alegremente e abana o
rabinho antes de deixar o grupo e seguir seu rumo.
—O que ele disse? Pergunta Posseidon.
—Que talvez os humanos não devessem usar esses objetos perigosos ou outros que jogam nas
ruas e acaba ferindo animais inocentes! Fala o Puma caminhando.
Os grupos se encontram novamente e mostram o desânimo ao falar da destruição e de
como tudo só estava fortalecendo aquela entidade destruidora. Não sabiam como fazer para
evitar que o planeta fosse dominado por aquele ser poderoso.
—Por que não começamos com as pequenas atitudes? Fala Duda sorrindo.
—Continue... Falam os demais ouvindo atentamente.
Duda começa a relatar que já ouvira na escola sobre como pequenas atitudes podem
ajudar todo o planeta e mantê-lo mais saudável. Evitar deixar a torneira aberta por muito
tempo para não desperdiçar água, usar só o essescial para as atividades que utilizam esse bem
essencial. Não ficar jogando papeis nas ruas para não entupir os bueiros. Eles descobriram
que as ruas enchem de água quando chove e isso devia ser porque a água não consegue se
infiltrar na terra. Aquele chão era duro demais para permitir a infiltração.
O grupo discute sobre as pequenas atitudes que poderiam ser tomadas e Posseidon
comenta sua tristeza por ver aquele rio morto e a água sendo utilizada de forma irresponsável.
Ele presenciara o que a falta desse bem faz, passara sede naquela terra abandonada pelos
deuses, vira pessoas sofrendo e animais mortos pela sede e falta de alimento. Enquanto uns
têm muito e não aproveitam, outros não têm nada e poupam o máximo que conseguem dos
recursos.
—Temos que mostrar que, mesmo que pareça insignificante, cada pequena atitude pode ser
essencial para nos ajudar a derrotar esse ser alimentado pela poluição! Fala Duda, com
convicção.
E eles assim o fazem, mas percebem que as primeiras tentativas não foram bem
sucedidas, ninguém parava para escutá-los, ninguém queria ouvir algo que lhes desagradava.
Os deuses estavam querendo ajudar a entidade a destruir aquelas pessoas cruéis. Os humanos
não tinham salvação. Parados em uma calçada e desanimados, observam os carros passarem e
as pessoas transitarem sem ver solução.
—Precisamos de um milagre! Fala Posseidon cabisbaixo.
Um milagre não era fácil de conseguir. Quando esse pensamento toma força, eles
ouvem a voz da entidade gargalhando e dizendo que avisara, se eles desistissem logo seriam
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poupados. Duda o enfrenta e diz que eles ainda tinham tempo para diminuir a força da
entidade e poder salvar os humanos.
E foi nesse momento que eles viram algumas pequenas atitudes tomarem forma nas
ruas e encherem os corações deles de esperança. No céu, o prenúncio de algo ruim acontece.
A água abençoada das regiões áridas torna-se a tristeza de várias famílias naquela cidade.
Aquela água adentra os portões e destrói as coisas que eles levaram tanto tempo para
conseguir.
Os cenários mostram aos seres mitológicos que os humanos precisavam de ajuda,
precisavam ser salvos de si mesmos e não apenas daquela entidade destruidora. Com seus
poderes eles ajudam como podem a evitar que um desastre maior aconteça.
Iara nada com todas as suas forças naquele rio formado pela enchente para salvar uma
criança que estava sendo carregada. A mãe segurava em um posto de gasolina, a força da água
fizera com que ela soltasse o filho. O desespero daquela mãe era tão grande que atingiu
diretamente o coração da mãe d’agua, como uma flecha. Com a força que ela sabia que tinha,
alcançou a criança e a abraçou com força dizendo que tudo ficaria bem. Tupã e Posseidon
estavam dando tudo de si para ajudar outros, até Duda fazia o máximo que conseguia, sendo
fraca e humana. O Puma sacrificava-se por pessoas que antes desejaria ver mortas. Iara
observa tudo mudar e nada novamente para encontrar a mulher que perdera a criança.
Quando ela chega perto do local não a encontra, mas ouve o choro desesperado e as
palavras ditas entre soluços. Uma mãe que chorava pela perda do filho, a criança
provavelmente já estaria morta. Mesmo assim, um grupo de humanos que ela não conhecia se
prontificou a buscar a criança, nem que fosse apenas o corpo. Iara sente o coração encher de
esperança, os humanos estavam se arriscando para ajudar desconhecidos assim como eles.
Ainda existia salvação para eles.
Chama a atenção do grupo e apresenta a criança viva à mãe. Eles quase correm ao ver
