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RESUMO
ALVARENGA, Mariana Monteiro Soares Crespo de. Inovação metodológica na
categoria jogos: estudo de validação e análise de um jogo de representação a partir do
tema água. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro – UENF, 2019.
O presente trabalho consiste na análise sobre o valor do jogo como catalisador de
conteúdos, por meio da elaboração e aplicabilidade do “Jogo catalisador de conteúdos:
purificando as águas do Reino Atlantis” para estudantes do 6º ano do Ensino
Fundamental de duas escolas municipais de Campos dos Goytacazes/RJ, tendo o
objetivo de criar e testar um recurso pedagógico de modo a avaliar sua capacidade de
“acelerar” uma aprendizagem, tornando-a significativa e lúdica em torno do tema água.
Os procedimentos metodológicos, de natureza quali-quantitativa, foram realizados em
2017 e 2018 em duas escolas, sendo duas turmas em cada uma. Optou-se por trabalhar,
em cada uma dessas escolas, tanto com uma turma interagindo com conteúdo por meio
do jogo quanto com outra interagindo por meio de aulas tradicionais. Para compreender
o jogo como um recurso pedagógico capaz de tornar a aprendizagem catalisadora e
significativa, foram aplicados testes anteriores (pré-testes) à metodologia utilizada –
jogo ou aula tradicional – e testes posteriores (pós-testes). Os objetivos dos testes
consistiram em levantar os conhecimentos prévios dos estudantes e os conhecimentos
adquiridos após as referidas metodologias. Para a fundamentação teórica dos resultados
levantados utilizou-se a literatura baseada em jogos, recursos pedagógicos, aulas
tradicionais e aprendizagem. Buscou-se compreender de que forma o jogo em questão,
construído pela pesquisadora e seu orientador, sobre a temática Água, pôde contribuir
no aprendizado mais rápido e eficiente para os estudantes. Os resultados apontam que as
aulas tradicionais necessitaram de mais tempo para que o conteúdo fosse aplicado,
enquanto as aulas com o jogo necessitaram de menos tempo. Pôde-se compreender que
o jogo influenciou no aprendizado de 79,6% dos estudantes, porém, esse resultado
apontou que não houve grande diferença estatística entre os aprendizados finais dos
estudantes que não participaram do jogo, contando com 76,2%, tendo em vista o
pequeno número de alunos que participaram do jogo (49) em relação aos que não
participaram (63). Com essa perspectiva, mesmo que os resultados tenham sofrido
influência amostral, pelo fato de apresentarem mais estudantes que não jogaram em
relação aos que jogaram, pôde-se concluir que os jogos oferecem ao estudante a função
de recurso participativo no aprendizado.
Palavras-chave: Jogo Catalisador de Conteúdos; Aprendizagem; Ciências; Pedagogia;
Recursos Didáticos.

ABSTRACT
ALVARENGA, Mariana Monteiro Soares Crespo de. Inovação metodológica na
categoria jogos: estudo de validação e análise de um jogo de representação a partir do
tema água. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro – UENF, 2019.
The present work consists of the analysis of the value of the game as a content catalyst,
through the elaboration and applicability of the "Catalytic content game: purifying the
waters of the Atlantis Kingdom" for students of the 6th year of elementary school in two
municipal schools in Campos dos Goytacazes / RJ, aiming to create and test a
pedagogical resource in order to evaluate their ability to "accelerate" learning, making it
meaningful and playful around the theme of water. Methodological procedures, by
qualitative and quantitative nature, were carried out in 2017 and 2018 in two schools,
two classes in each one. It was decided to work in each of these schools, both with one
class interacting with content through play and with another interacting through
traditional classes. To understand the game as a pedagogical resource capable of making
learning catalytic and meaningful, previous tests (pre-tests) were applied to the
methodology used - traditional game or class - and post-tests. The objectives of the tests
were to raise the students' previous knowledge and the knowledge acquired after these
methodologies. For the theoretical basis of the results, we used the literature based on
games, pedagogical resources, traditional classes and learning. It was tried to understand
how the game in question, built by the researcher and its advisor, on the Water theme,
could contribute to the faster and more efficient learning for the students. The results
show that traditional classes required more time for the content to be applied, while
classes with the game took less time. It was possible to understand that the game
influenced the learning of 79.6% of the students, however, this result pointed out that
there was no big statistical difference between the final learnings of the students who
did not participate in the game, with 76.2% in view of the small number of students who
participated in the game (49) compared to those who did not participate (63). From this
perspective, even if the results had a sample influence, because they presented more
students who did not play in relation to those who played, it was concluded that the
games offer the student the role of participative learning resource.
Keywords: Content Catalyst Game; Learning; Sciences; Pedagogy; Didactic resources.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Autores como Rezende e Coelho (2009) sinalizam que o processo de ensino em
nosso país tem sido conservador e o modo como são propostas as tarefas escolares são
por vezes monótonas e, os conteúdos, repetitivos, fazendo com que não haja estímulo e
interesse dos estudantes no processo de aprendizagem. Nesse sentido, a inversão de
papéis entre estudantes e professores em sala de aula se torna necessária de modo a
possibilitar que o estudante construa seus próprios saberes e o professor atue como
mediador desse processo (AMARAL; BASTOS, 2011; NETO; BENITE-RIBEIRO,
2012).
Vislumbrando o ensino de Ciências, apontamentos dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (BRASIL, 1998) revelam que o Ensino de Ciências Naturais por décadas
esteve baseado na deficiência de problematizações, diálogos e interpretações em relação
aos conteúdos aprendidos. Vinte anos depois, apesar de passar a ser praticado em
consonância com distintas sugestões educativas que ocorreram ao longo dos tempos,
ainda traz em seu bojo, por vezes, apenas a transmissão de informações.
Propostas educativas bem-sucedidas em relação ao ensino de Ciências Naturais
(EIRAS; MENEZES; FLÔR, 2018) têm sido trabalhadas de forma a incluir estudantes
no processo de ensino-aprendizagem e a torná-lo mais significativo, entretanto, muitas
dessas propostas têm sido conduzidas de forma descontextualizada entre as disciplinas.
Além disso, a carência de espaços para os estudantes criarem suposições/ investigações
nas escolas contribui para a não problematização de conceitos1 (EDUCAÇÃO, 2017).
Ainda de acordo com o site, as propostas educativas são isoladas e muitas vezes têm um
alcance limitado. Recomendando uma aprendizagem inclusiva e significativa em
Ciências Naturais, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) sugerem que ela possa
ocorrer de acordo com os meios social e cultural dos estudantes, de forma que os
conteúdos possam proporcionar a curiosidade e conexões entre os educandos (BRASIL,
1998).
Tendo em vista a atuação do professor como mediador dos contextos de ensino,
sua função é de grande importância, de forma a possibilitar meios aos estudantes para
alcançarem uma aprendizagem ativa no conhecimento. Apropriando-se do nível de
desenvolvimento cognitivo dos estudantes, o professor pode fazer uso de atividades
1

Disponível em: <http://www.revistaeducacao.com.br/ensino-de-ciencias-ainda-sofre-com-desconexaoentre-disciplinas-e-falta-de-espaco-para-alunos-criarem-hipoteses/>. Acesso em: 15 jun. 2018.
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lúdicas para dinamizar, problematizar e incluir estudantes na aprendizagem em Ciências
Naturais, desde identificar textos e gravuras que correspondam à realidade dos alunos
até selecionar experimentos de baixo custo em sala de aula, além de jogos, brincadeiras,
dentre outras atividades (BRASIL, 1998).
Dessa forma, no percurso em direção à utilização de atividades lúdicas e jogos
para o Ensino de Ciências, Hissh-Pasek e Golinkoff (2008) alertam que os jogos e
brincadeiras são importantes para o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes,
pois

desenvolvem

nos

indivíduos

determinadas

habilidades

cognitivas

e

comportamentais que vão auxiliá-los para a vida em sociedade, além disso, cooperam
para seus desenvolvimentos integrais. As Diretrizes Curriculares Nacionais (2013)
sinalizam para o uso dessas atividades na educação dos estudantes e recomendam a
frequência de sua utilização no Ensino Fundamental.
Vislumbrando esses importantes pontos de discussão e construindo o presente
trabalho em torno de como vem ocorrendo a educação em Ciências Naturais, o objeto
desta dissertação de mestrado tem como campo de estudo os jogos para fins educativos
com os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental. O objeto deste trabalho trata da
aplicação de um jogo catalisador de conteúdos, elaborado e desenvolvido pela
pesquisadora e seu orientador, que tem como base princípios do Jogo de Interpretação
Role-playing Game (RPG).
Os jogos podem ser identificados como de azar, como por exemplo, o de
lançamento de dardos; quebra-cabeças, como as charadas; de estratégia, como o xadrez;
de fixação de conceitos, como os utilizados em salas de aulas para aplicação do
conteúdo; computacionais, como o SimCity4; os pedagógicos, que podem ser utilizados
no processo de ensino-aprendizagem por desenvolver habilidades cognitivas no
indivíduo; e o de interpretação de papéis, conhecido como RPG, como os utilizados na
educação, conhecidos como O Desafio dos Bandeirantes (PEREIRA; ANDRADE;
RICON, 1992; MALUTA, 2007).
Jogos de Interpretação são baseados nas ações costuradas em um contexto e
expressas em diálogos que envolvem diferentes planos de enunciação entre os
personagens. Tais ações se desdobram em uma sequência histórica que pode ser
desdobrada em sessões (MARCUSSI, 2005; OLIVEIRA; ZUIN, 2009; SOUZA, 2015).
Numa tradução para a língua portuguesa, RPG seria semelhante a “Jogos de
Interpretação de Papéis”, “Jogos de Interpretação de Personagens”, ou apenas “Jogos de
Interpretação”. Nele existe necessariamente um enredo em que os participantes irão

18
interpretar suas personagens à medida que as cenas avançam. O jogo é baseado em uma
aventura em que o narrador, denominado Mestre do Jogo, orienta a partida, descreve o
ambiente, organiza as questões das regras a serem testadas e envolve os seus
participantes dentro da imaginação (RODRIGUES, 2004; SCHMIT, 2008, OLIVEIRA;
ZUIN, 2009; CAVALCANTI; SOARES, 2009; AMARAL; BASTOS, 2011).
Estudos apontam (COSTA et al., 2006; DELEUZE; GUATTARI, 2008;
RODRIGUES; LIMA; MARQUES, 2013; WILCOX; SARMA; LIPPEL, 2016) que
termos comumente utilizados nas Ciências Naturais estão sendo constantemente
empregados dentro das Ciências Sociais para fins pedagógicos. Tais termos representam
metáforas, isto é, utilizam palavras e expressões em um sentido que não é muito comum
revelando uma relação de semelhança entre dois termos. Os autores citados utilizaram e
adaptaram os conceitos de termos referentes às Ciências Naturais em seus textos e
artigos como: capilaridade, canalização, rizoma e catalisadores, trazendo-os para o
contexto pedagógico ou social. Os sentidos desses termos fazem referência de acordo
com os autores à germinação e contexto da sala de aula, da potencialização da
criatividade, ao sistema de conceitos e à transformação do processo ensinoaprendizagem, respectivamente.
De acordo com Nelson e Cox (2011, p. 183), em seu livro “Princípios de
Bioquímica de Lehninger”, catalisadores são “[...] enzimas com um alto grau de
especificidade para os seus respectivos substratos, aceleram as reações químicas e
atuam em soluções aquosas sob condições suaves de temperatura e pH [...]”. A partir da
colocação desenvolvida pelos autores, os catalisadores atuam como aceleradores das
reações químicas sem serem consumidos no processo.
Tendo em vista esse cenário, o problema deste estudo nasce: de que maneira o
jogo catalisador, que reúne conteúdos interdisciplinares sobre propriedades e
características da água (Ciências), noções sobre biomas (Geografia), avaliação em
tempo real, habilidades motoras básicas, e Língua Portuguesa pode mobilizar mais
conteúdos de forma lúdica e em menor tempo em comparação à aula tradicional, tendo
em vista a dificuldade de o professor cumprir com todos os conteúdos do currículo
mínimo a tempo, bem como pode influenciar positivamente o processo de ensinoaprendizado de estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental em comparação às aulas
tradicionais?
A hipótese deste trabalho é a de que o jogo catalisador de conteúdos, que reúne
conteúdos interdisciplinares sobre propriedades e características da água (Ciências),
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noções sobre biomas (Geografia), avaliação em tempo real, habilidades motoras básicas
e Língua Portuguesa mobiliza mais conteúdos de forma lúdica e em menor tempo em
comparação à aula tradicional, bem como, torna o aprendizado mais significativo de
estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II em comparação às aulas tradicionais.
Ao observar a formação e trajetória de estudos da pesquisadora, verifica-se que a
sua linha de pesquisa está orientada para a inserção de metodologias ativas no ensino
em sala de aula. O Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação em Licenciatura em
Ciências Biológicas, defendida em 2016, apresentou como objeto de estudo o
desenvolvimento e a aplicação de um Estudo de Caso para a Educação de Jovens e
Adultos no Ensino de Ciências (ALVARENGA, 2016). Após a conclusão da Graduação
a pesquisadora ingressou em uma Pós-Graduação Latu Sensu em Educação e
Tecnologias Digitais e o Trabalho de Conclusão de Curso, defendido em 2018, teve
como objeto de estudo a análise da inserção de tecnologias digitais no Ensino de Jovens
e Adultos do Instituto Federal Fluminense campus Campos Guarus (ALVARENGA,
2018). Após o ingresso na Pós-Graduação Latu Sensu a pesquisadora ingressou na PósGraduação Strictu Sensu em Cognição e Linguagem em 2017 e sua atual linha de
pesquisa transita entre as Ciências e a Pedagogia, de forma a acompanhar as demais,
orientada para o ensino por meio do desenvolvimento e a aplicação de um jogo
pedagógico para estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental.
Nesse âmbito, esta dissertação se constitui como um processo de inspiração do
trabalho intitulado “Uso do Role Playing Game (RPG) como estratégia pedagógica na
retenção de conteúdos abstratos de Ciências Naturais no Ensino Fundamental” de
autoria de Souza (2016). Entrar no ambiente de sala de aula, sentar-se de forma
enfileirada, copiar os conteúdos do quadro e sair da sala após a última aula é um ritual
que pode acontecer na vida de estudantes durante uma manhã ou tarde. Quando o aluno
vai para casa ele pode ter acesso aos mais variados recursos tecnológicos, games ou
outras tecnologias. Assim, em sua grande maioria, os acessos que os estudantes têm aos
mais variados recursos estão ao seu alcance apenas fora do ambiente de sala de aula.
Além disso, atividades lúdicas não têm muito espaço dentro da escola, podendo fazer
com que os estudantes não se sintam atraídos para ela. Dentro desse cenário as
ferramentas de ensino como os jogos, por exemplo, podem ser grandes aliadas.2

2

Disponível em: <http://www.revistaeducacao.com.br/aprendizado-em-jogo/>. Acesso em: 24 maio
2018.
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Considerados como “promotores da aprendizagem e do desenvolvimento”
(MOURA, 2011, p. 89) os jogos podem desenvolver nos estudantes a compreensão de
conceitos prévios para o entendimento de novos, bem como habilidades de resolução de
problemas e planificação de métodos para alcançar determinado objetivo. Kishimoto
(2001) entende que o jogo contribui para o desenvolvimento infantil e a aprendizagem
da criança à medida que possibilita a afetividade, o desenvolvimento de representações
mentais, os movimentos e manipulações de objetos, a sociabilidade, contribuindo, dessa
forma, para as inteligências do estudante, não apenas cognitivas, mas também físicas.
Em relação à aprendizagem dos estudantes dos anos finais do Ensino
Fundamental observa-se que o Brasil não conseguiu atingir a meta do Índice de
Desenvolvimento da Educação Brasileira (IDEB) de 2013, que era de 4,4, ficando em
4,2 – diferente do que ocorreu nos anos anteriores, quando houve o alcance da meta
proposta: 2011 ficou com 4,1 e 2009 com 4,03. O Estado do Rio de Janeiro, assim como
os Estados de Minas Gerais e Ceará, apresentou um crescimento no IDEB, porém não
atingiu a meta. No Município de Campos dos Goytacazes, local onde se realizou esta
pesquisa, a média do IDEB de todos os anos do Ensino Fundamental das escolas
municipais de 2015 foi de 5,0 (INEP, 2015), refletindo alcance da meta prevista, 4,3,
instituída pelo Ministério da Educação (MEC). Somente 2007, 2009 e 2015 alcançaram
as metas projetadas. Esse processo ocorre em virtude de investimentos na aprendizagem
e o trabalho dos profissionais da educação4, porém análises mais criteriosas em políticas
estruturais e a escuta dos estudantes que ocupam escolas devem ser planejadas e
operacionalizadas para melhorar a qualidade da educação5.
No âmbito do IDEB, a escolha das escolas foi realizada tendo em vista a
proximidade em relação aos baixos índices apresentados por elas, por pertencerem à
zona rural e apresentarem Ensino Fundamental II. Logo, a fim de contribuir para
melhorar o resultado desse índice, o jogo, elaborado e desenvolvido pela pesquisadora e
seu orientador, aplicado para os estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental.
Nesse sentido, a pesquisa se justifica por desenvolver e aplicar um jogo
catalisador de conteúdos com determinadas características em que sua base se constitua
como um mobilizador da aprendizagem. O tema Água foi o escolhido por ser
3

Disponível em: <http://www.qedu.org.br/ideb#anos-finais>. Acesso em: 07 ago. 2018.
Disponível em: <https://www.campos.rj.gov.br/exibirNoticia.php?id_noticia=37506>. Acesso em: 14
ago. 2018.
5
Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/especialistas-alertam-que-ideb-e-insuficientepara-avaliar-ensino-no-pais.ghtml>. Acesso em: 14 ago. 2018.
4
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interdisciplinar e estar presente no currículo dos estudantes no referido nível de
escolaridade trabalhado. Pretendeu-se buscar uma nova perspectiva na elaboração de
uma metodologia em que o lúdico pudesse servir como fator motivacional no processo
de aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental II. O interesse está ligado à
construção e aplicação de um jogo de natureza pedagógico e interdisciplinar que possa
envolver os estudantes no aprendizado de conteúdos básicos sobre Ciclo, Características
e Propriedades da Água (Ciências), noções sobre biomas (Geografia), Língua
Portuguesa e interpretação de personagens.
O jogo catalisador de caráter interdisciplinar foi pensado e desenvolvido pela
pesquisadora e seu orientador, a fim de ser utilizado como elemento que pudesse
propiciar um terreno fértil para a construção de maior quantidade de saberes e
mobilização (aceleração) de conteúdos distintos por meio do lúdico e em menor tempo,
em comparação às aulas tradicionais. O referido jogo tem por princípio de configuração
o Jogo de Interpretação de Papéis, conhecido como RPG (PEREIRA; ANDRADE;
RICON, 1992). Utilizado para fins pedagógicos, esse jogo apresenta alguns benefícios
em virtude do compartilhamento de características interessantes como a socialização,
liberdade de escolha, cooperação, imaginação, interdisciplinaridade e recreação,
podendo ser utilizado em várias disciplinas e adaptado em vários conteúdos (NUNES,
2004; AHMAD; SHAFIE; LATIF, 2007; NETO, BENITE-RIBEIRO, 2012; SOUZA,
2016).
O objetivo maior desta pesquisa foi analisar o valor do jogo como catalisador
por meio do desenvolvimento e aplicação do “Jogo Catalisador de Conteúdos:
Purificando as Águas do Reino Atlantis” como ferramenta que possa mobilizar mais
conteúdos diferentes de forma lúdica e em menor tempo em comparação à aula
tradicional.
Especificamente, pretendeu-se:
a) Elaborar e aplicar o “Jogo Catalisador de Conteúdos: Purificando as águas do
Reino Atlantis”;
b) Contribuir de forma positiva para o processo de ensino-aprendizagem dos
estudantes do Ensino Fundamental II em comparação às aulas tradicionais;
c) Aplicar questionário de caracterização e de aprendizagem em Ciências dos
estudantes, além de pré e pós-testes de avaliação do conteúdo para compreender
os conhecimentos prévios e adquiridos dos estudantes, com base nos conteúdos
do planejamento escolar;
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d) Relacionar a aprendizagem de conteúdos prévios e adquiridos dos estudantes
anteriormente e posteriormente à aplicação do jogo e aulas explicativas,
respectivamente, em quatro turmas de duas escolas, por meio da aplicação de pré
e pós-teste de avaliação do conteúdo;
e) Aplicar atividade final construída pelas professoras regentes nas quatro
turmas trabalhadas sobre os conteúdos de Ciclo, Propriedades e Características
da água para contribuir na avaliação da aprendizagem;

Para fundamentar o presente estudo, no primeiro capítulo será abordado em
relação ao ensino de ciências, desde a perspectiva histórica até as atualidades no ensino
desta disciplina, o segundo capítulo trará contribuições em relação ao lúdico e aos jogos
na educação, do contexto histórico às categorias aplicadas ao processo de ensinoaprendizagem, o terceiro capítulo levantará contribuições sobre a definição dos jogos:
das práticas civilizatórias relacionadas ao uso de jogos até sua inserção no contexto
educativo. Já o quarto capítulo tratará dos procedimentos metodológicos da pesquisa e
do projeto do jogo. Os demais capítulos tratarão dos resultados e discussão e por fim, as
considerações finais.
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1

ENSINO

DE

CIÊNCIAS:

DA

PERSPECTIVA

HISTÓRICA

ÀS

ATUALIDADES NO ENSINO DESTA DISCIPLINA
Neste capítulo abordamos a perspectiva histórica do ensino de Ciências até as
estratégias pedagógicas utilizadas e/ou recomendadas no ensino dessa disciplina. Para
tanto, discorremos sobre áreas como a perspectiva histórica do Ensino de Ciências,
aprendizagem baseada em Lev Vygotsky, avaliação em Ciências e a aprendizagem,
aspectos curriculares do Ensino de Ciências de acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais e Didática em Ciências também de acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais.

1.1 Ensino de Ciências Naturais no Brasil: perspectiva histórica e atualidades

O ensino no Brasil, enfocando-se para o de Ciências, foi marcado e influenciado
por diferentes movimentos e reformas de ordens social, política, econômica e cultural.
Partindo da década de 1950 como ponto inicial, pode-se analisar na literatura
(KRASILCHICK, 2000) que, nessas últimas décadas, houve movimentos, de naturezas
nacional e internacional, que influenciaram e transformaram os objetivos e finalidades
da educação.
Um marco bastante importante na história internacional ocorreu durante a
“Guerra Fria”, na década de 1960 (KRASILCHICK, 2000). Tal fato demandou
investimentos humanos e financeiros com o objetivo de formar uma elite norteamericana que garantisse a conquista do espaço. Para que isso ocorresse seria necessária
uma formação em Ciências que estimulasse e incentivasse os jovens a tomarem o gosto
pela ciência. Esse marco foi significativo, tendo em vista as formações de projetos de
“1ª geração do Ensino de Física, Química, Biologia e Matemática para o Ensino Médio”
(KRASILCHICK, 2000, p. 85). Definido como “sopa alfabética” (RASILCHICK, 2000,
p. 85), esse movimento contribuiu para as transformações no ensino de ciências, com o
apoio de renomados projetos, como os de Física (Physical Science Study Commitee –
PSSC), Biologia (Biological Science Curriculum Study – BSCS), Química (Chemical
Bond Approach – CBA) e Matemática (Science Mathematics Study Group – SMSG).
No âmbito internacional e de forma a contribuir para o Ensino de Ciências, as
experiências inglesas apresentaram importante destaque, visto que projetos na área eram
produzidos para manter a cultura acadêmica e científica dos estabelecimentos ingleses.
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No Brasil, em meio ao processo de industrialização, a demanda para formar jovens
empenhados e estimulados na ciência e no desenvolvimento do método científico era
maior, tendo em vista a formação voltada para atender aos objetivos vigentes. Os
movimentos e transformações políticas e econômicas refletiam diretamente no ensino.
Assim sendo, considerando o período pelo qual o Brasil passava, os currículos escolares
abriram mais espaço para a Ciência, de forma que ela se fazia presente e com maior
carga horária desde o 1º ano do curso ginasial (atual Ensino Médio) (KRASILCHICK,
2000).
Em 1965, o MEC (Ministério da Educação e Cultura) desenvolveu Centros de
Ciências nos Estados da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul e São Paulo, com o objetivo maior de noticiar a ciência e cooperar com uma
possível melhoria do Ensino de Ciências nas escolas. Ações foram realizadas, como a
criação, em 1967, da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de
Ciências (FUNBEC), com sede na Universidade de São Paulo (USP), cujo objetivo foi
desenvolver nos estudantes o espírito crítico. Para isso, foram confeccionados manuais
didáticos e de laboratório, com vistas ao desenvolvimento de experimentos de baixo
custo, além de formação continuada para professores (NASCIMENTO; FERNANDES;
MENDONÇA, 2010). Embora tivessem ocorrido essas ações, durante a década de 1960
o Ensino de Ciências permaneceu centrado “[...] nos produtos da atividade científica,
possibilitando aos estudantes a aquisição de uma visão neutra e objetiva da ciência”
(NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010, p. 229).
Esses momentos mereceram destaque de forma a contribuir para que as Ciências
apresentassem maior espaço no ensino. Entretanto, houve outros movimentos que
reduziram a participação das Ciências nas escolas, como durante a Ditadura Militar em
1964. Nesse período, as disciplinas científicas passaram a ter caráter profissionalizante,
como pode ser encontrada a referida mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
nº 5.692, promulgada em 1971 (BRASIL, 1971).
No final da década de 1960, as concepções de Jean Piaget sobre
desenvolvimento intelectual começaram a se destacar. Nesse sentido a abordagem
cognitivista do processo de ensino-aprendizagem começou a se destacar, abrindo espaço
para a concepção construtivista. A perspectiva construtiva defende a participação ativa
do sujeito na criação e modificação de suas próprias representações na relação com o
objeto. Embora se defendesse uma participação ativa do estudante com o conhecimento,
essas ideias não foram debatidas e refletidas para conduzir a escolha de métodos de
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ensino mais legítimos e significativos. Apesar de o processo de ensino-aprendizagem
poder ser refletido nos estabelecimentos de ensino, a forma como era orientada a
educação das matérias científicas acarretou modificações nas demais disciplinas do
currículo. Baseando-se em uma sequência de comportamentos, identificação de
problemas e verificação de experimentos, características do método científico no
período entre 1950 a 1970, as aulas práticas de Ciências Naturais possibilitavam várias
formas de aprendizagem, conduzindo para o desenvolvimento de técnicas e
memorizações de conteúdos (KRASILCHICK, 2000).
Durante a década de 1970, o Ensino de Ciências esteve relacionado à concepção
empirista de ciência, onde preconizava que as teorias eram provenientes da
experimentação e observação. A prática de aulas didáticas favorecia atividades voltadas
para a elaboração de hipóteses, o planejamento e a prática de experimentos, análise de
variáveis e resultados, características do método científico. As sequências didáticas
estabeleciam a solução de problemas por meio de etapas rígidas e inconscientes que
permitiam

aos

estudantes “pensar

e agir

cientificamente”

(NASCIMENTO;

FERNANDES; MENDONÇA, 2010, p. 230). As aulas práticas eram consideradas os
mais importantes veículos de modificação e reforma do Ensino de Ciências, tendo em
vista a possibilidade de os estudantes entenderem as mudanças científicas pelas quais o
mundo passava. De acordo com os mesmos autores, no término na década de 1970,
houve o choque do petróleo, culminando em grande crise financeira e inflacionária no
país. Como diversos movimentos culminam diretamente na escola, esse não foi
diferente. Com o objetivo de sair da crise, o país precisou readaptar o sistema de ensino
para oferecer melhores formações intelectuais para os cidadãos. Nesse sentido, as
propostas de melhoria para o Ensino de Ciências foram ampliadas.
Para tanto se fez importante dialogar sobre quais seriam as consequências
sociais, políticas e econômicas da divulgação dos conhecimentos tecnológicos no
campo educativo e social por meio de atividades pedagógicas. Essas consequências
originaram em uma nova tendência pedagógica, conhecida como: “Ciência, Tecnologia
e Sociedade” (CTS) que ganhou espaço no final da década de 1970 e início de 1980,
presente ainda no final da década de 2010. Assim, o que se verifica é que as propostas
pedagógicas instituídas e o Ensino de Ciências nesse período histórico foram, de certa
forma, influenciadas pelas tendências progressistas que consideravam o estudante ativo
no processo de construção do saber, em conjunto à tendência de CTS que já havia se
instituído.
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Na década de 1980 a Ciência ainda era vista como objetiva e neutra, ilustrada
pelo estabelecimento de padrões de comportamento presente em sequências práticas.
Entretanto, com o passar dos tempos, houve um reconhecimento da ciência como um
campo do saber embebido de ideais, perspectivas, crenças, olhares críticos e criativos
(NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010). Dessa forma, passou-se a
compreendê-la como o estudo mais profundo de fenômenos baseados em observações,
identificações, fundamentações e racionalidades. Essas compreensões refletiam sobre o
Ensino de Ciências, o qual também deveria estar voltado para vislumbrar no indivíduo a
interpretação e o raciocínio crítico, não apenas oferecendo ao estudante uma visão
simplista e descontextualizada da disciplina, antes, que ela pudesse oferecer subsídios
para ampliar a visão do estudante, como por exemplo, desenvolvendo-lhes a
participação ativa, a construção de conhecimentos científicos, o olhar crítico e
responsabilidades consigo próprio e com a sociedade.
Nas décadas de 1980 e 1990 propostas educativas vislumbravam caminhos que
orientavam para metodologias que pudessem transformar o Ensino de Ciências, como
os jogos experimentos científicos e questões problematizadoras. Tais atividades eram
compreendidas como importantes meios para desenvolver o pensamento crítico e
reflexivo, bem como habilidades significativas nos estudantes (KRASILCHICK, 1987).
No início dessa década, a abertura política permitiu que os professores
buscassem uma escola transformadora e crítica. Nesse ponto histórico, a reflexão das
questões metodológicas que perpassavam o Ensino de Ciências abriu espaço para a
construção do conhecimento científico pelos estudantes. Na área das ciências, movido
pelas pedagogias na década de 1980, houve um movimento produzido por especialistas
com o objetivo de voltar à tona o método científico, porém, configurando-o com uma
nova roupagem, no sentido de orientar para uma prática crítica de ensino. A essência era
inserir o cotidiano do aluno e valorizar seus conhecimentos prévios a fim de que o
estudante compreendesse os processos da ciência. Entretanto, apesar das análises e
propostas, o método tradicional permanecia nas salas de aula, enfatizando-se para os
conteúdos conceituais. No início da década de 1990, o Brasil participou da Conferência
Mundial de Educação para Todos. A partir desse evento, algumas propostas
pedagógicas elencadas pela Lei de Diretrizes da Educação Nacional (LDBEN) nº
9.394/96 instituiu universal o Ensino Fundamental. Em 2004, houve a ampliação dessa
modalidade de ensino para nove anos. Nesse ponto histórico, o Brasil estava entre os
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países em desenvolvimento e apresentava êxitos nos campos de Ciências e Tecnologia
(KRASILCHICK, 2000).
De forma a sintetizar as principais concepções e trajetórias do Ensino de
Ciências desde o ano de 1950, o Quadro 1 resume de forma significativa como os
eventos e tendências no ensino ao longo da história transformaram a educação em
Ciências no Brasil:

Quadro 1 – Evolução da Situação Mundial, segundo Tendências no Ensino 1950-2000
Fonte: Krasilchick, 2000, p. 1.

Embora esses caminhos pudessem ser elencados para proporcionar aos estudantes
maior compreensão e reflexão sobre o mundo em que vivemos, a teoria das referidas
propostas educativas e suas práticas não caminhavam e não caminham lado a lado
(SILVA; FERREIRA; VIEIRA, 2017). Ainda se baseando no isolamento de conteúdos
e na valorização da memorização de conceitos, os referidos autores apontam que o
Ensino de Ciências no Brasil possa oferecer mais subsídios para o interpretar científico,
indo para além da fixação de conteúdos e mecanização de técnicas. Assim, é
interessante que haja intervenções na prática pedagógica tradicional, na qual o foco
recai para a quantidade de conteúdos e o professor como transmissor de informações.
Esse fenômeno torna a aprendizagem pouco significativa e atraente. Krasilchick (2000)
elenca a criação de propostas atualizadas, linhas de trabalho mais legítimas e mudanças
estruturantes que possam alcançar não apenas determinada parte da sociedade e/ou que
não se limitem ao isolamento.
Apropriando-se da história e perspectivas, acreditamos ser importante abordar
questões relacionadas ao aprendizado em Ciências. O presente trabalho, portanto, tratará
de questões relativas ao aprendizado, segundo Lev Vygotsky, pois acreditamos que seus
subsídios teóricos possam trazer relevantes ponderações sobre o processo de
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desenvolvimento das características psicológicas marcadamente humanas, de forma a
implicar reflexões, apontamentos de diretrizes e estímulos para a reflexão de
alternativas no campo educativo.

1.2 Processos de desenvolvimento e aprendizagem do indivíduo

Nesta seção, apresentamos os processos de desenvolvimento e a aprendizagem
da criança, a partir de contribuições de Vygotsky (1984), Vygotsky (2014) e Vygotsky,
Luria e Leontiev (2016).
Desde seu nascimento, os estudantes estão em constante troca com os adultos,
que sempre tentam inseri-las em suas culturas. No início, as respostas que os estudantes
dão ao mundo são influenciadas pelos processos naturais, notadamente aqueles
possibilitados por sua herança biológica, entretanto, por meio de ativa mediação dos
adultos, os processos psicológicos mais complexos se desenvolvem, fazendo com que
os comportamentos dos adultos sejam incorporados pelos estudantes, processo
conhecido como interpsíquico. Um primeiro grupo de pessoas está relacionado
diretamente com os estudantes, enquanto um segundo grupo é construído por todas as
demais pessoas, de forma que as relações criadas no segundo grupo são mediadas pelas
relações estabelecidas no primeiro (VYGOTSKY, 1984).
Quanto mais rápido a criança oferecer às coisas que sabe um novo significado,
mais rápido seu processo psíquico se modificará. Em geral, a migração do período préescolar da infância para o próximo estágio acontece em relação com a presença da
criança no ambiente educativo. Nesse sentido, um dos fatores importantes no estágio de
desenvolvimento da psique de uma criança é a sua própria vida e a ampliação de seus
processos reais. Influem nessa transição de estágios as modificações no tipo principal de
atividade na relação da criança com o mundo externo. Tal atividade se refere à atividade
que tem como função liderar as modificações mais importantes nos processos psíquicos
e na desenvoltura da personalidade da criança, sendo que modificações na atividade
principal ocasionam a sustentação para outras modificações, qualificando, assim, o
desenvolvimento da psique da criança (VYGOTSKY, 1984).
O próximo grupo de mudanças examinadas durante o processo de
desenvolvimento da criança são as modificações acontecidas nos campos das operações.
Nada mais são do que formas de ação de tarefas. Quando a forma de execução dessas
tarefas demanda o desenvolvimento de operações alto, é possível transitar para a
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operacionalização de tarefas mais elaboradas, e assim por diante em níveis de
organização e complexidade de tarefas. O último grupo de modificações desenvolvidas
durante o processo de psique da criança é o das funções psicofisiológicas. Esse termo
indica as funções fisiológicas que constroem as mais altas formas de vida do organismo,
isto é, sua vida intercedida pela reflexão psíquica do mundo externo. O grupo se
constitui por funções sensoriais, mnemônicas, tônicas e assim por diante, funções estas
que compõem a sustentação dos processos subjetivos da consciência, consideradas
como exemplos, os sentimentos, sensações, experiências, emoções, memória, atenção,
percepções e representações. Nesse sentido as questões relativas à memória e à atenção
ganham destaque, tendo em vista as questões associadas à psicologia experimental
dessas funções em relação à realidade. Dois estágios podem ser identificados nos
estágios de desenvolvimento da percepção da criança: um estágio caótico e outro, de
percepções organizadas e estruturadas. A trajetória trilhada pela percepção infantil
começa da percepção caótica (relação simples e menos elaborada) para uma mais
elaborada, caminho este que ocorre por mediação (VYGOTSKY, 1984).
Um adulto apresenta determinadas habilidades culturais necessárias ao processo
de crescimento e aprendizagem, e no momento em que a criança alcança a idade
escolar, essas habilidades já são, de certa forma, automáticas. O desenvolvimento de
habilidades culturais abarca estágios em que uma técnica é constantemente excluída em
favor da outra. Cada estágio ultrapassa o anterior, de maneira que, apenas por ter estado
em todos os estágios, é que a criança chega ao estágio de desenvolvimento notadamente
do homem não primitivo. Porém, uma criança não se desenvolve em todos os estágios
de forma igual (VYGOTSKY, 1984).
A criança não pode ser considerada uma tabula rasa. Ela já vem antes mesmo de
entrar na escola com saberes produzidos por suas culturas, já apresenta um arcabouço de
habilidades culturais. No entanto, esse arcabouço não é civilizado, necessita de ser
lapidado e influenciado pelo ambiente educativo. De forma a não enfatizar os aspectos
biológicos, Vygotsky (1984) concede grande valor ao campo social, pois acredita que a
relação com o outro contribui para a formação de instrumentos e símbolos que fazem a
mediação do indivíduo com a realidade. Nesse sentido o indivíduo transforma a
realidade e é transformado por ela. O processo de desenvolvimento, nesse âmbito, é
considerado um fator importante na ampliação das funções psicológicas superiores. O
aprendizado permite o processo de desenvolvimento em que a partir dele os estudantes
inserem-se na vida intelectual das pessoas que convivem com elas.
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Vygotsky (1984) examina dois níveis de desenvolvimento: um diz respeito às
ações que a criança faz por si, a Zona de Desenvolvimento Real. O outro diz respeito às
ações que a criança faz com a ajuda de outra pessoa, a Zona de Desenvolvimento
Potencial. A distância entre o que a criança já sabe fazer até o que ela faz com a ajuda
de outra pessoa mais experiente é chamada de Zona de Desenvolvimento Proximal
(ZDP). Nas escolas, em geral, uma das propostas é que se avaliem os estudantes
somente nesse nível, pois se supõe que apenas o que ela é capaz de fazer sem a
mediação dos outros é mais significativo para seu desenvolvimento. O aprendizado,
além do que já foi examinado, cria a ZDP, de forma que na relação com o outro a
criança é competente para executar várias ações que, por si só, não ocorreriam.
Por meio da ZDP é interessante destacar que é viável não apenas examinar os
ciclos já realizados, como também os que estão se realizando, o que possibilita a
verificação das competências da criança e de futuras vitórias, bem como a organização e
estruturação de estratégias pedagógicas que podem ajudá-las nesse processo. Além
desses aspectos, o aprendizado proporciona a formação de conceitos, definidos por
Vygotsky como um sistema de relações e determinados culturalmente. O processo de
desenvolvimento dos conceitos abarca campos intelectuais, como a atenção, memória,
abstração, capacidade para comparar e diferenciar, por exemplo. Nesse sentido, a
educação permite, além desse desenvolvimento, que os estudantes tomem consciência
de seus próprios processos mentais.
Dessa forma, ao falar sobre processos de desenvolvimento e aprendizagem, o
próximo subtópico tratará sobre questões relacionadas à avaliação em Ciências e a
aprendizagem.
1.3 Avaliação em Ciências e a Aprendizagem
A avaliação em Ciências e a aprendizagem serão ilustradas para compor este
subtópico. Como relatado no subtópico sobre o Ensino de Ciências Naturais, o Brasil
passou por transformações econômicas que se refletem na forma como a sociedade
enxerga o país no presente e vislumbra projeções para o futuro, projeções essas voltadas
para a saúde, emprego e segurança, por exemplo. Orientando a atenção para o foco
deste estudo este subtópico pretende elaborar uma visão para uma educação de
qualidade para todos, especialmente a educação em Ciências.
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Os levantamentos realizados para avaliar a qualidade da educação em Leitura,
Matemática, Resolução de Problemas e Ciências, por meio do Programme for
International Student Assessment (PISA, 2015), identificaram que o desenvolvimento
dos alunos no Brasil está abaixo da média dos estudantes em países da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em Ciências (401 pontos,
comparados à média de 493 pontos), em Leitura (407 pontos, comparados à média de
493 pontos) e em Matemática (377 pontos, comparados à média de 490 pontos).
Os retratos do ensino de Ciências são alarmantes para os profissionais que se
dedicam a melhorar o ensino no país. Levantamentos produzidos por órgãos de pesquisa
internacionais, como o relatório Global Information Tecnology, divulgado em 2016,
identificaram que a qualidade da educação em disciplinas como Matemática e Ciências
no Brasil apresenta índices preocupantes no que tange à apropriação de conceitos
matemáticos e científicos. O país está na 133ª posição em uma amostra de 139 países,
permanecendo atrás de Zimbábue e Zâmbia. De acordo com a Unesco (2016), o Brasil
reside a 131ª posição geral no sistema educacional.
A média do Brasil na área de Ciências permaneceu estável desde 2006,
apresentando pouca elevação relevante no último ciclo do PISA, com ênfase em
Ciências (elevação de 10 pontos nas notas – 390 pontos em 2006 para 401, em 2015).
Tais resultados, de acordo com o referido relatório, são correlatos à evolução histórica
encontrada entre os países da OCDE: baixo declínio na média de 498 pontos em 2006
para 493 pontos em 2015 não significa mudanças relevantes.
A média do Brasil na área de leitura permaneceu estável desde 2000. Uma
elevação na pontuação de 396 pontos em 2000 para 407 pontos em 2015 não revelou
diferença significativa. Em matemática houve um aumento relevante de 21 pontos na
média dos alunos entre 2003 a 2015 e um declínio de 11 pontos na comparação da
média de 2012 à média de 2015. Entre os países da OCDE, o desenvolvimento do
aprendizado em Ciências de um estudante cujas condições socioeconômicas são mais
altas apresenta, em média, 38 pontos a mais em relação a um estudante com baixos
níveis socioeconômicos. No Brasil, a diferença de comparação corresponde a 27 pontos,
assemelhando-se ao aprendizado de um ano letivo.
Outros apontamentos encontrados na apresentação do Seminário Pisa (2015)
foram os pontos fortes e fracos dos estudantes brasileiros no teste de Ciências. Dentre os
pontos fortes estão a capacidade em explicar fenômenos científicos e ao tipo de
conhecimento de conteúdo. Correspondem à menor parcela a interpretação de dados e
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evidências científicas, o conhecimento procedimental e dificuldades em questões que
exigem respostas abertas.
Compreendendo que o letramento científico6 não se refere apenas aos testes
cognitivos, mas também às percepções, autoeficácia, crenças e valores dos estudantes
sobre a aprendizagem, o Seminário Pisa demonstrou que, em uma amostra de 23.141
estudantes brasileiros, mais de 50% dos que responderam ao questionário contextual do
PISA 2015 disseram gostar de ler, se interessar ou se divertir por assuntos relacionados
às Ciências. Os assuntos que geraram maior interesse foram a prevenção de doenças e a
construção do Universo. Ainda de acordo com o Seminário, há uma relação direta entre
o índice de satisfação e o desenvolvimento em Ciências para os estudantes do PISA
(2015) que almejam uma carreira na área. Uma porcentagem de 30% dos estudantes
brasileiros disse que assiste a programas científicos, enquanto menos de 20% dos
brasileiros participam de clubes de Ciências. Observou-se relação direta de estudantes
que apresentaram bom desenvolvimento nos testes cognitivos de Ciências e os elevados
índices de autoeficácia. Outro aspecto que contribuiu para o bom desempenho dos
estudantes foi a sensação de envolvimento/pertencimento na escola e o apoio da família.
Diante dos resultados encontrados por alguns dos órgãos internacionais, a literatura
elenca alguns fatores que podem favorecer os baixos índices da aprendizagem em
Ciências, como por exemplo, a formação e valorização docente e o acesso ao
laboratório de Ciências (INEP, 2017; SILVA; FERREIRA; VIEIRA, 2017).
Levantamentos recentes do Censo Escolar (2016) demonstram que entre os professores
que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental, 84,7% apresentam nível superior
completo, dentre eles, 78,6% são licenciados. No âmbito da formação específica para
atuar em Ciências, uma amostra de 60% dos docentes apresentam formação
correspondente. No Ensino Médio uma porcentagem de 93,3% dos professores
apresenta nível superior completo, porém, uma parcela menor (82,9%) é licenciada
(INEP, 2017). Somando-se à formação inadequada e/ou falta de formação, os
professores encaram más condições de trabalho, salários pouco atrativos e cargas
horárias pesadas de trabalho (CHALUS; CARISSIMI, 2011).
Além da valorização e formação docentes, outro aspecto que pode contribuir
para o mau desempenho dos estudantes são as más condições das estruturas físicas das