uma espécie de sereia diante de seus olhos. Ela suspira e começa a falar da missão que eles
tinham naquele lugar.
—Fomos sequestrados de nossos lares por uma entidade misteriosa. Ela disse que
precisávamos entender melhor os humanos e nos mandou para esse lugar. Fala Iara
calmamente.
—E o que é você? Perguntou um homem.
—Eu sou Iara. Para vocês, somos apenas seres do imaginário. Fala ela sorrindo.
—Mas estão aqui para ajudar a destruir um ser gerado pela poluição. Fala Duda chegando ao
local.
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—Quando cheguei aqui não queria ajudar ninguém, achava que vocês não mereciam ajuda.
Um grande rio está morto devido à poluição, nós tentamos falar com as pessoas nas ruas, mas
ninguém ouve. Felizmente, o grito da senhora em prol da vida de seu filho me fez perceber
que ainda existe amor nesse planeta destruído. Fala Iara sorrindo.
Iara e Duda começam a falar da missão deles e de como a poluição estava alimentando
um ser monstruoso que queria destruir os humanos e tomar o planeta. Aquela era a casa deles
e não de uma entidade alimentada pela destruição.
—Não precisamos de grandes atitudes, mas de pequenas. O pouco que puderem fazer irá
enfraquecer aquela entidade e juntos poderemos destruí-la. Fala Posseidon chegando ao local.
Os humanos agradecem e dizem que farão o melhor que puderem. Aquele ambiente
destruído gerou uma grande comoção. As palavras do grupo eram ouvidas e muitos estavam
começando a tomar pequenas atitudes. Enquanto ajudavam as pessoas a limparem e voltarem
à normalidade, conversavam e explicavam o que poderia ser feito para evitar a destruição do
planeta.
Todos entenderam o que eles queriam dizer quando a energia negra encoberta por
lama poluída surge nos ceús gargalhando de forma cruel e dizendo que eles não conseguiriam
impedir nada.
—O nosso prazo ainda não acabou! Fala Duda.
—Mas eu não vou esperar mais, garotinha! Eu tinha absoluta certeza que não conseguiriam,
vocês mostraram que eu estava errado! Então, vou começar a destruir tudo agora. Fala a
entidade começando a desferir golpes.
Posseidon e Tupã usam suas forças para criar uma espécie de barreira e falam que
agora era com eles.
—Enfraqueça ele e nós poderemos vencê-lo! Falam os deuses.
E eles assim o fazem. Não por medo do que estava por vir, mas pelo exemplo e pela
esperança, as pessoas mudam suas atitudes aos poucos e isso vai enfraquecendo a entidade
alimentada pela poluição. Quando o prazo dos bravos guerreiros termina, a entidade não tem
mais aquele poder inicial.
Duda não tem nenhum poder para ajudar os companheiros nessa luta, mas usa sua fé e
a certeza de que tudo ia acabar bem. O Puma usa suas garras que ficam repletas de lama e
lixo, Iara junta suas forças com Tupã e Posseidon para um golpe final, sozinhos só
arranhavam o monstro, juntos eram mais fortes. A força de Duda e do Puma é convertida em
energia para os demais e um golpe poderoso faz com que a entidade seja destruída. Enquanto
se desfragmenta no ar, a entidade não para de falar.
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—Vocês conseguiram por enquanto. Mas eles não vão parar e eu voltarei para destruir esse
planeta. Fala de forma pesarosa.
—Não vai porque ninguém vai se esquecer do que foi ensinado. E isso será passado para os
demais pelo exemplo. Nosso planeta não será destruído! Fala Duda com convicção.
A entidade se desfragmenta no ar. Duda abraça o Puma expressando a sua felicidade.
Todos observam a garota e também sorriem. Percebem muitos pontos diferentes nos humanos
durante essa aventura. Eles veem que a humanidade tem salvação, ainda existem coisas boas
nos humanos que devem ser preservadas e não vão deixar nenhuma entidade destruir isso.
Posseidon suspira, sabe que chegará o momento em que a despedida ocorrerá. Já
passara por isso antes e era doloroso pensar não ver os companheiros novamente. O grupo
percebe a tristeza do deus dos mares e diz que isso não iria acontecer, não seria uma
despedida final, mas um até breve. Ainda poderiam se encontrar e comunicar e mesmo que
estivessem separados, os laços de amizade que se formaram não seriam destruídos facilmente.
Posseidon sorri enquanto vê tudo ficando escuro. Como veterano nessa aventura,
talvez fosse o momento de voltar ao seu palácio dos mares e deixar que outros aprendam mais
sobre os humanos e, consequentemente, sobre si mesmos.