6

Significa apresentar a capacidade de refletir e de se envolver em um diálogo sobre temas relacionados à
ciência e tecnologia, bem como a apropriação de como a ciência é construída.
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escolas, que se refletem, por exemplo, no baixo acesso aos laboratórios de Ciências. A
experimentação é importante para que os estudantes tenham um aprendizado mais
significativo e possam formular e debater questões. Nos Ensinos Fundamental e Médio,
apenas 25,4% e 51,3% das escolas apresentam laboratório de Ciências, respectivamente
(INEP, 2017). Quanto a esse aspecto, Silva, Ferreira e Vieira (2017) mencionam que,
apesar da carência de laboratórios de ciências, existem metodologias viáveis para
proporcionar a experimentação.
A união dos aspectos mencionados pode contribuir para a baixa qualidade no
aprendizado, porém existem outras questões necessárias para a reflexão. No sentido de
vislumbrar caminhos onde o ensino de qualidade de Ciências possa envolver os
estudantes, é importante considerar as reflexões sobre as ações escolares relacionadas ao
aprendizado do ponto de vista de Vygotsky (2014; 2016)
A abordagem de Vygotsky leva em conta a estrutura humana como um processo
de assimilação pelo homem da experiência cultural. Por meio de suas interações sociais
é visto como um indivíduo que transforma a realidade e ela o transforma. A concepção
adotada pelo autor é a interacionista, isto é, o sujeito executa atividades elaboradas em
suas relações sociais que, por sua vez, renovam sua cultura. Diferentemente das
concepções inatista e ambientalista, o autor acredita que a escola pode propiciar
condições de desafiar e estimular os estudantes no processo de construção do
conhecimento. Aproximando-se do padrão materialista-dialético o autor concede grande
valor às pesquisas do cérebro, considerado órgão principal da atividade mental. Esse
sistema plástico e flexível é competente para dirigir funções distintas, sem que para isso
sejam precisas modificações no órgão físico. As funções do cérebro são adaptadas, ao
longo da trajetória histórica da espécie e do desenvolvimento processual do indivíduo.
Além desses aspectos, a ideia de mediação é um dos conceitos mais bem sustentados
pelo autor ao defender que as relações sociais são mediadas e representadas em sistemas
simbólicos.
O autor concede notória atenção à educação escolar. Ele defende que a escola,
ao proporcionar conteúdos e ampliar tipos de pensamentos e funções bastante
particulares, atua na assimilação pelo indivíduo da cultura. Outro aspecto importante do
pensamento do autor é a necessidade de uma avaliação mais pontual de como as escolas
vêm desenvolvendo seus papéis. O ensino baseado na não problematização de
conteúdos, bem como na falta de estrutura das escolas, pode prejudicar a formação do
estudante.
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Outro pensamento do autor refere-se à qualidade do trabalho pedagógico que se
relaciona à habilidade de ascensão de avanços no desenvolvimento do indivíduo. Esse
campo do desenvolvimento psicológico tem grande valor para a educação, tendo em
vista proporcionar o entendimento de processos de desenvolvimento que, apesar de já
existirem no sujeito, demandam interferência, contribuição de parceiros, e implicam
possibilidades de atuação pedagógica. Nesse sentido, a mediação gera consequências
positivas no momento em que, por meio das relações sociais, há a construção de
conhecimentos. Outra consequência no âmbito educativo é a função do professor como
elemento mediador/catalisador do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, para
subsidiar as práticas docentes, torna-se importante a utilização de métodos ativos
capazes de tornar o ensino mais significativo, como jogos, brincadeiras e atividades
lúdicas. Em paralelo a esses aspectos, mas não menos importante, o autor indica que
haja uma escuta dos professores, pois estes têm ideias e sugestões relevantes no
processo de desenvolvimento dos estudantes.
Apropriando-se disso e relacionando as questões colocadas até aqui, o próximo
subtópico lidará com assuntos relativos ao currículo do Ensino de Ciências no Ensino
Fundamental, de acordo com o que preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) e com as recomendações para a qualidade do Ensino de Ciências no tocante à
utilização de atividades lúdicas e jogos referentes à essa etapa da Educação Básica.

1.4 Currículo do Ensino de Ciências nos Parâmetros Curriculares Nacionais

Neste subtópico, apresentamos o currículo do Ensino de Ciências nos PCNs e a
utilização de atividades lúdicas e jogos no Ensino Fundamental.
Como descrito nos subtópicos anteriores, por décadas o Ensino de Ciências
esteve baseado na carência de questionamentos, investigações, reflexões, observações,
análises e interpretações acerca dos conteúdos aprendidos. Comparativamente recente
no Ensino Fundamental, o Ensino de Ciências vem sendo proposto e praticado em
consonância com distintas sugestões educativas que acontecem ao longo dos tempos,
porém, muitas dessas, ainda ocorrem em sala de aula com uma roupagem baseada no
conservadorismo e na transmissão de conceitos (BRASIL, 1998). Embora se tenham
propostas educativas que apresentem êxito em relação ao Ensino de Ciências no Ensino
Fundamental (EIRAS; MENEZES; FLÔR, 2018), ele tem sido orientado de forma
desconexa entre as disciplinas e com carências de espaço para os estudantes criarem
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suposições/investigações7 (EDUCAÇÃO, 2017). Além disso, as propostas educativas
têm um alcance limitado.
Nesse contexto, os PCNs nos alertam para a importância de se ter uma
aprendizagem significativa em Ciências. Por meio de conteúdos de trabalho, o processo
de ensino e aprendizagem na área de Ciências Naturais pode ser desenvolvido dentro de
âmbitos social e cultural expressivos, de modo a formar e fundamentar o estudante em
uma aprendizagem rica e significativa. Os conteúdos devem propiciar a curiosidade e
estimular o questionamento por parte dos estudantes, respeitando suas particularidades e
características, em diferentes ciclos (BRASIL, 1998; VYGOTSKY; LURIA;
LEONTIEV, 2016).
Contextualizar o estudante com um Ensino de Ciências que lhe dê subsídios para
que ele possa questionar e problematizar aspectos relacionados à sua realidade
aumentam as probabilidades de melhorias no aprendizado nos próximos anos
(CARVALHO et al., 2007). Torna-se difícil para os educandos aprenderem o
conhecimento científico, como relatam os PCNs, considerando-se que este foge às
teorizações fundamentadas no senso comum. Um exemplo interessante citado pelos
PCNs é o caso da seleção natural e adaptação. Dizer que uma planta se adaptou bem a
um ambiente com condições hostis não revela uma relação de semelhança quando se diz
que uma planta está bem adaptada à sala de um escritório (BRASIL, 1998).
Tomando como base os conteúdos teóricos, do 6º ao 9º ano, os PCNs (1998)
indicam que há certa tendência em trabalhá-los de forma disciplinar e sem interações
com os outros conteúdos e o cotidiano dos estudantes. Abordam-nos, em blocos
temáticos, a saber: Geologia, Água, Ar e Solo; Zoologia e Botânica, classificação dos
Seres Vivos; Anatomia e Fisiologia humana, Corpo Humano; Física, fórmulas, e
Química, Elementos atômico-moleculares e a Tabela periódica.
Com o objetivo de buscar um ensino que possa contribuir para uma
aprendizagem significativa, torna-se importante a atuação do professor como catalisador
e problematizador da aprendizagem, de modo que ele possa, primeiramente, conhecer o
nível de desenvolvimento cognitivo dos seus alunos e, assim, selecionar temas que se
coadunam à realidade vivenciada por eles; ensinar procedimentos relevantes, como
elaborar, comparar e analisar hipóteses; estimular o pensamento crítico, por meio de
seleção de textos, gravuras e coisas naturais; praticar experimentações científicas em
7

Disponível em: <http://www.revistaeducacao.com.br/ensino-de-ciencias-ainda-sofre-com-desconexaoentre-disciplinas-e-falta-de-espaco-para-alunos-criarem-hipoteses/>. Acesso em: 15 jun . 2018.
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sala de aula e levantar ideias sobre essas experiências (BRASIL, 1998; VYGOTSKY,
2014). Além disso, o ensino de valores e atitudes trabalhado com os estudantes visa a
formá-los para viver e agir em sociedade, desde o respeito aos demais, até o fato de
assumirem responsabilidades importantes com o meio ambiente (BRASIL, 1997).
Demais pontos podem ser analisados para estruturar a área de Ciências, como a
ampliação dos valores éticos, afetivos e morais, que podem ser idealizados como meio
de encontro entre os professores e estudantes, de forma a unir cotidianos dos alunos e
oferecer-lhes imagens ou suposições com significados que tenham êxito no sentido de
alcançar o conhecimento científico.
Nas Ciências Naturais os eixos temáticos correspondem a uma sistematização de
conceitos, procedimentos e valores para cada ciclo de escolaridade. Nos PCNs
correspondentes ao primeiro ciclo do Ensino Fundamental são trabalhados os conteúdos
referentes à Ambiente, como por exemplo: seres vivos, água, luz e calor; Ser humano e
Saúde, como: desenvolvimento do corpo humano e questões ligadas à Saúde; Recursos
Tecnológicos, como: consumo e sociedade. No segundo ciclo têm-se conteúdos ligados
ao Meio Ambiente, como: Relações ecológicas, solo, água, decomposição do lixo na
natureza; Funções do Corpo Humano, como: funções do sangue e órgãos do corpo
humano; Recursos Tecnológicos, como: água, lixo, solos e saneamento básico
(BRASIL, 1997).
Nos PCNs correspondentes ao segundo ciclo do Ensino Fundamental são
trabalhados os conteúdos referentes à Vida e Ambiente, como: alimentação, relações
ecológicas, água, calor, biodiversidade, solos, saúde e meio ambiente; Ser Humano e
Saúde, como: higiene e cuidados com a saúde, corpo humano como um sistema
integrado; Terra e Universo, como: origem do Universo, conhecimento de corpos
celestes, sistema solar, estrutura interna da Terra; Tecnologia e Sociedade, como:
desenvolvimento e especialização de culturas humanas; produção global de bens e
serviços; modos de unir, organizar e discutir informações dos demais eixos.
No terceiro ciclo do Ensino Fundamental são trabalhados os conteúdos
referentes a Terra e ao Universo, como: Observação e elaboração de explicações,
movimentos do Sol, fases da Lua, água na natureza, noções de tempo e localização,
condições existentes para a presença de vida na Terra; Vida e Ambiente, como:
componentes como a água, luz, solo e suas relações com os seres humanos, poluição de
solos e água, transporte da água, materiais do solo, relações ecológicas, diversidade de
vida, biomas, seres vivos; Ser Humano e Saúde, como: Características dos seres vivos,
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tipos de nutrientes, alimentação, doenças endêmicas, fonte de energia e nutrientes
contidos nos alimentos, digestão dos alimentos, funções e órgãos do corpo humano,
observação direta dos órgãos dos seres vivos; Tecnologia e Sociedade, como:
reconhecimento de tecnologias, identificação e classificação dos materiais, tecnologia
da água, diferenças entre água tratada e poluída.
No quarto ciclo do Ensino Fundamental são trabalhados os conteúdos referentes
a Terra e Universo, como exemplos: definição do Universo, saberes sobre Sistema
Terra-Sol-Lua, modelo geocêntrico de Universo e heliocêntrico do Sistema Solar,
estações do ano, conceitos de Solstício e Equinócio, constelações, eclipses,
contribuições de Copérnico, Galileu e Newton para o Universo, vulcões e terremotos;
Vida e Ambiente, como: relações entre os fenômenos que ocorrem na biosfera,
atmosfera, litosfera e hidrosfera, formação e ciclo da matéria, relações entre o ar, água,
solos, calor, luz e os seres vivos, ciclo e transformações de estado físico da água, ciclo
do nitrogênio e ciclo do oxigênio, água potável, lixo atômico, compreensão da natureza
e do conhecimento científico, teorias da evolução, conceitos de adaptação, tipos de
reprodução, conceitos de população e noções sobre Química; Ser Humano e Saúde,
como: manutenção e compreensão do corpo humano, papel do oxigênio no
aproveitamento de energia dos alimentos, fotossíntese em plantas, relação entre os
cuidados com o corpo humano e a busca da saúde e níveis de organização dos seres
vivos; Tecnologia e Sociedade, como: Trabalho e Consumo, recursos naturais,
agricultura extensiva, poluição, fontes de transformações de energia, irrigação,
comparação de funcionamento entre termoelétricas e hidroelétricas e processos de
degradação do meio ambiente (BRASIL, 1998).
Os conteúdos podem ser contemplados em temas e organizados em plano de
ensino. Os temas dentro das Ciências Naturais podem ser muito distintos. Alguns são
tradicionais, como a água e os seres vivos, a erosão do solo e a poluição do ar e água;
outros podem ser episódicos, como notícias de jornais, levando a debates.
No Ensino de Ciências, trabalha-se com frequência a definição de conceitos,
porém, para o desenvolvimento dos conteúdos factuais e conceituais, não é suficiente
que se gravem as informações. Apenas gravar os conteúdos seria sinônimo de tratá-los
como sendo de simples assimilação, tendo em vista que esse aprendizado exige a
construção de interpretações contínuas que se superam umas as outras. Abarcam dados,
fatos, conceitos e princípios. De acordo com os PCNs (BRASIL, 1997), em Ciências
Naturais, alguns conteúdos procedimentais são fundamentais para se ter uma
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aprendizagem significativa, como: investigação, comunicação, debate, observação,
experimentação, interpretação, comparação, relações entre fenômenos e ideias, leitura e
escrita de textos, organização da informação, proposição de ideias e propostas de
solução de problemas. Já os conteúdos atitudinais representam valores e normas
vivenciadas pelos estudantes dentro da escola, como respeitar o meio ambiente,
respeitar os colegas, cuidar da própria higiene.
Apropriando-se das questões relacionadas ao currículo, é interessante destacar
sobre questões relativas à didática no Ensino de Ciências e as recomendações sugeridas
pelos PCNs no ensino dessa disciplina.

1.5 Didática no Ensino de Ciências nos Parâmetros Curriculares Nacionais

Baseado na transmissão de informações, conceitos e nomes, ministrados de
forma desconexa com a realidade do estudante, a forma como o Ensino de Ciências
Naturais ocorre pode prejudicar a formação dos estudantes. Assim, os PCNs
recomendam que ele possa contar com o uso de métodos ativos, como experimentos,
brincadeiras, observações, textos, jogos, dentre outras formas lúdicas que permitam e
despertem nos estudantes o gosto e o sentido em estudar essa disciplina (BRASIL,
1998). Pode-se inferir, com base nesse documento, ser importante ensinar Ciências
Naturais levando-se em conta a realidade do estudante, a partir de questões
provocadoras e instigantes de seu cotidiano, a fim de que, com essa compreensão, atinja
associações menos concretas que lhes possibilitem modificar seu meio.
Coadunando-se às recomendações dos PCNs e buscando contribuir para um
Ensino de Ciências transformador, autores como Delizoicov, Angotti e Pernambuco
(2002) indicam que ele possa vislumbrar perspectivas relacionadas à formação cultural
dos estudantes, de forma que o conhecimento científico seja apoderado e assimilado
pelos educandos. Além de apontar para o uso de métodos ativos em sala de aula, os
autores compreendem a fundamentação do Ensino de Ciências baseada em questões
associadas ao cotidiano dos estudantes.
No âmbito de vislumbrar a transformação do fazer pedagógico,

faz-se

importante debater sobre os modelos didáticos de Pérez (2000) e como eles podem
auxiliar na didática dos professores. O modelo didático é um instrumento que representa
o que ocorre na realidade e a prática pedagógica. Dessa forma, a ideia de modelo
didático pode possibilitar a intervenção da prática docente e legitimar linhas de
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investigações em educação e a formação dos educadores (PÉREZ, 2000). No Ensino de
Ciências o modelo didático traz reflexões importantes para compreender o estudante
como autor de sua própria aprendizagem e o professor como mediador e estimulante de
questões que possam incentivar o pensamento crítico dos estudantes (SOARES, 2010).
Baseando-se em determinadas dimensões, os modelos didáticos têm uma
arquitetura voltada para investigações relacionadas aos objetivos do ensino, quais e
como os conteúdos devem ser ensinados, quais as importâncias dos pensamentos dos
estudantes e como deve ser avaliado. A partir dessas investigações, Pérez (2000) sugeriu
quatro modelos didáticos: Tradicional, Tecnológico, Espontaneísta e Alternativo.
De acordo com o autor, o primeiro modelo é baseado na transmissão de
informações e conceitos de forma que há mais valorização da memorização em
detrimento da aprendizagem. Nesse modelo, o professor teria a função de disciplinar e
transmitir informações. O segundo modelo seria semelhante à modernização do modelo
anterior, em que os estudantes pudessem apropriar-se de conteúdos atualizados com a
incorporação de saberes não disciplinares. Enxergado como um modelo que oferece
condições para que o estudante tenha uma participação mais ativa no conhecimento, o
terceiro modelo didático trabalha os interesses dos estudantes no processo de ensinoaprendizagem, pois os conteúdos são ensinados e elaborados a partir da realidade dos
estudantes. O último modelo, o Alternativo, considera o estudante como construtor da
sua aprendizagem e, aos poucos, transformador da realidade. Os interesses dos
estudantes são cogitados nesse processo. O Quadro 2 exemplifica as principais
características dos modelos didáticos de acordo com Pérez (2000):
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Dimensões
sinalizadas

Modelo
tradicional

Modelo
Didático
Tecnológico
Proporcionar
uma formação
"moderna" e
"eficaz".

Modelo
didático
espontaneísta
Educar o
aluno
imbuindo-o da
realidade
imediata.
Conteúdos
presentes na
realidade
imediata.

Para que
ensinar

Proporcionar
informações
da cultura
vigente

O que
ensinar

Informações
conceituais

Importância do
conceitual,
mas,
concedendo
também certa
relevância às
destrezas.

Ideias dos
alunos

Não se levam
em conta.

Não se levam
em conta os
interesses dos
alunos.

Levam-se em
conta os
interesses
imediatos dos
alunos.

Como
ensinar

Transmissão
de
informações

Metodologia
vinculada aos
métodos das
disciplinas.

Realizada
mediante
exames.

Centrada na
mediação
detalhada das
aprendizagens.

Metodologia
baseada na
“descoberta
espontânea"
por parte do
aluno
Centrada nas
destrezas e,
em parte, nas
atitudes.

Avaliação

Modelo didático
alternativo
Importância da
opção educativa
que se tome.

Conhecimento
"escolar", que
integra diversos
referentes
(disciplinas,
cotidianos,
problemática
social e
ambiental,
conhecimento
metadisciplinar.
Levam-se em
conta os
interesses e as
ideias dos alunos,
tanto em relação
com o
conhecimento
proposto, como
em relação com a
construção deste
conhecimento.
Metodologia
baseada na ideia
de "investigação
(escolar) do
aluno".