Terceira Aventura: Perdidos?

A entidade misteriosa sente-se feliz com os resultados encontrados até o momento. Os
guerreiros que enviados aos locais conseguiam bons resultados e voltavam mais unidos para
seus lares. O que aprendiam na aventura não seria esquecido tão facilmente.
Sente que era hora de convocar novos guerreiros para enfrentar uma aventura
diferente. Em uma região conhecida como Pico da Neblina, um grupo de humanos acabou se
perdendo. Seria crucial que fossem ajudados antes que o pior acontecesse.
Utilizando seu poder começa a retirar de seus lares os novos guerreiros. Um lindo
gatinho preto e branco surge no local e fica assustado. Seus olhos azuis procuram por sua
cama macia por todos os lados. Um rapaz, humano, chamado Pedro e apelidado pelos amigos
de Pedrão, chama a atenção por ser alto. Os dois surpreendem-se quando uma figura estranha
surge, o humano aponta surpreso, ele estudara sobre aquele ser, só poderia ser o boitatá.
Boitatá começa a ameaçar Pedro, querendo saber o que fazia ali. Pedrão diz que não
fazia ideia e até o gatinho fala que também não sabia como fora parar naquele local. Boitatá
fica olhando para aquele animal estranho e Pedro salta para trás, era muito estranho, gatos não
falavam.
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—Quem são vocês? Falam duas vozes ao mesmo tempo.
Caramuru faz um aceno para Boitatá porque eles pertenciam ao mesmo grupo
mitológico e questiona se ele sabia o que faziam naquele local. Gaia não entende quem eram
aquelas pessoas estranhas, ela estava cuidando do seu precioso jardim quando tudo ficara
escuro e aparecera naquele local esquisito.
—Bravos guerreiros foram convocados aqui para aprender mais sobre os humanos! Fala a
entidade misteriosa com uma voz imponente.
Antes que pudessem questionar, são lançados em um lugar estranho, podendo
identificar uma montanha. A entidade misteriosa diz que naquela montanha existia um grupo
que precisava deles para sobreviver. Estavam perdidos e o clima de uma montanha era
diferenciado, cada segundo seria precioso naquele local.
—E COMO VAMOS FAZER ISSO? Pergunta Pedrão confuso e com as mãos na cabeça.
—Vamos procurar por eles juntos, existem muitos animais nesse lugar que podem causar
danos a seres fracos! Fala Boitatá.
Ele se referia ao gato doméstico e ao humano. Seria bom cuidar deles, mas também,
aproveita-se para avisar que se aquele humano inútil cometer algum deslize será destruído
imediatamente. Pedro dá alguns passos para trás chocando-se com Gaia que sorri, dizendo que
enquanto ele não causar dano à natureza estará bem. Ela ouviu de Posseidon sobre a aventura
que tivera com pessoas estranhas e como voltara diferente. Sentiu o desejo de participar de
uma aventura assim algum dia. Seu dia finalmente chegou.
—A temperatura na montanha vai diminuindo. Se ficar muito tarde, pode ser fatal para esse
grupo, se não estiverem protegidos. Fala Pedrão, escondendo-se atrás de Gaia.
—Posso usar meu olfato, mas tem város cheiros nessa floresta. Não sou um animal selvagem.
Fala o gatinho calmamente.
—Vamos seguir a trilha e buscar pistas do local para onde os humanos foram! Fala Caramuru
começando a caminhar.
—Precisamos de alguns materiais antes de seguir! Água, lanterna, cordas entre outros. Fala
Pedrão.
Com a ajuda do grupo conseguem preparar o essencial para seguir. Foi nesse momento
que as divindades perceberam que seus poderes eram bloqueados e, pelo visto, só poderiam
fazer coisas que ajudassem aos outros e não apenas a si mesmos.
O grupo deve adentrar na montanha para procurar os perdidos, mas essa parte não foi
concluída porque o tempo disponibilizado acabou. Poderá ser concluído em outra turma, em
pesquisas futuras!

208

ANEXO
ANEXO A — RESUMO DO CONTEÚDO DE ÁGUA PRESENTE NO LIVRO
DIDÁTICO ADOTADO

O livro adotado na Instituição de Ensino utilizada nesta pesquisa foi escrito por André
Catani e João Batista Aguiar. É intitulado “Ciências” da coleção para viver juntos. Possui a
imagem de um Calango e a explicação do que seria esse lagarto na edição para o sexto ano do
fundamental. Foi publicado em 2012 pela editora SM.
O conteúdo de água é introduzido na página 17, com o capítulo intitulado “A água e os
seres vivos”. O capítulo é introduzido com a seguinte frase: “A água é uma substância
fundamental para que exista vida. Ela faz parte do ambiente e também dos organismos vivos”
(p. 18).
A seguir será apresentado um fichamento por citação do livro utilizado na Instituição
de Ensino.
“Como a falta de água pode prejudicar e até mesmo impedir o funcionamento de seus
organismos, os seres vivos contam com vários mecanismos para obter água e armazená-la”
(p.18).
“Em alguns animais, a água ajuda a regular a temperatura do corpo; esses animais
transpiram, e a água do suor, ao evaporar, transfere parte do calor do corpo para o ambiente.”
(p. 18).
“Outra função da água (...) é transportar nutrientes para todas as partes do corpo, já
que ela tem a capacidade de dissolver muitos desses nutrientes. Além disso, a água transporta
resíduos produzidos pelo organismo e ajuda a eliminá-los na forma de urina” (p. 18).
“Tanto ao transpirar quanto ao urinar, o corpo perde água para o ambiente. (...) Por
isso, é preciso repor constantemente a água pela ingestão de líquidos ou de alimentos que
contenham água” (p. 18).
“Quando a quantidade de água no corpo está muito abaixo do normal, ou seja, quando
ocorre perda excessiva de água sem a devida reposição, dizemos que há desidratação do
organismo” (p. 18).