Centrada, no
seguimento da
avaliação do
conhecimento
dos alunos, da
atuação do
professor e do
desenvolvimento
do projeto.
Quadro 2 – Características dos Modelos Didáticos
Fonte: Pérez, 2000, p. 2

Na perspectiva das recomendações observadas no Quadro 2, a utilização de
atividades lúdicas, jogos e brincadeiras no Ensino de Ciências contribuem para torná-lo
mais relevante e prazeroso entre os estudantes, podem possibilitar a construção ativa de
saberes pelo aluno e uma aprendizagem engajada na aquisição dos conhecimentos.
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Nesse âmbito, Hissh-Pasek e Golinkoff (2008) salientam que os jogos e brincadeiras
constituem grandes aliados no processo de ensino-aprendizagem, de forma que
desenvolvem nos indivíduos habilidades e coordenações motoras, bem como
proporcionam nos estudantes seu desenvolvimento integral.
Nesse sentido, o uso de jogos8 e brincadeiras constituem atividades importantes
para o desenvolvimento da criança. As Diretrizes Curriculares Nacionais (2013)
apontam para a utilização dessas atividades na educação dos estudantes e sugerem sua
continuação no Ensino Fundamental.
Como pôde ser inferido, a partir dos apontamentos deste e dos subtópicos
anteriores, atividades lúdicas, jogos e brincadeiras propiciam o desenvolvimento global
do indivíduo e cooperam para a busca de uma aprendizagem mais relevante. Para
enriquecer este estudo, o presente subtópico traz uma análise sobre como estão as
produções acadêmicas voltadas para o campo da utilização de jogos, brinquedos,
brincadeiras e outras atividades lúdicas para o Ensino Fundamental no Ensino de
Ciências.
Tais

produções

científicas

foram

consultadas

no artigo denominado:

“Brinquedos e Brincadeiras na Educação em Ciências: Um olhar para a Literatura da
Área no Período de 1997 a 2017”, de autoria de Eiras, Menezes e Flôr (2018). O
referido trabalho teve por objetivo apresentar e analisar uma revisão da literatura sobre
artigos que lidam com jogos, brinquedos, brincadeiras e outras modalidades lúdicas
(passeio de campo, história em quadrinhos, dentre outras) compreendidas entre 1997 a
2017. Os artigos foram publicados nos anais dos Encontros de Pesquisa em Educação
em Ciências (ENPEC) e em 17 volumes da Revista Brasileira de Pesquisa em Educação
em Ciências (RBPEC), entre 2001 a 2017.9 De acordo com a Tabela 1, dos 63 trabalhos,
a maioria foi categorizada em jogos (41), outras modalidades (15) e brinquedos (7).
8

Os jogos são parte integrante do ser humano e existem desde a organização das sociedades
(FERNANDES; RIBEIRO, 2018). No âmbito educativo, os referidos autores do trabalho: “Games,
gamificação e o cenário educacional brasileiro”, com vistas a estimular e aproximar os jovens para o
aprendizado realizaram um referencial teórico para compreender como o conceito de games e
gamificação está se aplicando no contexto educativo para possibilitar um aprendizado significativo. O
termo gamificação começou a ser usado aproximadamente em 2010 e se define por utilizar os critérios
dos jogos em aplicações que não estejam no ambiente de jogos. A utilização de determinados elementos
de games, fora do contexto dos jogos, pode incentivar o engajamento dos estudantes, de forma a
contribuir para a resolução de problemas e auxiliar na aprendizagem. Nas palavras de Fardo (2013) a
gamificação se conceitua como “um fenômeno emergente, que deriva da popularidade dos games, e de
suas capacidades intrínsecas de motivar a ação, resolver problemas e potencializar aprendizagens nas
diversas áreas do conhecimento e na vida dos indivíduos”.
9
A justificativa de escolha se deu em virtude de o Encontro de Pesquisa em Educação em Ciências se
constituir como um evento relevante na área de Ensino em Ciências, orientado para temas como
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Tabela 1 – Classificação para o Ensino Fundamental

Fonte: Eiras, Menezes e Flôr (2018).

Eiras, Menezes e Flôr (2018) revelam carência de pesquisas relacionadas aos
brinquedos e brincadeiras no Ensino de Ciências no Ensino Fundamental A Tabela 2
apresenta trabalhos que sugerem atividades lúdicas ou que mostram um estudo teórico
sobre a utilização de atividades lúdicas no Ensino de Ciências.
Tabela 2 – Distribuição dos trabalhos selecionados do Ensino Fundamental referentes à
modalidade e ao foco principal do trabalho

Fonte: Eiras, Menezes e Flôr (2018).

De acordo com os mesmos autores apontados acima (2018), os trabalhos
apontados na categoria cujo tema foi o jogo, fizeram uso de avaliações como pós e prétestes, atividades ocorridas antes e após o jogo, questionários, textos críticos e fichas.
Pontos para debate propostos por Eiras, Menezes e Flôr (2018), como a maioria dos
autores dos trabalhos sobre jogos não ter analisado o processo de aplicação da atividade
lúdica na discussão, grande parte deles entendeu que os jogos proporcionaram uma
aprendizagem significativa aos estudantes

e a desenvoltura de habilidades

proporcionadas por atividades lúdicas.
Os autores supracitados consideram que embora haja trabalhos voltados para o
uso de jogos no Ensino de Ciências Naturais no Ensino Fundamental, as informações
Educação em Ciências da Natureza, Saúde e Ambiente. O evento é promovido pela Associação Brasileira
de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC) e reúne pesquisadores, estudantes e professores que
se juntam para discutir os referidos temas. A Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências é
uma publicação da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC) e que tem
por objetivo reunir e disseminar debates e resultados sobre pesquisas que tenham por foco de estudo a
educação em ciências. Atualmente, está classificada como A2 no QUALIS CAPES das áreas de Educação
e Ensino.
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sobre a investigação do processo de aplicação e a efetividade pedagógica do produto
necessitam de mais estudos, tanto na área de jogos, como na área de brinquedos e
brincadeiras.
Ainda em referência aos autores citados estes acreditam que em grande maioria
dos trabalhos analisados no referido estudo, as atividades lúdicas foram consideradas
como interessantes e motivadoras, no sentido de que a ludicidade fosse satisfatória por
si só na ascensão da aprendizagem em Ciências, porém, as consequências pedagógicas
de atividades lúdicas na escola necessitam de mais estudos, pois elas também podem
despertar sentimentos negativos no estudante.

1.6 Usos do termo catalisador para fins pedagógicos
O debate sobre a introdução do fenômeno catalisador é importante para
fundamentar a temática que envolve o processo de ensino-aprendizagem, visto que
quando nos apropriamos do conceito de catálise e o imaginamos à luz do processo de
ensino-aprendizagem estamos imaginando algo que possa acelerar, estimular e
dinamizar esse processo e, consequentemente, a abordagem de conteúdos. A seguir
destacamos alguns trabalhos na área da educação em que o termo “catálise” ou
derivados está presente no título.
Como apontado por Ferreira e Gurgueira (2014), a utilização de estratégias
pedagógicas que valorizem e criem redes entre os conhecimentos, desejos, crenças e a
imaginação dos estudantes podem incentivar e energizar o ensino.
O estudo realizado por Signorini (2006), em seu livro “Gêneros Catalisadores:
letramento e formação do professor”, traz a questão de como os gêneros discursivos
(bilhetes, cartas, relatos, anotações, experiências, exercícios e textos) assumem uma
função catalisadora no ensino da Língua Portuguesa no sentido de favorecer o
desencadeamento e a potencialização de ações e atitudes consideradas produtivas para o
processo de formação do professor e dos alunos. Em cada situação e material estudado,
são indicados gêneros discursivos que adquirem função catalisadora do processo de
ensino em curso, isto é, que beneficiam o desencadeamento e a potencialização de ações
e atitudes consideradas férteis para o processo de formação, tanto dos professores como
dos estudantes.
A partir de leituras realizadas sobre os usos desse termo para fins pedagógicos,
observou-se que ele pode atuar como um motivador para despertar o interesse do aluno
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em situações de aprendizagem. O estudo de Tarouco et al. (2004), por exemplo,
intitulado “Jogos Educacionais”, aponta que os jogos podem atuar como elementos
catalisadores ao resgatarem o interesse do aluno e contribuírem para suas vinculações
afetivas em situações de aprendizagem. O artigo teve por objetivo dialogar sobre a
importância da utilização de jogos no âmbito educativo como forma de motivação do
aluno. Além disso, abarca a tecnologia Flash e o uso da ferramenta de autoria
Macromedia Flash MX no desenvolvimento de jogos educacionais.
Frente a alguns trabalhos que usam o termo catalisador em suas pesquisas, o
próximo subtópico lidará com a trajetória da construção do Jogo Catalisador de
Conteúdos.
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2 O LÚDICO E OS JOGOS NA EDUCAÇÃO: DO CONTEXTO HISTÓRICO ÀS
CATEGORIAS APLICADAS AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
O lúdico se constitui como um princípio formativo que pode ser utilizado pelos
docentes para favorecer a relevância e significação de conhecimentos pelos estudantes.
Utilizar o lúdico não representa apenas a realização de brincadeiras e/ou lazer junto aos
estudantes. Antes, a promoção de um ambiente que tenha por objetivo visar a integração
entre os conteúdos aprendidos em sala de aula e o prazer e divertimento. Para tanto,
iremos abordar neste capítulo áreas como a Ludicidade e a Educação, dialogando sobre
a definição e a relevância do lúdico na vida do ser humano de acordo com as percepções
de alguns autores, bem como citando projetos correlatos de seus usos no processo de
ensino-aprendizagem.
2.1 Ludicidade e Educação: tecendo redes e construindo caminhos
O conceito de ludicidade ganha cada dia mais destaque na área pedagógica em
virtude de ser compreendido como uma prática educativa que pode estimular nos
estudantes a capacidade de imaginação, socialização e criatividade. Originária do latim,
a palavra lúdico significa “brincar”. Pode ser pequena e simples para o leitor, entretanto,
imersa de significados referentes ao desenvolvimento de aspectos sociais, educativos e
culturais, de forma a cooperar para os processos inerentes do ser humano, como os de
comunicação e a vida em sociedade (SANTOS, 2010). Nas palavras de Luckesi (2014,
p. 13):

[...] Ludicidade é compreendida como experiência interna de inteireza e
plenitude por parte do sujeito. Para ensinar ludicamente, o educador necessita
cuidar-se emocionalmente e, cognitivamente, adquirir as habilidades
necessárias para conduzir o ensino de tal forma que subsidie uma
aprendizagem lúdica [...].

O mesmo autor traz contribuições pertinentes sobre o conceito de ludicidade a
partir de um estudo específico sobre o tema. Argumenta que ele, muitas vezes, é
associado ao imaginário comum como se tratando apenas de atividades lúdicas, do fazer
brincadeiras, jogar, realizar viagens ou saídas de campo. Entretanto, o autor defende que
tais atividades podem ser dotadas de ludicidade ou não, dependendo do tipo de
sentimento aflorado e de determinadas circunstâncias em que o indivíduo vivencia no
momento da sua participação. Ludicidade se associa ao estado interno, à condição
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interna do sujeito que a vivencia; por outro lado, a atividade lúdica se constitui como a
ação cultural. Nesse sentido, a ludicidade é uma experiência expressa pelo indivíduo
que a vivencia, não se exaurindo em entretenimentos ou brincadeiras, antes, provindo de
quaisquer “[...] atividades que faça os nossos olhos brilharem [...]” (LUCKESI, 2014, p.
18).
No entendimento de Negrine (2001), a ludicidade é assentada em quatro bases
de diferentes configurações nomeadas por: sociológica, psicológica, pedagógica e
epistemológica. Na base sociológica fundamentam-se como perspectiva social e cultural
dentro do lúdico; na base psicológica fundamentam-se como princípios de relações e
processos de desenvolvimento com os seres humanos; na base pedagógica
fundamentam-se como princípios formativos e práticas educativas, e por último, e de
igual importância, na base epistemológica, fundamentam-se como a construção do
conhecimento. Depreende-se, portanto, que os conceitos de cada base se complementam
e se associam no campo educativo onde cada base concede sua contribuição.
Corroborando o pensamento de Luckesi (2014) e apresentando o viés educativo,
D’Ávila e Leal (2013) defendem que as atividades lúdicas, definidas como criações
culturais, constituem-se como elementos basilares no processo de ensino-aprendizagem
de forma que engrenam aprendizagens significativas em que podem suscitar nos
estudantes a habilidade de pensar e realizar ações. Para os autores, no ambiente escolar,
lecionar com a dimensão lúdica é levar em conta o ensinar como pertencimento, ato de
entrega, harmonia e envolvimento, a fim de que haja a associação e o encadeamento dos
conteúdos ao sentimento de prazer e alegria. Nesse sentido, o uso de “dispositivos
didáticos” ou “metáforas lúdicas” (D’ÁVILA; LEAL, 2013, p. 42), como jogos, textos,
filmes e músicas, tornam o ensino relevante e pertinente, à medida que, se seus usos
forem bem contextualizados e seus objetivos esclarecidos, podem estimular nos
estudantes o interesse em aprender e melhorar suas atenções.
Isso posto, a ludicidade não apenas envolve o brincar e o divertimento, ela deve
permitir relações saudáveis entre estudantes, professores e a escola, bem como tornar o
processo de ensino-aprendizagem mais significativo. Santos (1997) argumenta que a
ludicidade não se refere apenas ao ato de se divertir, por meio de envolvimentos em
jogos, brinquedos ou diversões, mas a um processo fundamental do ser humano em
qualquer faixa etária.
Por meio da leitura da dissertação de Pin (2016), observa-se que o lúdico se
constitui como quaisquer atividades que apresentem o viés caracterizado pelo estímulo e
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envolvimento na construção de saberes, contribuindo para a formação do
desenvolvimento do indivíduo como um todo, proporcionando a construção de
habilidades, despertando para a imaginação e a criatividade. A fim de colaborar na
organização de pensamentos e conceitos Santos (2010) defende a introdução do lúdico o
ensino. Articulando aos conceitos de ludicidade e atividades lúdicas, essas últimas têm
sido utilizadas apenas em momentos de recreação e, por vezes, não apresentarem
objetivos bem definidos. Corroborando tal assertiva, Dantas (2013, pp. 146-147)
esclarece que:

[...] É importante entender que brincar não constitui perda de tempo, nem é
uma forma de preencher o tempo. A criança que tem oportunidade de brincar
está incluída do convívio social integrado, pois o brinquedo possibilita o
desenvolvimento integral da criança considerando que ela se envolve
efetivamente, convive socialmente e opera mentalmente [...].

Nessa tessitura, o lúdico é uma estratégia que conduz e estimula o convívio
social, o envolvimento e a criação de um ambiente que oriente os indivíduos a tomar
decisões e a fazer escolhas (SANTOS, 2010). No ambiente educativo, a ludicidade torna
o ensino mais dinâmico, prazeroso e significativo, e geralmente se associa aos jogos e
brincadeiras, entretanto, pode se constituir como objeto, atividade, relação ou
sentimento. Nas palavras de Macedo, Petty e Passos (2005, p. 18):

[...] O espírito lúdico refere-se a uma relação da criança ou do adulto com uma
tarefa, atividade ou pessoa pelo prazer funcional que despertam. A motivação
é intrínseca; é desafiador fazer ou estar. Vale a pena repetir. O prazer funcional
explica porque as atividades são realizadas não apenas como meio para outros
fins (ler para obter informações, por exemplo), mas por si mesmas (ler pelo
prazer de ler ou desafio de ler). O interesse que sustenta a relação é repetir algo
pelo prazer da repetição [...].).

Nesse sentido, a ludicidade refere-se ao sentimento despertado na pessoa,
podendo ser associado ao desenvolvimento psicofisiológico. No ambiente escolar o
espírito lúdico estimula e motiva o estudante na construção de seus saberes e a figura do
educando pode ser muito pertinente nesse processo em virtude da criação e mediação de
atividades motivadoras e estimuladoras no processo de ensino-aprendizagem
(SMALDONE et al., 2017).
Ao entender que a ludicidade pode se caracterizar como um estado de espírito
inato ao sujeito humano, Huizinga (2000) defende que os jogos apresentam um caráter
simbólico e cultural que transpassa o instinto humano. Concebendo as atividades
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lúdicas como desenvolvedoras da cultura lúdica, Brougère (1998) acredita que essa
última é formada pelos elementos e experiências da vida do indivíduo, inserindo-se
nelas as atividades como os jogos, brinquedos, festas, dentre outras. Por meio delas o
indivíduo cria a capacidade de jogar, imaginar, trocar a realidade pela imaginação e
construir o faz de conta.
A cultura lúdica pode ser entendida como um termo envolvido apenas no campo
dos jogos, tendo em vista a presença de características e aspectos comuns em jogos e
brincadeiras ao conceito de lúdico, entretanto, seu conceito pode ampliar para
brinquedos, viagens e outras atividades. Na percepção de Brougère (1998), os jogos
apresentam características em comum, como por exemplo, o imaginário por meio da
edificação do faz de conta, a organização bem definida dos objetivos, as regras do jogo
e a imprevisibilidade dos resultados, tendo em vista fatores internos e externos que
podem influenciar tal parte.
De acordo com Friedmann (2006), para realizar uma atividade lúdica no meio
educacional é necessário ter em mente a organização de objetivos e planejamentos,
como por exemplo, a operacionalização de um jogo ou brincadeira: conhecer os estágios
de desenvolvimento dos estudantes; buscar espaço para a sua realização; prover
materiais que a/o comporão; dar um nome à brincadeira e/ou jogo; organizar duplas ou
trios de acordo com o número de participantes; organizar a configuração da atividade
lúdica (se em rodas, sentados no chão, em cadeiras, almofadas, ou colchões) e
interpretar e observar regras presentes na atividade.
Apropriando-se, portanto, do conceito de ludicidade, esta dissertação aborda
alguns trabalhos correlatos que envolvem o lúdico no processo de ensino-aprendizagem.
O estudo intitulado “Leitura, Informação, Lazer e Ludicidade nas Bibliotecas Escolares:
contribuições da biblioteca Mário de Andrade/SP”, de autoria de Reis e Alves (2016),
realiza uma revisão bibliográfica abordando como a biblioteca escolar desenvolve
atividades para estimular nos estudantes a busca por seus gostos, a procura por novos
conhecimentos e a construção da autonomia e liberdade. De acordo com as autoras, a
biblioteca escolar se constitui como um ambiente de prazer e ludicidade e pode
contribuir no desenvolvimento do estudante à medida que o permite “[...] operar
positivamente na sociedade, ao estimular o exercício de um olhar reflexivo, ao criar
condições para a produção de conhecimentos novos e intensificar cada vez mais a
elaboração de ideias e de ações” [...] (p. 217). Assim, nesse ambiente encontramos um
espaço fértil para a construção e formação de jovens e adolescentes críticos e dinâmicos.
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Os procedimentos metodológicos de natureza bibliográfica e documental foram
importantes para orientar as autoras na busca por propostas pertinentes para as
atividades existentes nas bibliotecas escolares.
No artigo intitulado “O sujeito lúdico produzido pela/na Educação Matemática:
Interlocuções com o neoliberalismo”, de autoria de Sartori e Duarte (2017), as autoras
apropriam-se dos estudos de Michel Foucault para compreender o sujeito como fruto do
discurso lúdico e seus diálogos com o neoliberalismo. A análise é orientada para a
formação desse sujeito compreendido como “[...] efeito das linhas de enunciação e de
força da sociedade neoliberal” [...] (p. 54). Nesse sentido, a partir da técnica de Análise
do Discurso, tomando como referência o ângulo foucaultiano, as autoras defendem que
a utilização de atividades lúdicas nos conteúdos de Matemática gera um indivíduo
lúdico. Com base nos artigos publicados nos anais do XI Encontro Nacional de
Educação Matemática, as autoras analisam possíveis relações entre as práticas lúdicas e
os
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independência e autonomia. Tal estudo sinalizou para o levantamento de práticas
pedagógicas no ambiente escolar, baseadas no discurso educacional a partir de
desdobramentos do neoliberalismo na sociedade.
Zhang, Shrubsole e Janse (2010), no artigo “Aprendendo fatores ambientais
através de interação lúdica”, descrevem a configuração de um jogo digital educativo que
utiliza um tabuleiro de sensor interativo de nome “TagTiles”. Nele há interação entre
atividades de aprendizado e educação física. Na percepção dos autores, as atividades de
aprendizado e a manipulação de objetos melhoram as habilidades e a permanência dos
estudantes. Além disso, o jogo pode ser uma ferramenta educativa empregada e
customizada para diferentes objetivos educativos. Os fatores ambientais trabalhados no
jogo, como aquecimento global, sustentabilidade, animais ameaçados de extinção,
reciclagem de papéis e plásticos, adoção do uso de bicicletas, dentre outros fatores,
foram abordados a partir dos conhecimentos prévios dos estudantes. Para validar o
aprendizado dos estudantes, os autores utilizaram entrevistas e testes (pré e pós). Os
resultados apontaram que houve melhora na aprendizagem dos conteúdos, pois “[...] a
plataforma ofereceu um ambiente versátil de desenvolvimento para o design de sistemas
de aprendizagem para o qual a interação lúdica é um pré-requisito [...]” (p. 172). Em
outras palavras, o jogo proporcionou um espaço de aprendizagem, concedendo às
estudantes a possibilidade de explorar e experimentar o meio ambiente em um sistema
amplo.
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O livro: “Brinquedoteca: o lúdico em diferentes contextos”, de autoria de Santos
(1997), conta com diferentes capítulos que falam sobre o lúdico, dentre eles
“Brinquedoteca nas comunidades da Pastoral da Criança”. Tal capítulo apresenta o
desenvolvimento de uma pastoral criada em 1983 pela médica pediatra Zilda Arns
Neumann. A instituição teve por objetivo maior mobilizar a família e toda a
comunidade para que possam desenvolver ações relacionadas à melhoria da qualidade
de vida dos estudantes, por meio da fé. Foi criada em resposta à grande mortalidade
infantil naquela década, tendo ações voltadas para a saúde e nutrição da criança, em
todas as etapas de sua vida, de forma a envolver a família e comunidades menos
favorecidas. Contando com diferentes projetos e ações, uma delas foi a implementação
da Brinquedoteca. Os autores responsáveis por sua criação acreditavam que o brincar e
as atividades lúdicas eram ações importantes para o desenvolvimento integral da
criança.
A fim de enriquecer nosso campo de estudo, o próximo capítulo abordará as
definições de jogos e a perspectiva histórica a qual está inserido, os usos de jogos no
processo de ensino-aprendizagem, as diferenças entre Jogos, Brinquedos e Brincadeiras,
além da Classificação dos Jogos.
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3 DEFINIÇÃO DOS JOGOS: DAS PRÁTICAS CIVILIZATÓRIAS
RELACIONADAS AO USO DE JOGOS ATÉ SUA INSERÇÃO NO CONTEXTO
EDUCATIVO
No capítulo anterior foi abordado o conceito e a importância da ludicidade para
os processos inerentes ao ser humano, bem como a aplicação de trabalhos que
apresentassem como campo de estudo o lúdico para fins educativos. Foi mencionado
que o lúdico não faz alusão somente à diversão, mas pode ser encontrado no ato de
jogar ou brincar, por exemplo. Porém, com o objetivo de delimitar nosso campo de
estudo sobre os jogos, neste capítulo, iremos dialogar sobre a Definição de Jogos; o
Contexto histórico dos jogos até seus usos no processo de ensino-aprendizagem; as
Diferenças entre Jogos, Brinquedos e Brincadeiras; e a Classificação dos Jogos.