Capítulo 2: Água: estados físicos e propriedades
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“Basta observar um mapa-múndi ou um globo terrestre para perceber que o planeta
Terra é quase inteiramente ocupado por água. Além daquela que compõe os oceanos, há muita
água nos rios, nos lagos, nas cachoeiras e existe a água das chuvas” (p. 38)

Módulo 1: A água em contínuo movimento
“O ciclo hidrológico é uma representação esquemática da contínua movimentação da
água na natureza” (p.40).
“Você viu que a água está em contínuo movimento pela Terra. Esse processo,
denominado ciclo da água ou ciclo hidrológico, é essencial para o desenvolvimento e a
manutenção da vida em nosso planeta. Para garantir a ocorrência desse ciclo, a água sofre
constantes mudanças de estado físico” (p. 42).
“(...) as principais etapas do ciclo da água: transpiração, evaporação, condensação,
precipitação, escoamento superficial e infiltração” (p. 42).
“A água evapora dos rios, mares, lagos e também da transpiração dos seres vivos. Em
regiões altas da atmosfera, ela se resfria e condensa, passando do estado gasoso para o estado
líquido, e adquirindo a forma de pequenas gotas. Uma grande quantidade dessas gotículas se
unem nas nuvens” (p. 42).
“À medida em que a água se resfria mais, as gotículas vão se juntando, tornam-se mais
pesadas e se precipitam. Nessa fase, a água retorna à superfície, mais frequentemente em
forma de chuva” (p. 42).
“Uma vez na superfície, a água se espalha de acordo com o tipo de terreno, escoando,
infiltrando ou evaporando” (p. 42).
“Para se movimentar de uma etapa a outra em seu ciclo pelo planeta, a água muda
constantemente de forma” (p. 44).

Módulo 2: Estados físicos e composição da água
“No dia a dia, é fácil observar a água em diferentes condições. (...) Cada uma dessas
condições é um estado físico da água” (p. 44).
“Os estados físicos da água são: Sólido, líquido e gasoso” (p.44).
“Sólido, como no gelo, na neve e no granizo. Nesse estado, a água apresenta forma e
volume definidos” (p. 44).
“Líquido, como na chuva, nos rios e nos oceanos. Nesse estado, a água também
apresenta volume definido, mas amolda-se ao formato do recipiente no qual está contida” (p.
44).
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“Gasoso é a condição em que a água se encontra na atmosfera. Nesse estado, não tem
formato nem volume definidos” (p. 44).
“Vimos que a água se apresenta em três estados físicos (...) e que pode mudar de um
estado para outro” (p. 45).
“Solidificação: mudança do estado líquido para o estado sólido, que ocorre, por
exemplo, quando a água no estado líquido é colocada em um freezer e

solidifica-se,

tornando-se gelo” (p. 45).
“Fusão: mudança do estado sólido para o estado líquido, que ocorre, por exemplo,
quando o gelo é retirado do freezer e se liquefaz” (p. 45).
“Vaporização: mudança do estado líquido para o estado gasoso” (p. 45).
“Condensação ou liquefação: mudança do estado gasoso para o estado líquido.
Devido a essa mudança, o vapor de água da atmosfera se transforma em nuvem, por exemplo”
(p. 45).
“Sublimação: mudança do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Ocorre
principalmente em regiões muito frias, como nos polos terrestres” (p. 45).
“Ressublimação: mudança do estado gasoso diretamente para o estado sólido; é
também chamada de sublimação inversa. Um exemplo são as geadas” (p. 45).
“Não é de hoje que o ser humano busca compreender a composição dos materiais” (p.
47).
“Das diversas concepções que surgiram na Antiguidade, muitas diziam que a água era
um elemento formador da matéria. O filósofo Empédocles (...) afirmava que havia quatro
elementos básicos (ar, fogo, terra e água) e que os materiais se formavam da combinação
desses elementos” (p. 47).
“Essa concepção foi aceita por muitos cientistas e filósofos por mais de 2 mil anos.
Somente no século XVIII foi possível constatar, por meio de experimentos, que a água é
formada por hidrogênio e oxigênio” (p. 47).
“O mesmo acontece com Ciências. Para representar substâncias, foi criada a
linguagem internacional, com letras e números; por exemplo, a água é representada por H 2O;
o gás oxigênio, por O2; o gás carbônico, por CO2; o ferro, por Fe” (p. 48).

Módulo 3: Propriedades da água
“Existem características que são comuns a todos os materiais e outras que são
específicas de cada material” (p. 50).
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“A água é um exemplo de matéria. (...) A massa é uma propriedade da matéria. (...) A
massa de um corpo não varia de acordo com o local em que ele está” (p. 50).
“Assim como a massa, o volume é uma propriedade da matéria. Graças a essa
propriedade, podemos conhecer o espaço que um corpo ou objeto ocupa” (p. 50).
“Matéria é tudo aquilo que tem massa e volume” (p. 50).
“(...) a capacidade de um objeto flutuar ou não em um líquido está relacionada à
diferença de densidade entre eles. Se o objeto for mais denso que o líquido, ele afundará; se
for menos denso, flutuará. A densidade é a relação entre a massa e o volume de um material”
(p. 51).
“As temperaturas em que certa substância passa do estado líquido para o gasoso e do
estado sólido para o líquido têm valores específicos. Essas temperaturas são chamadas,
respectivamente, de temperatura de ebulição e temperatura de fusão” (p. 51).
“(...) uma película se forma na região de contato da água com o ar. Essa película
forma-se devido à tensão superficial da água. Ela ocorre porque a superfície da água e de
outros líquidos em contato com o ar se comporta como uma superfície elástica” (p. 51).
“A água é conhecida como solvente universal porque tem a capacidade de dissolver
uma grande variedade de sólidos, líquidos e gases. (...) Quando o soluto se dispersa no
solvente, temos uma solução” (p. 52).
“A água exerce pressão sobre as paredes dos recipentes que a contêm. (...) A água
também exerce pressão sobre objetos que estão nela mergulhados” (p. 53).

Capítulo 3: A água na natureza
“A água é um dos recursos naturais mais importantes para a existência de vida na
Terra. Em vários pontos do planeta, porém, já ocorre escassez de água” (p. 66).

Módulo 1: A distribuição de água
“A água no estado líquido é um dos fatores que propiciam a existência de vida na
Terra. Porém, do total de água no planeta, só uma parcela mínima é própria para consumo
direto” (p. 68).
“A maior parte da água presente no planeta é salgada e está nos mares e oceanos” (p.
69).
“Na Terra há também água salobra, que é água doce misturada com água salgada” (p.
69).
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“A maior parte da água doce disponível no planeta está congelada, nas geleiras. Outra
parte, menor, está nos reservatórios subterrâneos. A quantidade de água acessível é pequena
(cerca de 0,007%) e está em rios, lagos e no vapor de água na atmosfera” (p. 69).
“Água subterrânea é toda água de chuvas e rios que se deposita abaixo da superfície
da Terra, nos espaços (...) entre as rochas” (p. 70).
“A rocha que apresenta a propriedade de armazenar as águas subterrâneas entre seus
poros e fraturas é chamada de aquífero” (p. 70).
“Quando a água de um aquífero aflora à superfície do solo, forma-se uma nascente,
que pode gerar rios e lagos” (p. 70).

Módulo 2: O planeta tem sede
“No mundo há áreas onde a quantidade de água potável é insuficiente para suprir as
necessidades da população” (p. 72).
“Água potável é aquela livre de micro-organismos causadores de doenças
(descontaminada) e sem produtos nocivos (despoluída)” (p. 72).
“A água potável pode conter substâncias, como sais minerais, que, nas proporções
adequadas, fazem bem à saúde. A composição e a quantidade desses sais caracterizam a água
mineral e variam de acordo com a composição da rocha onde a fonte se encontra” (p. 72).
“Manancial é toda fonte de água potencialmente utilizável para consumo humano.
Pode ser superficial (rio, reprdfesa e lago) ou subterrânea (poço)” (p. 72).
“A água dos mananciais pode conter substâncias tóxicas ou micro-organismos que
inviabilizam o consumo imediato. Assim, tem de ser tratada antes de consumida” (p. 72).