3.1 Definições de jogos: sentidos e significações
Na visão de Negrine (1997), no livro “Brinquedoteca: o lúdico em diferentes
contextos”, o jogo é um vocábulo que utilizamos para se referir ao termo “brincar”.
Originado da palavra latina iocus, o termo significa atividade de diversão, construção da
imaginação e prazer. De acordo com o autor, o jogo pode assumir diferentes sentidos,
desde uma criança se movimentando e agitando os objetos até a realização de atividades
mais elaboradas, podendo aos jogos serem atribuídas origens social ou biológica.
Abordando sobre as origens simbólicas do jogo, o autor aponta que o simbolismo vem
da necessidade de o humano representar padrões externos. Dessa forma, a criança, ao
jogar, opera menos com a imaginação e mais com a representação da realidade.
Abarcado nessa perspectiva, o autor, baseado em Vygotsky, atribui grande valor na
compreensão do desenvolvimento mental da criança. Uma das interpretações de
Vygotsky é que a imaginação implica o desenvolvimento de um contexto imaginário, e
tal contexto é necessariamente formado por regras.
Na visão de Kishimoto (2001), os jogos possuem diferentes particularidades,
sendo manifestados de distintas formas em diferentes culturas. Brincar de barquinho,
soltar pipa, encher garrafas de areia, imaginar uma história, por exemplo, podem ser
compreendidas de formas distintas em cada grupo social. Suas formas de
operacionalização podem ser diversificadas em determinadas culturas, ou até mesmo,
podem não ser conhecidas pelo termo “jogo”, embora signifiquem a mesma coisa.
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Ao se basear em Brougére (1998), Kishimoto (2001) aponta que o jogo pode ser
compreendido como a consequência de um sistema linguístico que acontece dentro de
um padrão social, como um sistema de regras ou como um objeto. No primeiro sentido
atribuído ao jogo entende-se que ele depende de um contexto social de forma que todo o
grupo
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entendimento/fala ou o enxerga de forma semelhante. No segundo sentido compreendese o jogo como um sistema dotado de regras, como por exemplo, a dama e o xadrez. Por
apresentarem sistemas de regras distintos, caracterizam-se, portanto, jogos distintos. No
terceiro sentido o jogo como objeto representa que o uso de determinados materiais
utilizados para sua confecção reflete qual tipo de cultura está envolvido.
Compartilhando do mesmo entendimento de Huizinga (2000), Kishimoto (2001)
argumenta que as características do jogo podem ser enunciadas: liberdade de ação do
jogador, espaço e tempos bem definidos, presença de regras; o caráter não sério e a
natureza "improdutiva" do jogo, seu caráter voluntário e prazer atribuído a ele.
Huizinga (2000), em “Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura”,
argumenta que o jogo é considerado: “fenômeno cultural e não-biológico [...] (p. 2).
Portanto, constitui-se como um elemento não-material, uma ação voluntária, submetido
a ordens, sendo um elemento que ultrapassa os aspectos fisiológicos e psicológicos. Por
ser o jogo um lugar da cultura, não aparece na vida dos animais ou dos humanos.
Transcendendo o sentido biológico, o jogo, de acordo com o autor, “[...] ultrapassa os
limites da atividade puramente física ou biológica. É uma função significante, isto é,
encerra um determinado sentido [...]” (p. 2). Assumindo um caráter de divertimento, o
autor menciona que o prazer e a alegria são inerentes ao jogo, quando, por exemplo,
encontramos pessoas assistindo às partidas de futebol ou quando um bebê se enche de
prazer ao brincar. A fim de exemplificar as características dos jogos, Huizinga (2000)
menciona que eles são dotados de liberdade, apresentam orientação própria e necessitam
de tempo e espaço para sua ação. Nas palavras de Huizinga (2000, p. 24):

53
[...] o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos
e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si
mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma
consciência de ser diferente da "vida quotidiana". Assim definida, a noção
parece capaz de abranger tudo aquilo a que chamamos "jogo" entre os
animais, as crianças e os adultos: jogos de força e de destreza, jogos de sorte,
de adivinhação, exibições de todo o gênero. Pareceu-nos que a categoria de
jogo fosse suscetível de ser considerada um dos elementos espirituais básicos
da vida [...]

Incluindo as características exemplificadas, o autor ressalta que uma das
características que mais merecem destaque é o fato de o jogo exigir um ambiente
isolado para ser operacionalizado. Interessante notar que, ao escrever sobre essa
característica, o autor faz uma analogia aos ritos culturais, como os de magia e jurídicos,
a presença de um isolamento e limite de tempo para sua realização. Para o autor, tais
“[...] costumes devem ter suas raízes em alguma característica fundamental e essencial
do espírito humano [...]” (HUIZINGA, 2000, p. 18). O jogo existe antes mesmo da
cultura e não se pode dizer que a sociedade humana contribuiu para a formação dos
jogos. Os animais brincam como os homens, com suas próprias regras, comunicando-se
por meio de sons e gestos, ora fingem estar tristes, ora, alegres. Essa é apenas uma das
manifestações mais simples do jogo dos animais. Diferindo-se dos animais, as
brincadeiras nos humanos não são instintivas e o conteúdo delas é o determinante das
percepções das brincadeiras nos estudantes (VYGOTSKY; LURIA; LEONTIEV,
2016).
Huizinga (2000) e Kishimoto (2001) possuem pensamentos semelhantes quanto
às características dos jogos, a saber: liberdade de ação do jogador, espaço e tempos bem
definidos, presença de regras e ordens; o caráter não sério, caráter voluntário, e o
divertimento. De acordo com Huizinga (2000) os jogos podem ter sentidos relacionados
à linguagem e à cultura de determinado grupo social que entendem o jogo da mesma
forma, às competições, comumente associadas às práticas antigas e às guerras, também
associadas aos costumes antigos. Além disso, o autor defende que o jogo tem como
característica a presença de ordem à medida que existem regras a serem respeitadas para
seu acontecimento.
Do ponto de vista filosófico, Santos (2013) compreende que o jogo não se
relaciona ao comportamento do jogador. O jogo apresenta alguns sentidos: associa-se ao
espaço para a realização do desenvolvimento artístico e aos sentidos que emanam a
partir de um campo de evidência decorrente daquele espaço aberto. Com regras bem
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definidas e de caráter sério, o jogo é uma forma lúdica de abertura do espaço. O campo
de evidência é uma organização de um lugar onde se tem o encontro com a realidade.
Definindo-o como “configuração fluida de significados” (p. 6), o autor revela que um
dos pontos fundamentais do jogo é o caráter dinâmico e não consegue se descobrir o
funcionamento do jogo se não jogá-lo. No contexto estético, Gadamer (2005) afirma
que a natureza do jogo é o modo de ser da obra de arte. Ainda do ponto de vista
filosófico, Proença (2011) faz uma abordagem interessante sobre a analogia existente
entre o jogo e o espaço social, uma vez que, com o advento das construções e
industrializações, o espírito lúdico acabou sendo esquecido da prática social. Como
elemento construtor, o jogo dá sentido à organização das ruas e cidades, tendo em vista
os aspectos relacionados à linguagem, reproduções, o conjunto de códigos a e
comunicação que ele traz.
Ainda no contexto sociológico dos jogos, é necessário destacar que todas as
formas de jogos usadas como exemplo para auxiliar as maneiras de pensar a sociedade,
isto é, provocar nossa imaginação sociológica, representa, de acordo com Elias (1980
apud PAMPUCH; FRANÇA; JUNIOR, 2014), modalidades de jogos competitivos e
debates de poder entre dois ou mais indivíduos/grupos. Para o autor, a categoria de
poder merece notória atenção para um entendimento amplo da sociedade, pois está em
todas as relações humanas, adaptando-se como elemento estrutural por quais se
elaboram as sociedades. O equilíbrio de poder, segundo Elias (2005 apud
STAREPRAVO; SOUZA; JUNIOR, 2012), compõe um elemento completo de todas as
relações humanas, as quais apresentam, normalmente, vários centros de poder. Dessa
forma, os modelos de jogos poderiam ajudar a apresentar melhor entendimento do
equilíbrio de poder, não compreendido como uma ocorrência inédita, mas como uma
ocorrência comum diária (ELIAS, 2005 apud STAREPRAVO; SOUZA; JUNIOR,
2012). O autor entende que as pessoas nascem apropriadas de poder, pois este é um
elemento estrutural nas relações sociais, o que acontece é que como o desequilíbrio de
poder é elevado, alguns vieses teóricos encaram o poder em suas reflexões. Apesar
disso, como defende Elias (2005, p. 80 apud STAREPRAVO; SOUZA; JUNIOR,
2012): “[...] o poder não é um amuleto que um indivíduo possua e outro não, é uma
característica estrutural das relações humanas – de todas as relações humanas”. Dessa
maneira, os modelos de jogos auxiliariam na correção do costume de usar o conceito de
forma imóvel, sendo que as relações sociais, assim como os jogos, são ações.
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Não buscando sua definição, mas o entendendo como um sistema de concepções
e interpretações das ocupações humanas, Brougère (1998) aponta ser importante
aprender o como se brinca. Adotando a mesma ideia de Huizinga (2000), Brougère
(1998) defende que o jogo se constitui como um processo de significações.
Relacionando a cultura com o jogo, o autor defende que para ser jogo é fundamental que
as pessoas pertencentes a uma mesma cultura ou contexto social enxerguem o jogo da
mesma forma. As características assinaladas pelo autor em relação ao jogo
exemplificam-se em: aspecto fictício; fazer de conta; adoção de um conjunto de regras e
inversão de papeis. De forma semelhante ao pensamento de Huizinga (2000), Brougère
(1998) enfatiza o jogo como elemento da cultura. Nesse meio é interessante destacar a
adoção do termo “cultura lúdica” (BROUGÈRE, 19998, p.3), que faz referência ao
sistema de ações/métodos que viabilizam a operacionalização do jogo. Nesse sentido, a
cultura lúdica é a interpretação de diferentes experiências e atividades sociais
acumuladas pelas pessoas ao longo do tempo, podendo ou não estarem relacionadas ao
mesmo objeto. Essa cultura se extrapola aos jogos como sistemas de regras, abrangendo
a todo e qualquer sistema que adote regras específicas inerentes ao seu contexto social.
A cultura lúdica tem raízes nas interações sociais, que criam novos processos de
interpretações e sentidos aos objetos.
Friedmann (2006), em seu artigo “Jogos Tradicionais”, aponta que os jogos são
considerados elementos muito importantes, pois desenvolvem nos estudantes
capacidades como sociabilidade, cognição, linguagem e atitudes afetivas. Com ênfase
nos jogos tradicionais infantis, a autora aponta que eles podem se definir em atividades
presentes apenas no nosso imaginário (atividades marcadas por uma sociedade, por um
grupo social ou por gerações anteriores à nossa) até os jogos vividos pelos estudantes,
desde dentro de casa, até nos recreios escolares e em praças públicas. Dentro do
contexto lúdico, os jogos tradicionais infantis fazem referência à memória, às
experimentações e significações, e à cultura local.
Baseando-se em Piaget (1977), Friedmann (2006) compreende três tipos de
estruturas que caracterizam o jogo infantil e legitima a classificação em: exercício,
símbolo e regra. Os jogos de construção consistem na transição entre os três tipos de
estruturas e as condutas modificadas. Elas não constituem um estágio entre as outras,
antes, indicam uma transformação na noção de símbolo. Com base nessas estruturas, os
jogos podem ser classificados em: jogos de exercício, sensório-motores, simbólicos e de
regras.
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O primeiro jogo se caracteriza pela fase que vai do nascimento até a linguagem.
O segundo tem por funções representar a realidade. Por meio do faz de conta e
personificações existe um caminho entre fantasia e representação. Tal classificação se
abrange para estudantes de dois a seis anos de idade. O terceiro é uma atividade
socializada e cooperativa em que as regras são fundamentais para o alcance dos
objetivos. Começam a acontecer entre os quatro e sete anos de idade e se desenvolvem
entre os sete e os doze anos. Nesses tipos de jogos, a regra é o elemento que acontece da
organização em conjunto das atividades lúdicas. Quanto aos jogos com regras, Vygotsk,
Luria e Leontiev (2016) argumentam que são psicologicamente importantes, pois as
linhas da personalidade dos estudantes e habilidades são desenvolvidas nesses
momentos. Outro ponto é a capacidade de autoavaliar os próprios comportamentos.
No livro intitulado “O Brincar e o Cotidiano da Criança”, Friedmann (2006)
apresenta o pensamento de Vygotsky (1984) em relação ao jogo: implica uma situação
imaginária criada pela criança. Outro ponto enfatizado é o de que não existem
atividades lúdicas sem regras. As atividades lúdicas contribuem para o desenvolvimento
cognitivo dos estudantes, pois a imaginação as conduz ao pensamento abstrato. Nesse
ponto, a ideia do autor em relação à Zona de Desenvolvimento Real Potencial ou
Proximal é relevante, tendo em vista que explica o que uma criança consegue fazer com
a mediação de pessoas mais competentes. Com esse conceito, pode-se avaliar os
processos de desenvolvimento e maturação nos estudantes. Durante a leitura, pôde-se
notar que, enquanto para Vygotsky a dimensão mais explícita é a interacionista, para
Piaget importa a função do interacionismo no que tange ao papel ativo do indivíduo,
analisando as evoluções dos estágios de desenvolvimento intelectual do sujeito.
A fim de compreender a perspectiva piagetiana sobre os jogos, os seguintes
conceitos devem ser elucidados: acomodação e assimilação. O primeiro se refere ao
processo em que a criança muda seu estágio mental em função das demandas externas.
O segundo é o processo em que a criança incorpora elementos do mundo externo ao seu
próprio estágio mental. Friedmann (2006, p. 22) argumenta, com base em Piaget (1971),
que o jogo se define como a:
[...] expressão de uma das fases dessa diferenciação progressiva: é o produto
da assimilação, dissociando-se da acomodação antes de se reintegrar nas
formas de equilíbrio permanente que dele farão seu complemento, ao nível do
pensamento operatório ou racional [...] O jogo constitui o pólo extremo da
assimilação do real ao eu.
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De modo a trazer contribuições importantes sobre as características do jogo com
base no que a criança enxerga, a autora, a partir de Piaget (1971), sinaliza alguns
pontos: o jogo deve buscar algum resultado, requer recompensa, encontrar fim em si
mesmo; uma atividade de lazer e prazer, atividade com relativa falta de organização,
livre de conflitos e envolve motivação. Nesses tipos de jogos, a regra é o elemento que
acontece da organização em conjunto das atividades lúdicas.
Assim, o jogo facilita o aspecto cognitivo no sentido de contribuir para que o
estudante oriente suas ideias, pensamentos, habilidades e ações. Carneiro (2006) aponta
que vem ocorrendo uma transformação do paradigma na sociedade em que o
conhecimento ocupa um espaço privilegiado. Para que essa transformação ocorresse foi
necessário o desenvolvimento de habilidades e mecanismos que tornassem mais
harmônicas as relações entre os homens e os contextos em que vivem.
Para tanto, seria pertinente diversificar conteúdos com uma educação mais ativa,
da qual possa fazer parte o jogo, pois, ao mesmo tempo em que traz o prazer, favorece o
desenvolvimento da aprendizagem. O livro “O jogo pelo jogo”, de Leife e Brunelle
(1978), por exemplo, não explora pedagogicamente o jogo, mas o define em sua própria
natureza, estudando as condições de se oferecer a oportunidade para estudantes e
adolescentes realizarem uma atividade de expressão natural do ser e do ego. Para os
autores, o jogo pode ser articulado à linguagem, simbolização, busca de identidade,
função semiótica, motivação, aos procedimentos cognitivos e a um reservatório de
criatividade. Assim, o jogo representa um objeto cultural que pode ser aplicado para
diferentes fins. Nesse sentido, a literatura aponta trabalhos que tem como temática a
utilização dos jogos e do lúdico para fins educativos. Pin (2016) aborda a utilização do
jogo de reflexão pura para estudantes do 2º período da Educação Infantil. O jogo
utilizado foi de caráter estratégico e estimulou o raciocínio e a memória dos estudantes.
O trabalho intitulado “Usando jogos virtuais educativos em sala de aula:
experiências, atitudes, percepções, preocupações e suportes de necessidades de
professores de Ciências”, de autoria de An, Haynes, D’Alba, Chumney (2016), apontou
que o uso de jogos virtuais em sala de aula potencializou o ensino dos próprios
professores. Os docentes que participaram do estudo se sentiram mais confiantes e
apresentaram atitudes mais positivas quanto à utilização do jogo em sala de aula em
relação aos professores que não participaram do estudo.
Como práticas bem-sucedidas de jogos tem-se o “Uso do Role Playing Game
(RPG) como estratégia pedagógica na retenção de conteúdos abstratos de Ciências
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Naturais no Ensino Fundamental”, de Souza (2016), e a coletânea “Os jogos e o lúdico
na aprendizagem escolar”, de autoria de Macedo, Petty e Passos (2005).
A fim de enriquecer nosso estudo, o próximo subtópico apresentará o contexto
histórico dos jogos.

3.2 Práticas civilizatórias relacionadas ao uso de jogos

A partir da história podemos identificar as principais trajetórias, movimentos
sociais e fatos que contribuíram para o avanço do conhecimento em diferentes áreas do
saber. Pensando nisso, este subtópico trata sobre o contexto histórico dos jogos.
A palavra jogo, usualmente relacionada ao lúdico, originária de ludus, faz
referência também à escola, entretanto, a noção dessa palavra está muita mais associada
à noção de banalidades e atividades não sérias (ROCHA, 2006).
De acordo com Rocha (2006), os costumes romanos em relação aos jogos
divergiam bastante dos costumes da civilização grega. Enxergando os jogos como
espetáculos a serem observados, e não existindo participação direta dos/entre os
jogadores, os jogos de combate eram muito frequentes entre os romanos. Brougère
(1998), citado por Rocha (2006), argumenta que os jogos eram vistos como
representações da realidade romana, como os denominados ludi scaenici e ludi
circenses. O primeiro abraçava os aspectos relacionados à observação, já o segundo, às
atividades físicas. O jogo romano não tinha como característica principal a competição,
antes, eram marcados pelas apresentações de teatros, encenações de representações da
realidade, características estas que se coadunam aos sentidos do faz de conta e do não
sério atribuídos aos jogos e à própria escola, cujo significado dessa segunda também era
ligada ao não sério e à desocupação (CORTELLA, 2002; ROCHA, 2006).
Na Grécia o jogo era enxergado como exercício e competição. Era bem
relacionado ao não sério e ao real (BROUGÉRE, 1998; HUIZINGA, 2000). Ainda
consoante ao autor, nas sociedades astecas o jogo era assumido como práticas de rituais
religiosos. Nesse sentido, ao longo dos tempos houve diversas transformações na
maneira como as pessoas enxergavam o jogo, de modo que, pode-se notar que as
diferentes categorias relacionadas às suas práticas estão relacionadas aos campos social,
político e cultural, abraçando diferentes vieses, como as representações, competições e
os movimentos religiosos.
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Com o passar do tempo, na Idade Média, o jogo era atribuído aos ritos culturais,
como o Carnaval. Havia uma grande separação entre o jogo e as atividades sérias,
enxergadas como atividades completamente distintas, de forma que: “[...] o jogo, mais
do que nunca, havia se tornado uma atividade subordinada ao trabalho existindo apenas
em função deste [...]” (ROCHA, 2006, p. 23). Em outras palavras, o jogo não tinha um
fim em si próprio e apenas existia para oferecer determinados momentos de lazer à
sociedade. Mais precisamente no movimento cultural denominado Renascimento, os
jogos de azar estavam em voga, de forma que a concepção de jogo estava marcada pelas
representações culturais e pelo dinheiro. Naquela época os estudantes brincavam com os
adultos em rodas de baralho e apostas. Não havia o afastamento entre as atividades de
estudantes e as de adulto como conhecemos nos dias atuais.
Após o Renascimento e todas as transformações ocorridas na maneira como a
sociedade enxergava o jogo, o movimento artístico que se iniciou no final do século
XVIII, denominado Romantismo, veio para modificar as relações e as representações
entre o jogo e a educação. O jogo, ao ser associado à infância, passou a ter a sua
essência ligada à concepção da criança. Assim, a função do jogo corresponde à
representação da criança. Durante o período medieval e o início do século XVIII, várias
eram as representações da criança, porém pode-se dizer que ela era enxergada como um
ser relacionado ao mal (ROCHA, 2006).
No século XVI, os retratos de famílias se reorganizavam no sentido de fazer com
que a criança ocupasse um lugar mais destacado. No século XVII os estudantes já
estavam mais socializados nas sociedades. A educação, nesse caso, ao lado do
pensamento de que a criança era um ser ligado ao mal, vem para controlar o
comportamento dos estudantes. Os educadores aplicavam-lhe regras e rompiam com as
aparições espontâneas, por acreditar que esses comportamentos eram malignos. Dessa
forma, todos os divertimentos e jogos dos estudantes eram meios voltados para fins
educativos de forma a repelir a criança do mal (BROUGÉRE, 1998; ROCHA, 2006).
Em 1807, Jean Paul Richter publica suas ideias na forma como enxerga a criança
e sua existência. Para o autor a criança tem liberdade de pensamento e autonomia, não é
um ser modelado pela sociedade. Com essa publicação tem-se uma nova visão do jogo,
agora voltado para o aprendizado, de forma a assumir o desenvolvimento de
capacidades e a adoção de um caráter sério concebido pelos estudantes, quando o jogo
não é controlado por adultos. Assim tem-se uma nova e profunda visão no sentido
atribuído a ele (BROUGÉRE, 1998).
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Além dessas colocações ocorridas com o objetivo de não estigmatizar o jogo,
bem como para modificar as significações dele, Rocha (2006) aponta que o pedagogo
Frederico Froebel apresentou importante papel na educação. Suas concepções e
considerações concederam grande valor aos jogos e brinquedos. As aplicações dos jogos
e brinquedos foram inseridas em diversos países, como na Alemanha, por exemplo.
Nesse país, o autor fundou o primeiro Jardim de Infância. Destarte, esses fenômenos
foram de grande valia para que os jogos exercessem grande papel na educação, bem
como para o desenvolvimento da formação da personalidade.
Dentro do contexto educativo, de acordo com Brougére (1998), em 1882 os
estudantes com faixas etárias entre dois a sete anos de idade, cujos pais trabalhavam
durante o dia, ficavam em espaços denominados Salas de Asilos, ambientes que por
muito tempo eram enxergados como ações de cuidados e caridade com eles. Tempos
depois foram substituídas por Escolas Maternais, a fim de afastar a ideia existente entre
sala de asilo à de caridade, tão somente. As Salas de Asilo não tinham apenas essa
pretensão, antes, contribuíam com a educação das crianças. Por outro lado, para essas
crianças, de dois a quatro anos, filhas de pessoas mais carentes da sociedade, eram
recrutadas em Jardins de Infância, onde o jogo era o principal meio de se trabalhar a
concentração e estimular habilidades. Nesse contexto, em 1911 a expressão “Jogos
Educativos” foi criada pela inspetora das Escolas Maternais para fazer referência ao
contexto da inserção dos jogos nos ambientes pedagógicos ligados às atividades sérias.
Os jogos educativos estavam imbricados de sentidos relacionados ao fato de a criança
aprender enquanto joga. Com base em Brougère (1998), pode-se afirmar que a nova
visão da criança possibilitou novos estudos em relação à psicologia, representando
grande avanço para a inserção de jogos em contextos educativos.
Com o objetivo de os subtópicos dialogarem entre si, abaixo trataremos temas
relacionados à inserção de jogos para fins educativos.

3.3 Jogos em contextos educativos: caminho para o conhecimento

No subtópico anterior foi apresentada a perspectiva histórica dos jogos, desde as
práticas civilizatórias, associadas à religião, à política, às manifestações culturais, e à
perda de dinheiro (jogos de azar) até os primeiros acontecimentos para que o jogo fosse
associado às atividades não sérias, como por exemplo, na educação. Partindo das
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circunstâncias em que os jogos começaram a ser utilizados nas escolas, este subtópico
aborda os jogos no processo de ensino-aprendizagem nos dias atuais, bem como
exemplifica projetos correlatos de seu uso no referido processo.
Entrar no ambiente de sala de aula, sentar-se de forma enfileirada, copiar os
conteúdos do quadro e sair da sala após a última aula é um ritual que pode acontecer na
vida de qualquer estudante. Quando o aluno vai para casa ele pode ter acesso aos mais
variados recursos tecnológicos, games ou outras tecnologias. Em sua grande maioria, os
acessos que os estudantes têm aos mais variados recursos estão ao seu alcance apenas
fora do ambiente de sala de aula. As atividades lúdicas não têm muito espaço, podendo
fazer com que os estudantes não se sintam atraídos para a escola. Dentro desse cenário,
as ferramentas de ensino como os jogos, por exemplo, podem ser grandes aliadas.10
Considerados como: “[...] promotores da aprendizagem e do desenvolvimento”
(MOURA, 2011, p. 89), os jogos podem desenvolver nos estudantes a compreensão de
conceitos prévios para o entendimento de novos, de forma a desenvolver nos estudantes
as habilidades de resolução de problemas e planificação de métodos para alcançar
determinado objetivo, por exemplo. Para a inserção de jogos na educação, sua utilização
deve ser bem planejada e organizada de modo a ter objetivos e regras bem definidas,
oferta de materiais que favoreçam nos alunos o desenvolvimento da aprendizagem,
possibilidades de os estudantes contemplarem papéis, bem como haver a mescla entre
os conteúdos e a ludicidade (KISHIMOTO, 2001; MOURA, 2001). Kishimoto (2001)
entende que o jogo contribui para o desenvolvimento infantil e a aprendizagem da
criança à medida que possibilita a afetividade, o desenvolvimento de representações
mentais, os movimentos e manipulações de objetos, a sociabilidade, contribuindo, dessa
forma, para as inteligências do estudante, não apenas cognitivas, mas também físicas.
Consoante ao pensamento dos autores citados, as Orientações Curriculares para
o Ensino Médio (BRASIL, 2006, p.28) defendem que:

10

Disponível em: <http://www.revistaeducacao.com.br/aprendizado-em-jogo/>. Acesso em: 24 maio
2018.
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Os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no processo de
apropriação do conhecimento. Permitem o desenvolvimento de competências
no âmbito da comunicação, das relações interpessoais, da liderança e do
trabalho em equipe, utilizando a relação entre cooperação e competição em
um contexto formativo. O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que
favorecem o desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao
professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolver
capacidades pessoais e profissionais para estimular nos alunos a capacidade
de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira, lúdica,
prazerosa e participativa de relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a
uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos.

De modo a orientar as teorias que apresentaram grande valor para a inserção do
jogo no ambiente educativo, Moura (2001) assinala que as teorias construtivistas e
sociointeracionistas, embora se tratem de aprendizado, apresentam diferentes
ênfases/dimensões. A primeira sustenta que são proporcionados às estudantes vários
tipos de jogos para que investiguem e descubram os conceitos de cada jogo sem que
tenha a mediação de outra pessoa. Nesse caso, a aprendizagem se dá por si mesma sem
a interferência de mediadores ou professores. Caso isso ocorresse, a teoria não seria
bem-sucedida. Já a segunda teoria vem elencar novas possibilidades para a aplicação do
jogo no ambiente escolar. Ela atribui ao jogo a criação de conhecimentos, bem como
está embebido de conteúdos culturais. Nas palavras de Moura (2001, p. 79):

As concepções sociointeracionistas partem do pressuposto de que a criança
aprende e desenvolve suas estruturas cognitivas ao lidar com o jogo de regra.
Nesta concepção, o jogo promove o desenvolvimento, porque está
impregnado de aprendizagem. E isso ocorre porque os sujeitos, ao jogar,
passam a lidar com regras que lhes permitem a compreensão do conjunto de
conhecimentos veiculados socialmente, permitindo-lhes novos elementos
para apreender os conhecimentos futuros.

Dessa forma, o valor do jogo está na oportunidade em acolher a criança para o
conhecimento científico, permitindo que ela o vivencie, imaginativamente ou na vida
real, contextos de enfrentamento de problemas do cotidiano ou do jogo (representado
pelas regras) para alcançar um objetivo. Compartilhando do sentido da teoria
sociointeracionista, Ide (2001) enxerga que o mediador deve favorecer uma relação com
o estudante de modo que ele possa desenvolver sua autonomia e confiança. A partir da
consolidação de uma relação em que haja respeito mútuo e seja encorajadora, pode-se
planejar adotar ferramentas de ensino como os jogos e as brincadeiras. O jogo como
instrumento é adotado pela autora para demonstrar que ele não pode ser enxergado
apenas como lazer e divertimento, tendo em vista os benefícios que por vezes traz ao
indivíduo, como os desenvolvimentos físico, afetivo e social.
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Ainda de acordo com a autora, pelo fato de o jogo ter uma função lúdica livre de
pressões, favorece a liberdade, proporcionando a aprendizagem, a descoberta, a reflexão
e a curiosidade. Brincadeiras e jogos, principalmente os de regras, desenvolvem, entre
outros aspectos mencionados, a moralidade nos estudantes. Por meio dos jogos de
regras os indivíduos se conscientizam dos valores adotados pelo grupo. Durante nossa
vida temos muitas perdas e fracassos, mas para superá-los é necessário que haja respeito
mútuo entre as pessoas e a busca por um trabalho cooperativo. Dessa forma, essas
virtudes serão importantes para que o indivíduo melhore sua performance dentro da
sociedade. As regras de um jogo existem para orientar o ser humano na busca da justiça,
respeito e sociabilidade, princípios basilares na construção da moralidade da criança
(KISHIMOTO, 1997). A autora enfatiza que por meio dos jogos e brincadeiras a
linguagem é exercitada a partir de interações com o professor e colegas, a leitura de
enredos e contextos imaginários.
Moura (2001) ressalta que, embora Kishimoto (1997; 2001) tenha trazido
importantes contribuições em relação ao uso de materiais/ propostas para fins
educativos, foram os aportes de Piaget e Vygotsky que, de fato, destacaram as propostas
no processo de ensino-aprendizagem sustentadas em alicerces mais científicos. Para
Vygotsky (1998) o desenvolvimento dos níveis de aprendizado por meio do diálogo e
interações na sala de aula possibilitam aos educandos o desenvolvimento de processos
psicológicos superiores, favorecendo a formação de conceitos científicos. Nesse sentido,
o jogo pode proporcionar a criação do nível de desenvolvimento potencial, a partir de
conhecimentos que o estudante já sabe, este denominado nível de desenvolvimento real.
Tais níveis se diferenciam em alguns pontos. O último se dedica às capacidades
formadas pelo indivíduo, isto é, permite que a criança realize atividades por ela mesma,
visto que os ciclos mentais e de desenvolvimento já se completaram. Já o primeiro nível
abraça as capacidades em construção, isto é, a criança consegue realizar alguma
atividade mais elaborada com a ajuda de outros indivíduos. Portanto, a interação entre
os indivíduos durante o jogo favorece o aspecto social. Além disso, o autor defende que
o desenvolvimento não acontece de forma unidimensional, porém de forma evolutiva,
fenômeno que abre espaço para a imaginação. Com o intuito de ilustrar apresentaremos
a seguir alguns projetos sobre o uso de jogos para fins educativos.
Com caráter qualitativo e quantitativo, o trabalho denominado “Descobrindo os
elementos químicos: jogo lúdico proporcionando uma aprendizagem significativa sobre
a tabela periódica”, de autoria de Silva, Lima e Ferreira (2016), contou com a
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participação de 33 estudantes do primeiro período do curso de licenciatura em Química
da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Ele se desenvolveu na
perspectiva de identificar as percepções e os conhecimentos prévios que esses alunos
traziam do Ensino Médio em relação à Tabela Periódica dos Elementos Químicos.
Primeiramente foi feita uma entrevista semiestruturada e, logo em seguida, com o
objetivo de construir uma aprendizagem relevante sobre o tema abordado, aplicou-se o
jogo lúdico “Descobrindo os Elementos Químicos”. Após o término do jogo, os alunos
foram questionados sobre a significação do lúdico no ensino de Química. Como
resultados observados anteriormente à aplicação do jogo, os estudantes não sabiam
sobre conteúdos básicos da tabela periódica. Após sua aplicação, observou-se melhoria
significativa nas respostas dos estudantes, bem como na percepção favorável deles em
relação ao jogo, considerados como um veículo para dinamizar a aprendizagem.
O trabalho denominado “Jogos Educativos como estratégia de alfabetização
cartográfica dos alunos da Escola Família Agrícola de Porto Nacional – Tocantins”, de
autoria de Santos, Leite e Cristo (2016), teve por objetivo construir jogos voltados para
a alfabetização cartográfica dos estudantes da Escola Família Agrícola de Porto
Nacional - Tocantins. O estudou contou com a participação dos estudantes do 6º ano de
escolaridade e com a construção de jogos da Memória, de Tabuleiro Geográfico e Caça
ao Tesouro. Em cada um dos jogos os resultados foram distintos, porém, contribuíram
para o aprendizado. No jogo da Memória, por exemplo, os autores relataram que
embora os estudantes não conseguissem memorizar os locais exatos dos pares, foi
significativo o fato de eles apresentarem noções de visões e memória. No segundo jogo
os estudantes ficaram agitados e nervosos, mas foi importante para que eles
aprendessem brincando em relação aos elementos cartográficos. No último jogo os
autores relataram que as duplas apresentaram dedicação, apesar de não terem
posicionado corretamente a bússola. Desse modo, os autores compreenderam e
defenderam o uso de jogos como atividades lúdicas criativas e relevantes para a
aquisição de conhecimentos cartográficos.
Em contrapartida, tem-se o trabalho intitulado “O jogo pedagógico: uma
metodologia alternativa de ensino-aprendizagem e avaliação mal compreendida no
ensino de ciências”, de autoria de Yamasaki e Yamasaki (2016). O estudo mostra uma
análise das percepções dos professores que lecionam disciplinas de Biologia, Química e
Física para o Ensino Médio em escolas da rede pública do Estado de Mato Grosso do
Sul sobre o uso de jogos pedagógicos em sala de aula. As informações foram coletadas
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por meio de entrevistas semiestruturadas e revelaram que a maioria dos professores não
considera os jogos como instrumentos que podem auxiliar no processo de ensinoaprendizagem dos estudantes. Eles chegaram a tal conclusão por diversas razões, como
a indisciplina dos estudantes durante o processo, o compromisso em cumprir a agenda
de conteúdos por meio de aulas tradicionais, a falta de tempo para explicar o
funcionamento dos jogos enquanto poderiam estar dando revisões para a prova, o
desconhecimento de jogos que falem sobre os temas que eles lecionam, a falta de
motivação do próprio docente em preparar aulas com jogos, considerações do jogo
como um instrumento que serve para distrair e não para ensinar conteúdos e a relação da
simplicidade do conteúdo com o uso de jogos.
Diante dos trabalhos que tiveram como campo de estudo os jogos no processo de
ensino-aprendizagem, o próximo subtópico tratará das diferenças entre Jogos,
Brinquedos e Brincadeiras.

3.4 Diferenças entre jogos, brinquedos e brincadeiras

No subtópico anterior foi abordada a questão sobre o uso de jogos para fins
educativos. A partir de consultas na literatura, observou-se que os jogos estão ganhando
destaque no meio acadêmico, sendo diferenciados de brinquedos e brincadeiras.
Os jogos, brinquedos e brincadeiras podem apresentar diferentes sentidos. De
acordo com Kishimoto (2001), como foi abordado neste estudo, o jogo pode ser
interpretado sobre diferentes maneiras em virtude de poder estar inserido em diferentes
culturas e contextos. Quando nos remetemos à palavra “Jogo” podemos estar nos
referindo aos jogos de estudantes, de estratégia, pedagógicos, de contar histórias e,
embora recebam a mesma denominação, apresentam diferentes finalidades. Em cada
tipo de jogo há uma forte tendência de serem mais de estratégia, ou mais de regras, ou
mais imaginativos e exigirem habilidades motoras para construí-lo, por exemplo.
Quando os jogos são utilizados para finalidades de brincadeiras são denominados
brinquedos, entretanto não apresentam o mesmo significado quando empregados na
educação. Nesse aspecto, a autora se pergunta se o brinquedo, quando empregado para
brincadeira, teria o mesmo valor se empregado em fins educativos. A autora se
questiona, por exemplo, se um objeto de decoração em forma de baralho teria o mesmo
valor de um jogo. Nesse sentido, as noções de jogo podem ser utilizadas em variadas
nações e em diferentes culturas, porém para diferentes fins e particularidades.
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Kishimoto (2001) compreende que brinquedo, diferente dos jogos, não apresenta
um sistema de regras, mas está fortemente associado à relação dele com a criança. Para
exemplificar, têm-se os jogos de dama, que apresentam regras claras e objetivos bem
definidos para serem operacionalizados. A criança que tem um brinquedo como o(a)
boneco(a) tem uma forma flexível de brincar. As regras não são rígidas e são centradas
no sujeito.
Vygotsky (2014) entende o brinquedo como a ação de brincar. Por meio do
brinquedo a criança consegue operar em uma dimensão cognitiva que se acopla às
motivações interiores, cria situações imaginárias e representa a realidade. Embora haja
um afastamento entre a realidade e o brinquedo, as regras presentes no contexto
imaginário permitem a criação de uma Zona de Desenvolvimento Proximal que
estimulam conceitos e processos.
O brinquedo possibilita à criança várias manifestações da brincadeira, como a
brincadeira com casinha, manipulações, e certas reproduções sociais, como: “mamãe e
filhinha” (KISHIMOTO, 2001, p. 18). Concebendo o brinquedo como um vocábulo que
retrata a realidade, a autora argumenta que ele se associa à infância e apresenta
manifestações prática, material e construtiva. Dessa forma, de acordo com Kishimoto
(2001, p.21):
[...] enquanto objeto, é sempre suporte da brincadeira. É o estimulante
material para fazer fluir o imaginário infantil. E a brincadeira? É a ação que a
criança desempenha ao [...] mergulhar na ação lúdica. Pode-se dizer que é o
lúdico em ação. Desta forma, brinquedo e brincadeira relacionam-se
diretamente com a criança e não se confundem com o jogo.

Vygotsky, Luria e Leontiev (2016) compreendem como brinquedos aqueles cujo
conteúdo situa-se no próprio processo e não no resultado da atividade. Ele nasce pela
necessidade de os estudantes não apenas atuarem em relação aos objetos abertos a elas,
mas, sim, por conseguirem entrar no universo dos adultos e agir como eles. Em relação
à brincadeira, o brinquedo é o produto do gasto de energia da criança, durante a
brincadeira.
Enriquecendo a discussão em relação às brincadeiras, Papalia, Feldman e
Martorell (2013) entendem que o brincar é importante para os desenvolvimentos do
corpo e do cérebro, pois possibilita que os estudantes tenham contato com o imaginário
e as prepara para a vida em sociedade. Além disso, permite que os estudantes
desenvolvam os sentidos, estimulem e coordenem os movimentos do corpo e aprendam
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novas habilidades. Estilos de brincadeiras, objetos que usam e quantidades de tempo
que passam brincando variam conforme a idade dos estudantes, sua complexidade
cognitiva e a dimensão social do brincar. Em relação à complexidade cognitiva do
brincar, os autores classificam essa atividade em três níveis: o nível mais simples, que
tem início na primeira infância e é marcado pela repetição de movimentos, também
chamado de jogo funcional; o segundo, que consiste na utilização de materiais para
construir as coisas, também chamado de jogo construtivo, e o terceiro, que envolve a
função simbólica que marca o final do segundo ano da criança. Os jogos dramáticos
(jogos imaginativos) são parte desse nível e contribuem para o pensamento abstrato na
infância, habilidades cognitivas e emocionais. Quando em idade escolar, a criança tem
mais contato com os jogos formais com regras.
Diante dos trabalhos que tiveram como campo de estudo diferenças entre jogos,
brinquedos e brincadeiras, o próximo subtópico tratará das classificações dos jogos e
abordará noções sobre os Jogos de Interpretação de Personagens.
3.5 Classificações dos jogos

Nos subtópicos anteriores foram apresentadas a inserção dos jogos no contexto
educativo e as diferenças entre Jogos, Brinquedos e Brincadeiras. Pôde-se observar que
a utilização de jogos em contextos educativos pode contribuir para o desenvolvimento
cognitivo dos estudantes.
Os jogos podem ser classificados em diferentes tipos, de acordo com o contexto
em que estão inseridos e suas aplicações. De acordo com Maluta (2007), os jogos
podem ser identificados como de azar, como por exemplo, o de lançamento de dados;
quebra-cabeça, como as charadas; de estratégia, como o xadrez; de fixação de conceitos,
como os utilizados em salas de aulas para aplicação do conteúdo; computacionais, como
o SimCity4; os pedagógicos, que podem ser utilizados no processo de ensinoaprendizagem por desenvolverem habilidades cognitivas no indivíduo.
O Jogo de Interpretação de Papéis nasceu nos EUA em 1974, a partir de jogos
que simulavam guerras, sendo o Dungeons & Dragonso (D&D) o primeiro RPG
comercial. O surgimento de jogos de guerra influenciou a concepção do que
conhecemos como RPG nos dias de hoje, podendo-se ilustrar exemplos de jogos de
guerra, como: Little Wars e Diplomacy (SCHMIT, 2008). O D&D, criado pela empresa
Tatical Studio Rules (TSR), não foi bem aceito no mercado em virtude da baixa
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qualidade do material. Por esse motivo, houve a necessidade da criação de novas
empresas que pudessem atender às exigências do mercado. Assim, foi lançado o
Advanced Dungeons & Dragons, cujas características foram inspiradas no jogo de RPG
(SOUZA, 2016). No Brasil, o RPG se difundiu, entre outros meios, por professores de
Língua Inglesa e intercambistas que traziam o material dos EUA.
O objetivo do jogo pode variar desde salvar uma rainha em um castelo, atirar em
soldados inimigos, consertar um moinho, impedir uma guerra até colonizar outros
países, sendo que os participantes devem controlar e interpretar uma ou mais
características e seguir eventos e obstáculos conduzindo à complexa e contínua narração
de uma história (KRATOCHVÍL, 2014). O RPG apresenta um caráter cooperativo,
visto que os objetivos do jogo apenas são alcançados se os jogadores permanecerem
unidos. Não existem claramente vencedores ou perdedores, ao invés disso, as
finalidades do jogo são alcançadas em conjunto em busca da recompensa mútua dos
participantes (MARCATTO, 1996).
O âmbito desse tipo de jogo cresceu e, embora o RPG tenha sido fruto de
estigmas e histórico negativo (VASQUES, 2008), estudiosos (NUNES, 2004; AHMAD;
SHAFIE; LATIF, 2007; NETO; BENITE-RIBEIRO, 2012; SOUZA, 2016) apontam
seus benefícios para fins pedagógicos em virtude do compartilhamento de
características interessantes como a socialização, liberdade de escolha, cooperação,
imaginação, interdisciplinaridade e recreação, podendo ser utilizado em várias
disciplinas e adaptado em vários conteúdos.
Existem diferentes modalidades de Jogos de Interpretações de Personagens
(SCHMIT, 2008). Podem ser classificados em: de mesa, Live-action, aventuras solo,
RPG eletrônico solo e os Multiplayer online role playing game (MMORPRG). O
primeiro é caracterizado por um grupo de pessoas estar sentado em volta de um
tabuleiro que fala como seu personagem é e o que faz. O Live Action Role Play é jogado
com grande quantidade de pessoas que irão representar suas personagens por meio de
roupas, gestões e falas. A aventura solo é popularmente conhecida como livros-jogo,
livros contendo informações de RPG de mesa. No último tipo o autor aponta que os
jogadores se envolvem por meios digitais com um tipo de simulador. Temos como
exemplo o “World of Warcraft, Priston Tale e o Second Life”.
Pesquisas indicam que o emprego do jogo de RPG vem crescendo no âmbito
educativo em diferentes disciplinas, tanto para a formação reflexiva docente quanto para
a discente. O trabalho de Alvarenga, Soares e Carmo (2016) identificou 24 trabalhos
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que falam sobre a aplicação do RPG para fins educativos, em sua maioria, nacionais. As
três categorias encontradas estão associadas tanto às disciplinas quanto às áreas
pedagógicas (avaliação, formação e aplicação de conteúdo).
Em âmbito internacional também podemos encontrar trabalhos que têm como
objeto de pesquisa a temática do RPG para fins educativos. O trabalho de Chiu e Hsieh
(2016), intitulado “Role-Playing Game como avaliação para o estudo de conceitos
fracionais para a segunda série da disciplina Matemática” teve como objetivo investigar
se o uso do RPG em configuração virtual 3D na sala de aula poderia ser mais eficiente
em comparação às leituras tradicionais. Os resultados apontaram que seu uso melhorou
a aprendizagem dos estudantes em relação aos conceitos fracionais como números
decimais e frações.
O estudo denominado “A função do retorno em línguas estrangeiras através de
jogos de RPG digitais”, de autoria de Cornillie, Clarebout e Desmet (2012), relata a
função do jogo de RPG para o desenvolvimento da cognição e a linguagem. Segundo os
autores, o jogo de RPG enfatiza fortemente o diálogo, a narrativa e a aprendizagem de
línguas estrangeiras, em virtude da necessidade do diálogo entre os jogadores em
idiomas adequados; necessidade de leitura e compreensão para interpretar os
personagens de forma correta; e, além disso, os autores defendem que o RPG apresenta
retorno complexo e mecanismos de recompensa.
O trabalho de autoria de Maratou, Chatzidaki e Xenos (2016), denominado
“Melhorado a aprendizagem em manejo de projeto de software por meio do jogo de
RPG em um mundo virtual”, aborda o jogo de RPG para o manejo de projeto de
software em um mundo 3D on-line. A plataforma foi desenvolvida com o objetivo de
criar um ambiente que colaborasse para a interação e a comunicação entre os estudantes.
O trabalho intitulado “Aprendizado de matemática baseado no jogo de Role Playing
Game”, de autoria de Ahmad, Shafie e Latif (2007), apresenta o RPG como ferramenta
didático-pedagógica no ensino de Matemática na tentativa de mudar o quadro que
incomoda a muitos em aspectos e conteúdos que envolvam as adições,
subtrações, divisões e multiplicações.
O trabalho de autoria de Lucas, Escapa e Eguino (2016) relata a utilização do
jogo com ênfase nas negociações climáticas internacionais e em como os jogadores
podem se conscientizar sobre os problemas ambientais. O jogo foi desenvolvido pelos
próprios autores e aplicado para estudantes de diferentes níveis e áreas.
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Dentro do contexto sobre classificação dos jogos, esta pesquisa apresenta um
enfoque sobre o Jogo Catalisador de Conteúdos. Como abordado nas Considerações
Iniciais, o termo catalisador é comumente utilizado nas Ciências Naturais para assumir
caráter de acelerador de reações. Nesta pesquisa, o referido termo faz alusão a uma
forma de aceleração da aprendizagem. Nesse sentido, o próximo capítulo terá o objetivo
de debater sobre os sentidos da catálise, bem como sobre o uso dos termos para fins
biológicos e educativos, assim como descrever a proposta do Jogo Catalisador de
Conteúdos.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesta seção será abordado em relação aos procedimentos e configuração da
pesquisa, bem como os instrumentos de coleta.

4.1 Natureza do estudo e instrumentos de coleta

A presente pesquisa é de natureza qualitativa e quantitativa. Optamos por
estudar duas escolas, sendo11 duas turmas da Escola Municipal Conselheiro Josino (601
e 602) e duas turmas da Escola Municipal Santa Teresinha (601 e 604). As escolas
foram escolhidas tendo como semelhanças o IDEB12, o fato de pertencerem à zona
rural, serem municipais e terem em comum o Ensino Fundamental II. Para informar à
escola sobre a pesquisa foi construído um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
para as diretoras e neste solicitado sua assinatura (Apêndice A).
A turma (601) da EMCJ13 e a turma (604) da EMST14 constituíram as turmas
experimentais (onde se trabalhou o jogo) e a turma (602) da EMCJ e a turma (601) da
EMST, as turmas controles (onde se trabalhou a temática sobre o Ciclo, Propriedades e
Características da Água em explicações e em atividades para colar no caderno). A
atividade trabalhada no quadro-giz está no Apêndice B. Antes da confecção dos testes15
os conteúdos sobre o tema água do livro de Ciências do 6º ano foram consultados. O
planejamento para o conteúdo de Ciências está no Apêndice C. Os testes foram revistos
e validados por cinco professoras (mestres e doutoras em Ciências), bem como pelo
próprio orientador desta dissertação.
Antes da aplicação do jogo e da aula, respectivamente nas turmas 601 e 604 e
602 e 601, foram aplicados em cada turma e no mesmo dia dois termos (Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e Termo de Assentimento) (Apêndices D, E e F, G
11

Pesquisa legitimada sob a base nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres
humanos: Plataforma Brasil (Apêndice H). As autorizações das diretoras encontram-se no Apêndice A).
12
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, fundado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que tem por objetivo avaliar a qualidade do aprendizado
nacional e instituir metas para melhoras no ensino. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/conheca-oideb>. Acesso em: 02 ago. 2018.
13
Sigla para Escola Municipal Conselheiro Josino.
14
Sigla para Escola Municipal Santa Teresinha.
15
Compreendem os pré e pós-testes como testes aplicados antes e após as metodologias utilizadas para
inferir os conhecimentos prévios e os adquiridos com base nas metodologias trabalhadas.
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respectivamente), o questionário sobre a caracterização do aluno e a aprendizagem em
Ciências dos estudantes (Apêndice I e J). Pré e pós- testes16 sobre os conhecimentos
prévios e adquiridos foram aplicados em todas as turmas antes e depois das
metodologias utilizadas. Para contribuir com a avaliação da aprendizagem, atividades
finais sobre o tema foram aplicadas (Apêndice K).
De modo a analisar os resultados levantados da aprendizagem em Ciências e às
percepções do jogo, foi utilizada a Técnica de Análise de Conteúdo (FRANCO, 2005).
Trata-se de um método no qual o investigador analisa uma série de documentos e dados
para a construção de conhecimentos, ideias e conceitos. A Análise de Conteúdo dividese em: pré-análise e construção de categorias. A primeira se refere à organização dos
dados, textos e documentos e divide-se em: leitura, regra da exaustividade, regra da
representatividade e regra da homogeneidade.
A leitura é uma etapa importante, pois é quando o investigador analisa os
documentos e dados, além das mensagens e textos contidos neles. A regra da
exaustividade consiste nas análises de contextos e condições sociais presentes nos textos
e documentos. A regra da representatividade refere-se à construção da amostra e, por
fim, a da homogeneidade se refere a uma etapa homogênea, isto é, ao público-alvo
escolhido para se estudar o tema e as perguntas em questão, bem como a metodologia
utilizada, que devem ser semelhantes. A partir dos textos e conteúdos, ao final, são
construídas categorias correspondentes a cada tipo de texto (FRANCO, 2005). As
categorias de análise para cada pergunta sobre a aprendizagem em Ciências dos
estudantes de cada turma encontram-se nas tabelas e nos gráficos a seguir.
De forma a analisar a comparação entre os tempos utilizados no jogo e nas aulas
expositivas, foi construído um gráfico e a partir dele foram feitas reflexões.
Para analisar os resultados referentes às aprendizagens anteriores e posteriores
dos estudantes foi utilizado o teste estatístico X² (VIEIRA, 2010). O teste do X²
utilizado nos resultados serve para testar a hipótese de que duas variáveis categorizadas
são independentes. Para realizar o teste de X², os seguintes passos foram utilizados:
escrita da hipótese da nulidade, de que as variáveis eram independentes;
estabelecimento do nível de significância; apresentação dos dados em tabelas (no caso,
acertos e erros e totais); cálculo da estatística do teste por meio da fórmula:

16

O pré e o pós-teste são iguais, a diferença é que foram aplicados em momentos distintos.
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X² = (ad-bc) ² n
(a +b) (c+d) (a+c) (b+d)

que está associada a 1 grau de liberdade. O quarto passo foi comparar o valor calculado
de X² com o valor crítico ao nível de significância instituído e com 1 grau de liberdade.
A hipótese de nulidade é descartada toda vez que o valor calculado de X² for igual ou
maior do que o valor crítico. Para utilizar o teste de X² são necessárias condições como:
Independência e tamanho da amostra. A independência exige que as características
estudadas devam ser independentes e o tamanho da amostra, onde esta deve ter um
tamanho maior que 20 (n>20), e as frequências marginais não podem ser pequenas. A
hipótese nula (H0) é a que estabelece a base formal para a construção do teste
estatístico. A hipótese alternativa (Ha) não é testada diretamente. Ela é aceita quando a
hipótese nula não é confirmada. A validação do jogo ocorrerá por meio da
aprendizagem dos estudantes dentro do conteúdo sobre a Água. A aprendizagem será
identificada por meio da forma com que os questionários forem respondidos. Se a
hipótese alternativa for confirmada, isto é, a de que a metodologia utilizada contribui na
aprendizagem, o jogo será validado.

4.2 Locais de Estudo
A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Conselheiro Josino (EMCJ),
Distrito de Vila Nova, município de Campos dos Goytacazes, interior do Estado do Rio
de Janeiro e na Escola Municipal Santa Teresinha (EMST), Distrito de Baixa Grande,
também em Campos dos Goytacazes. As atividades do Ensino Fundamental II da EMCJ
ocorriam de 12h às 17h, enquanto na EMST, de 7h às 11h30. A pesquisa foi realizada
entre os anos de 2017 a 2018.

4.3 Sujeitos da pesquisa
Estudantes do Ensino Fundamental II do 6º ano de escolaridade das duas escolas
mencionadas constituíram os sujeitos da pesquisa. Na turma 601 da EMCJ os estudantes
interagiram com os conteúdos por meio do jogo, enquanto na turma 602 da mesma
escola, por meio de aulas explicativas. Na turma 604 da EMST os estudantes
interagiram com os conteúdos por meio do jogo, enquanto na turma 601 da mesma
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escola, por meio de aulas explicativas. A turma 601 da EMCJ continha 33 estudantes e
participaram do jogo, 27. A turma 602 continha 34 estudantes e todos estes participaram
das aulas teóricas. A turma 604 continha 29 estudantes e participaram do jogo, 22, e a
turma 601 continha 26 estudantes e todos estes participaram das aulas teóricas. Diários
de campo das metodologias utilizadas foram construídos e se encontram nos Apêndices
L e M. A Figura 1 apresenta a interação das turmas com o jogo:
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g
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Figura 1 – Aplicações do jogo. Estudantes sentados em grupo de forma e cruzada sobre
colchões ou cadeiras. A primeira escola tem dois quadros (um branco e outro de giz) em todas
as salas de aula. A segunda, apenas um quadro branco em todas as salas de aulas. De (a) até (c):
aplicação do jogo na turma 601 da EMCJ. Estudante lendo e escrevendo (d). De (e) até (i):
aplicação do jogo na turma 604 da EMST. Estudantes interpretando o soldado na EMST (j).
Estudante interpretando o alquimista (k).
Fonte: dados da pesquisa.

A Figura 2 apresenta a interação das turmas com as aulas explicativas:
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Figura 2 – Aplicações de aulas tradicionais (Consistindo em explicações e atividades sobre
características e propriedades da Água). Estudantes sentados de forma enfileirada. De (a) até
(d): explicações sobre o Ciclo, Características e Propriedades da Água na turma 602 da EMCJ.
Exercícios foram aplicados e colados no caderno. De (e) até (h): explicações sobre os mesmos
assuntos na turma 601 da EMST. Exercícios foram aplicados e colados no caderno.
Fonte: dados da pesquisa.

4.4 Procedimentos de criação e de experimentação: jogo catalisador de conteúdos

Nesta pesquisa, o termo catalisador termo faz alusão a uma forma de aceleração
da aprendizagem. Pensando nisso, este subtópico tem por finalidade trazer mais
informações sobre os sentidos da catálise, bem como o uso dos termos para fins
biológicos e educativos, além de debater a proposta do Jogo Catalisador de Conteúdos.

4.4.1 Sentidos da catálise

Estudos sinalizam COSTA et al., 2006; DELEUZE; GUATTARI, 2008;
RODRIGUES; LIMA; MARQUES, 2013; WILCOX; SARMA; LIPPEL, 2016) que
termos comumente utilizados nas Ciências Naturais estão sendo constantemente
empregados dentro das Ciências Sociais para fins pedagógicos. Tais termos representam
metáforas, isto é, quando palavras e expressões em um sentido que não são muito
comuns revelam uma relação de semelhança entre dois termos. Os autores citados
utilizaram e adaptaram os conceitos de termos referentes às Ciências Naturais em seus
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textos e artigos como: capilaridade, canalização, rizoma e catalisadores, trazendo-os
para o contexto pedagógico ou social. Os sentidos desses termos fazem referência à
germinação e contexto da sala de aula, à potencialização da criatividade, ao sistema de
conceitos e à transformação do processo ensino-aprendizagem.
O termo catálise corresponde, no grego antigo, a katálysis17 e significa
“decomposição”, “dissolução”. Foi adotado pelo químico sueco Jons Jacob Berzelius
(1779-1848) e apareceu no idioma português no século XIX. Antes da descoberta da
atividade catalítica, algumas substâncias tinham a propriedade de aumentar a velocidade
das reações. As observações eram aleatórias e não havia preocupação com explicações
do fenômeno. Foi em 1835 que Berzelius denominou o nome catálise (decomposição)
para o fenômeno e catalisador (decompositor) para a substância que resultava no
fenômeno que ele concedia a uma força catalítica (força decompositora). Esse fenômeno
se explica, pois até aquela época o fenômeno só se revelava em reações de
decomposição. Tempos depois ocasionaram evidências de que o fenômeno não era
apenas desse tipo de reação, chamando a atenção de outros pesquisadores. Apenas no
final do século XIX a catálise despertou interesse tecnológico18. Em 1829, o químico
Johann Wolfgang Döbereiner descobriu a catálise da platina e auxiliou no lançamento
de bases para a compilação da tabela periódica dos elementos.19
A catálise é um fenômeno cujos efeitos são marcados pela aceleração das
reações químicas sem que elas sejam consumidas durante o processo (NELSON; COX,
2011; SILVA, 2016). Tal fenômeno é caracterizado por uma ou mais reações que
acontecem na presença de catalisador(es). De acordo com Nelson e Cox (2011, p. 183),
em seu livro “Princípios de Bioquímica de Lehninger”, catalisadores são “[...] enzimas
com um alto grau de especificidade para os seus respectivos substratos, aceleram as
reações químicas e atuam em soluções aquosas sob condições suaves de temperatura e
pH [...]”. A partir da colocação desenvolvida pelos autores, os catalisadores atuam como
aceleradores das reações químicas sem serem consumidos no processo. De forma
semelhante tem-se o termo catalisação, que faz alusão à catálise.

Origina-se do grego katalysis, que significa “dissolução”, composta pelo prefixo KATA-,
“completamente”,
e
do
sufixo
LYEIN
–
“afrouxar,
soltar”.
Disponível
em:
<http://origemdapalavra.com.br/palavras/catalise/>. Acesso em: 18 jun. 2018.
18
Disponível em: <http://carlosedison.blogspot.com/2011/02/descoberta-da-catalise.html>. Acesso em:
18 jun. 2018.
19
Disponível em: <https://www.basf.com/pt/we-create-chemistry/creating-chemistry-magazine/resourcesenvironment-and-climate/pioneering-thinker-catalysis.htmll>. Acesso em: 18 jun. 2018.
17
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De forma mais acessível e didática, um catalisador é basicamente um
“casamenteiro”. Um dos dois caracteres chineses que constituem o termo “catalisador” é
igual o que constitui o termo “destruidor de casamento”. Imagine-se que em um tubo
um catalisador retém os componentes da reação (componentes aqui são compreendidos
como os parceiros da relação), decompõe suas ligações e, logo depois, junta os
componentes certos para construir novo composto químico. O catalisador acelera as
reações sem ser consumido durante as atividades, podendo apresentar certa deterioração
no momento da reação. Durante o processo o catalisador economiza energia, podendo
ser utilizado em 90% das atividades químicas. Atividades como a produção de
medicamentos, fertilizantes, tintas e plásticos - não seriam viáveis sem essa
ferramenta.20 A partir da colocação desenvolvida pelos autores, os catalisadores atuam
como aceleradores das reações químicas sem serem consumidos no processo.
Para fins de ilustração, o termo catalisador pode ser utilizado em diferentes
situações envolvendo a Bioquímica e a Físico-química. Os catalisadores humanos são
enzimas, de natureza proteica, que aceleram a velocidade da reação. Sem eles, o tempo
necessário para uma reação se processar seria muito mais lento: a anidrase carbônica,
que realiza a conversão do gás carbônico por ácido carbônico ajuda no transporte do gás
carbônico; a pepsina, que ajuda na decomposição dos alimentos, tornando-o menores e
absorvíveis, a catálise enzimática, que auxilia na cicatrização de um sangramento,
reagindo com diferentes proteínas, o processo de transformação da água oxigenada em
gás oxigênio e água. Essa reação é catalisada biologicamente pela catalase, uma enzima
presente no sangue, dentre outros exemplos (NELSON; COX, 2011). Além disso, temse o processo de fabricação da amônia, a partir do ferro como catalisador, esse último
exemplo, utilizado na indústria.
Como mencionado, os termos advindos das Ciências Naturais estão sendo
utilizados para ilustrar ou representar outros contextos, especialmente para fins
pedagógicos. Para fins de ilustração o termo catalisador pode ser utilizado em diferentes
situações envolvendo questões educativas, como visto anteriormente. O tópico abaixo
abordará os assuntos pertinentes à trajetória de construção do jogo até as primeiras
aplicações.

20

Disponível em: <https://www.basf.com/pt/we-create-chemistry/creating-chemistry-magazine/resourcesenvironment-and-climate/pioneering-thinker-catalysis.html>. Acesso em: 18 jun. 2018.
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4.4.2 A trajetória da construção do Jogo Catalisador de Conteúdos

Como abordado no Capítulo 2 desta dissertação, a Ludicidade e a inserção de
metodologias ativas contribuem no processo de ensino-aprendizagem de modo a tornálo mais dinâmico e atraente. Particularmente sobre jogos, objeto de estudo da presente
dissertação, são caracterizados como recursos lúdicos e bons aliados para fins
pedagógicos em virtude de os estudantes aprenderem brincando, bem como melhorarem
sua imaginação, sociabilidade e criarem maior envolvimento com os conteúdos. Nesse
sentido, nesta seção abordaremos em forma de subtópicos a trajetória de construção do
Jogo Catalisador de Conteúdos, a essência do jogo e as primeiras aplicações.

4.4.2.3 A formação da construção coletiva e o início da construção do jogo
A primeira reunião sobre a construção de um jogo pedagógico interdisciplinar
(FAZENDA, 1999) que pudesse envolver os estudantes no aprendizado sobre os
conteúdos básicos21 sobre ciclo e propriedades da água (Ciências), noções sobre biomas
(Geografia), leitura em voz alta, escrita e interpretação de personagens, bem como
envolvimento de noções de currículo, avaliação, conteúdos básicos e resgate da leitura e
da escrita foi realizada no dia 12 de julho de 2016, na sala 208, às 19 horas, na UENF,
em 2016 (referência sobre jogos e interpretação de personagens). O jogo catalisador
(NELSON; COX, 2001), de caráter interdisciplinar, foi pensado e desenvolvido pelos
autores a fim de ser utilizado como elemento que pudesse oferecer um terreno fértil para
a construção de maior quantidade de saberes e mobilização (aceleração) de conteúdos
distintos por meio do lúdico e em menor tempo, em comparação às aulas tradicionais.
O jogo de tabuleiro cooperativo tem por princípio22 de configuração o Jogo de
Interpretação de Papéis, conhecidos como Role-Playing Game (RPG), como exemplo,
utilizados para fins pedagógicos, os Bandeirantes (PEREIRA; ANDRADE; RICON,
1992). O jogo de tabuleiro cooperativo é um processo criativo de pensar a construção
dentro do campo educativo. Ocorre uma inversão na concepção convencional de jogo de
forma a sempre pensar o jogo como competitivo para se pensar a nova face do jogo,

21
22

Os conteúdos abordados no jogo encontram-se no Apêndice N deste trabalho.
Releitura do pensamento a partir do RPG.
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cooperativo, em que todos se ajudam para alcançar o objetivo e partilhar a vitória. Essa
inversão é um giro paradigmático23 na concepção de jogos competitivos de tabuleiro.
A formação do jogo foi realizada de forma coletiva e interdisciplinar,
envolvendo pessoas formadas em áreas como Biologia, Geografia, Pedagogia e Física.
Vislumbrando a interdisciplinaridade neste trabalho, observa-se que muito da
interdisciplinaridade foi utilizada para idealizar o jogo. A construção coletiva também
se fez presente, tendo em vista o apoio de pessoas com diferentes competências e
habilidades que forneceram seus saberes e apoio para a troca de conhecimentos.
A noção de disciplina é importante para compreender o desenvolvimento das
Ciências, assim como, Para se compreender a noção de interdisciplinaridade, é
importante entender o conceito de disciplina. De acordo com Fazenda (1999), a análise
sobre interdisciplinaridade e disciplina permite uma abordagem pragmática em que a
execução passa a ser o ponto de equilíbrio entre as ações interdisciplinares. É
importante instituir uma associação de diálogo entre as disciplinas. A natureza
disciplinar do ensino formal prejudica a aprendizagem do estudante, não incentiva o
desenvolvimento das habilidades, de solucionar problemas e de relacionar interações
entre os fatos (MORIN, 2000). Assim, a interdisciplinaridade é mais do que a
integração entre as disciplinas e conteúdos, não dissolve as matérias, mas mantém sua
individualidade e integração. Quando se fala em interdisciplinaridade pensa-se na
comunicação entre as disciplinas e na compreensão como processos culturais. Segundo
Brasil (1998), a organização curricular tem por finalidade auxiliar o desenvolvimento de
conteúdos, em um viés de diálogo e comunicação. Para isso, deve abordar estratégias de
ensino e disciplinas que habilitem o sujeito para a vida em sociedade e em constante
interação com as diversas áreas do conhecimento e não com a vida em fragmentação.
As ideias e narrativas foram realizadas junto à autora pesquisadora, ao Professor
Gerson e ao estudante Caio Pires, à época, estudante de Geografia do Instituto Federal
Fluminense (IFF). O orientador da pesquisa e a autora pesquisadora pensaram em
chamar uma pessoa que tivesse alguma experiência com jogos com princípios de
Interpretação, assim, convidou Caio Pires, amigo desde o Ensino Médio, para participar
dos debates e diálogos que envolvessem o jogo. A aluna Elaine também recebeu o

23

Trata-se de uma ruptura, de uma transformação na maneira de compreender as coisas. A necessidade de
um repensar sobre o assunto. No presente contexto, da transição dos jogos convencionais competitivos
para os cooperativos, a transição se assenta em busca de um novo paradigma educacional que aprecie a
criatividade, cooperação, partilha, imaginação, pluralismo de ideias, variação de ações e transformações.
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convite para participar dos debates pertinentes ao jogo, em virtude de ela ter tido a
experiência de aplicá-lo em escola da rede pública.
Os diálogos foram registrados em atas (Apêndice O), utilizadas posteriormente
para consultar sobre a temática do jogo e construir o pré-projeto de mestrado da autora
pesquisadora, bem como para compor e contar a trajetória do registro de arquivos da
presente dissertação. As duas reuniões seguintes que abordaram ideias sobre o jogo
foram realizadas também na UENF. As atas encontram-se no Apêndice C e a Figura 3
apresenta o registro da reunião:

Figura 3 – Reunião ocorrida na UENF. Da esquerda para a direita: Elaine Santana, Caio José Pires,
Mariana Monteiro, Juliana Alvarenga e Gerson Tavares.
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 17 de agosto de 2016.

Com a evolução das discussões e reuniões na UENF no período da noite a autora
pesquisadora resolveu criar no dia 11 de julho de 2016 um grupo no aplicativo
WhatsApp intitulado: “Tabuleiro Jogo Interpretação” e inseriu as pessoas que estavam
dentro dos debates do jogo. O grupo no aplicativo foi elaborado para facilitar as
discussões de quais seriam os complementos do jogo e de quais conteúdos básicos o
jogo poderia contemplar. Os encontros, por vezes atrasavam um pouco, e algum
membro faltava, portanto, no grupo do aplicativo, esses diálogos poderiam ocorrer a
distância. Após as sessões de diálogos foi iniciada a operacionalização do jogo.
Os procedimentos do jogo foram iniciados primeiramente em agosto de 2016 na
própria Universidade, no período da manhã, na sala 203 do CCH. Em conjunto com
Caio e o coordenador Gerson, a autora pesquisadora comprou os materiais para
confeccionar o tabuleiro do jogo. Os primeiros materiais necessários foram: pedras para
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aquário e decoração, papelão para a base do tabuleiro, tinta para pintar os ambientes,
grama sintética para compor o ambiente floresta, pedras para o deserto, conchas para o
mar, palitos de churrasco para a área urbana, tesoura para consertos em geral, papelão
para o moinho, tintas, massinha de biscuit para os personagens, papéis para a confecção
de cartas, dentre outros materiais. Outros materiais já estavam presentes no Laboratório
de Estudos Educativos e Linguísticos (Leel/CCH).
Como o Laboratório já estava ficando um pouco pequeno para a confecção do
tabuleiro e nem sempre Caio poderia ir aos encontros, pensamos em um lugar onde
pudesse atender às demandas de cada um. Portanto, demos procedimento às atividades
na Praça de Alimentação do Shopping “Avenida 28”, também localizado no município
de Campos dos Goytacazes, ainda em agosto de 2016 e na casa da autora pesquisadora
(Figura 4). Cada encontro foi importante para que pudéssemos debater sobre as
próximas etapas, como a compra de novos materiais, e para que registrássemos cada
evolução por meio de fotos:
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Figura 4 – Confecção do jogo. (a); (b) Base do tabuleiro confeccionado no Shopping Avenida 28; ( c);
(d) Da esquerda para a direita: Mariana e Caio no Shopping Avenida 28; (e); (f) Da direita para a
esquerda: Mariana e Caio, respectivamente, no Shopping Avenida 28 e na casa de Mariana; (g) Evolução
da confecção do tabuleiro no Shopping Avenida 28.
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 25 de agosto de 2016.

O tabuleiro foi a primeira parte da confecção do jogo. Sua construção teve início
em agosto de 2016 e, em novembro do mesmo ano, já estava pronto. As outras partes do
jogo, como exemplo, cartas, personagens e roupas para a caracterização dos alunos,
ainda estavam sendo pensadas. Essas partes começaram a ser confeccionadas em janeiro
de 2017 e em setembro do mesmo ano estavam finalizadas. Os encontros para a
confecção das cartas de perguntas presentes no jogo foram realizados no IFF campus
Campos Centro, no Laboratório de Informática, no período da tarde, e também na casa
da autora pesquisadora.
4.4.2.4 Confecção dos componentes do jogo: cartas
No início da confecção das cartas24 estávamos tendo dificuldade, pois apenas
estávamos colocando o lúdico sem o envolvimento dos conteúdos. Logo depois
percebemos que teríamos que envolver os conteúdos, dessa forma, colocamos as fotos
sobre as propriedades, ciclo, transformações de estados físicos e as características da
água na própria carta e logo abaixo desta relacionamos a pergunta com o conceito
trabalhado. A recompensa por ter acertado a questão é onde entra a parte lúdica no
próprio tabuleiro. As cartas foram impressas a fim de que ficassem mais claras e
envelopes ainda serão comprados para evitar que estas amassem.
As cartas para o jogo foram confeccionadas no site: Magic Card Maker25
Escolhemos esse site, pois este já oferecia um modelo de carta com cores, espaço para
escrever, anexar fotos, opções com características de cada personagem e espaço para
colocar o nome de quem produziu a carta. Os encontros para a confecção das cartas

24
25

As cartas encontram-se no Apêndice P deste trabalho.
Disponível em: <http://www.mtgcardmaker.com>. Acesso em: 21 ago. 2016.
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foram realizados nos respectivos dias: 10, 13, 20 e 27 de julho de 2017; 3,10 e 31 de
agosto de 2017; 01, 06, 08, 12 e 14 de setembro de 2017. Alguns encontros para a
confecção das cartas estão representados na Figura 5:

(a)
Figura 5 – Confecção das cartas. (a) Confecção das cartas no Laboratório de Informática do Instituto
Federal Fluminense Campus Campos Centro; (b) Confecção das cartas na casa da autora pesquisadora.
Fonte: Elaborado pelos autores, julho, agosto e setembro de 2016.

4.4.2.5 Confecção dos componentes do jogo: Personagens
Os encontros para a confecção dos personagens foram realizados na UENF. A
autora pesquisadora, em conjunto com Caio Pires, estudante de Geografia, comprou a
massa para biscuit para a construção deles. A Figura 6 mostra a construção do primeiro
personagem.

Figura 6 – Confecção do primeiro personagem
Fonte: dados da pesquisa.

Entretanto, como não tínhamos habilidade para confeccionar os demais
personagens a autora pesquisadora entrou em contato com uma profissional de biscuits
para que ela pudesse construí-los. O primeiro contato ocorreu pelo Facebook, por meio
de uma indicação. Dessa forma, a autora pesquisadora entrou em contato com a
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profissional para obter mais informações sobre o trabalho e fazer o orçamento. As cores
e características dos personagens foram passadas a ela em um grupo no WhatsApp
denominado: “Personagens em Biscuit”. Ela confeccionou 16 personagens para fins de
reserva ou caso algum deles quebrasse. A construção teve início em agosto de 2017 e
em setembro do mesmo ano os personagens estavam prontos. No início ela teve
dificuldades, pois as características dos personagens que nós colocamos eram diferentes
das dos artesanatos que ela estava acostumada a fazer, mas os diálogos constantes
tornaram o trabalho menos árduo. A Figura 7 mostra os personagens construídos pela
profissional.

Paladino Feminino
a

Paladino Masculino
b
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Soldado Feminino
c

Soldado Masculino
d

Monge Masculino
e
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Monge Feminino
f

Alquimista Masculino
g
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Alquimista Feminino
h
Figura 7 – Confecção dos personagens. (a); (b) Paladinos feminino e masculino,
respectivamente; (c); (d) Soldados feminino e masculino, respectivamente; (e); (f) Monges
masculino e feminino, respectivamente; (g); (h) Alquimistas masculino e feminino,
respectivamente
Fonte: dados da pesquisa.

4.4.2.6 Confecção dos componentes do jogo: tabuleiro do jogo
Como mencionado, o jogo contendo o tabuleiro, cartas, personagens e
armaduras estava pronto em setembro de 2017. O tabuleiro do jogo foi inicialmente
construído com base em papelão e transformado em banner, como representado na
Figura 8:

Figura 8 – Construção do tabuleiro do jogo. Esboço do tabuleiro em papelão na Praça de
Alimentação do Shopping Av. 28 em Campos dos Goytacazes em agosto de 2017 (a). Tabuleiro
finalizado em papelão (b). Tabuleiro em formato de banner (c).
Fonte: dados da pesquisa

Dessa forma o monitor que iria mediar o jogo ou os próprios estudantes poderia
dobrá-lo e jogar a qualquer hora. Além disso, facilitaria o transporte e diminuiria o
volume para quaisquer lugares. Para a construção do banner, a autora pesquisadora tirou
uma foto do tabuleiro e a enviou para Carlos Eduardo Paiva Pires, estudante de Física
da UENF. Por meio de um programa de computador ele ajustou e dimensionou a foto de
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modo que os quadrados do tabuleiro ficassem bem nítidos. Dois banners em tamanho 60
X 60 cm foram confeccionados, bem como a impressão das cartas (Figura 9).

Figura 9 – Cartas impressas e cortadas. (a) Recorte das cartas; (b) Cartas colocadas sobre a
mesa no Shopping Avenida 28
Fonte: dados da pesquisa.

4.4.2.7 Objetivo do Jogo
O cenário do jogo se passa em um reino fantasioso. O moinho que filtra a água
da cidade quebra, então o Rei convoca 4 heróis (Soldado, Paladino, Alquimista e
Monge) para consertá-lo com urgência. Os jogadores, com suas habilidades, terão que
passar por vários biomas/ambientes e retornar à cidade com as cartas para consertar o
moinho. O jogo possui cinco ambientes / biomas: Polar, Mar, Floresta, Deserto e
Pântano. Seguem abaixo as características de cada ambiente:

1. Ambiente Polar: É muito frio, tem gelo, pouca vegetação e animais. Tem solo
congelado e pouca umidade. Tem água doce e purificada.
2. Ambiente Deserto: É muito quente, com pouca vegetação e animais. Tem carência
de água. Tem água salina ou potável/ Água fria à noite.
3. Ambiente Pântano: Tem água salgada e salobra, com muita vegetação e animais.
Não tem muito oxigênio, solos inundados e densos.
4. Ambiente Floresta: Tem muitas chuvas e umidade. Tem muita vegetação e
animais. Tem água subterrânea.
5. Ambiente Mar: Imensidão de água, muita vegetação e animais. As águas podem
ser bem frias e o mar é fundo. Tem água salgada.
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4.4.2.8 Personagens e cores
A construção dos personagens foi pensada de modo que a cor deles tivesse certa
relação com as características, os tipos de água, os estados físicos e as habilidades de
cada um. No Quadro 3 segue uma esquematização das características de cada
personagem.

Personagem

Características

Cor

Água

Habilidade

Soldado
Água
salobra

Forte

Verde
amarronzado

A água salobra tem sais
misturados.
Componentes sólidos.

Protege aliados contra
perda de vida. Começa
com 5 de vida. Compra 1
carta do monte de cartas.

Alquimista
Água
Subterrânea

Os "alquimistas"
são baseados nos
alquimistas
históricos,
que
eram os químicos
ou
cientistas
medievais

Tons
verde

A água doce subterrânea
surge das chuvas que
caem e penetram nas
terras e não tem sais.
Tem
menos
sais
dissolvidos e estes sais
vem originalmente das
rochas e solos.

Pular 3 casas com aliado
quando ele encontra a
carta de habilidade de
sua classe por meio da
característica
de
locomoção subterrânea
do personagem. Pode
solidificar ou fusionar.
Começa com 1 de vida.
Compra 3 cartas, escolhe
uma e coloca as outras 2
cartas no topo ou no
fundo do monte de
cartas.

Monge
Vapor

Sábio

Azul quase
branco

As partículas de água em
processo de evaporação
são purificadas, dirigemse ao céu, onde se
acumulam em forma de
nuvens. O céu é
simbolicamente o lugar
dos deuses, do divino,
do espiritual, do mágico.
Podem voltar à Terra em
forma de líquido ou gelo
(granizo)

Purificação da água.
Pode recuperar vida do
aliado por 3 vezes.
Começa com 2 de vida.
Olha 3 cartas do topo,
escolha 1, coloque 1 no
topo e outro no fundo no
monte de cartas.

Paladino
Água
salgada

Justo e protetor

Verde limão

Purifica as águas. Possui
sais.

Dissolve as sujeiras da
água. Protege aliado de
armadilha. Começa com
3 de vida. Compra 2
cartas e ignora 1
armadilha

de

Quadro 3 – Esquematização das características de cada personagem
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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4.4.2.9 Regras do Jogo
Os personagens são criaturas de água e foram divididos em quatro classes:
Soldado, Paladino, Monge e Alquimista (RODRIGUES, 2004);
Cada personagem é feito de um tipo de água e cada um tem habilidade de acordo
com a carta;
Se o jogador que estiver representando um personagem retirar uma carta que não
for da sua classe (exemplo: um soldado tira a carta de habilidade de um
alquimista, por exemplo, ele pode dar a carta para o alquimista e retirar outra
carta);
Os jogadores não podem falar alto ou usar palavras de baixo calão;
Os jogadores não podem jogar os personagens no chão;
A ampulheta regula o tempo de resposta de cada aluno;
O jogo tem 5 ambientes: Polar, Mar, Floresta, Deserto e Pântano e todos os
jogadores devem passar por todos os ambientes;
Quando todos os jogadores passarem por todos os biomas as cartas para
consertar o moinho serão liberadas no monte de cartas;
Quando os jogadores mudarem de bioma / ambiente serão recompensados por
meio de uma carta;
O grupo se coopera na hora de responder às perguntas contidas nas cartas. Ação
Acerto e Ação Erro são dadas aos estudantes, caso acertem ou errem a pergunta;
As cartas apresentam as resistências dos personagens no canto inferior direito e à
medida que jogam, vão preenchendo as resistências em papeis.

4.4.2.10 Primeiras Experimentações com o Jogo

As experimentações com o jogo foram importantes para as possíveis sugestões
que poderiam surgir a cada momento. A primeira experimentação ocorreu no Shopping
“Avenida 28”, em 10 de junho de 2017, no período da manhã, com Caio Pires,
estudante de Geografia e Carlos Eduardo, estudante de Física da UENF (Figura 10). O
jogo durou aproximadamente 1 hora e 45 minutos. Caio (o homem à esquerda na
primeira foto) foi o monitor do jogo e guiou a aventura. Cada jogador representou uma
personagem. Ao final os jogadores conquistaram o objetivo de reconstruir o moinho. Ao
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desenrolar do jogo foram surgindo algumas sugestões, como o envolvimento dos
conteúdos e o lúdico nas cartas.

Figura 10 – 1º experimentação com o jogo. (a) Caio à esquerda e Carlos Eduardo Pires à
direita; (b) Mariana mostrando as cartas.
Fonte: dados da pesquisa.

A segunda experimentação ocorreu em 07 de setembro de 2017, no período da
tarde, também no shopping. A partida durou aproximadamente 2 horas. A Figura 11
apresenta a segunda experimentação com o jogo:

Figura 11 – 2º experimentação com o jogo. Da esquerda para a direita: Luíz Maurício, Caio
Pires, Mariana Alvarenga e João Ribeiro.
Fonte: dados da pesquisa.

A terceira experimentação ocorreu em 21 de setembro de 2017, no shopping. A
Figura 12 apresenta a terceira experimentação com o jogo, realizada com a presença de
Elaine Souza:
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Figura 12 – 3ª experimentação com o jogo
Fonte: dados da pesquisa.

Neste dia Elaine Souza viu as perguntas presentes nas cartas e pediu para que
algumas delas fossem reformuladas. Além disso, melhorias no manual também foram
sugeridas, bem como nas regras do jogo e na fala, principalmente sobre seu objetivo, as
habilidades e características de cada personagem. Essas melhorias e treinos na fala
foram importantes para que os conceitos e regras ficassem bem claros e os alunos
pudessem compreendê-las.
Outra sugestão dada pelo grupo foi a de adicionar ao título do jogo um subtítulo
mais convidativo, como: Purificando as águas do Reino Atlantis. Este subtítulo faz
alusão ao objetivo do jogo, de consertar o moinho da cidade, e os personagens terem de
limpar as águas do reino Atlantis (nome fictício), que se encontram sujas. Nesse mesmo
dia a autora pesquisadora pensou em aplicar um pré-teste com estudantes do 6º ano do
Ensino Fundamental para observar como elas reagiriam ao jogo. A instituição escolhida
para aplicação do jogo foi o Liceu de Humanidades de Campos (LHC).

4.4.2.11 Experimentações do jogo com os estudantes do 6º ano do Liceu de
Humanidades de Campos (LHC)

Em 29 de setembro de 2017, pela manhã, a autora pesquisadora foi ao LHC para
jogar com um grupo focal composto por oito alunas matriculadas no 6º ano. O grupo foi
montado no momento em que a autora pesquisadora chegou à escola, pois as próprias
estudantes que queriam jogar se prontificaram para tal. Conduzidas pela diretora, elas se
reuniram na biblioteca. Antes de jogar, a autora pesquisadora apresentou o banner, os
personagens em biscuit, o manual e as cartas de perguntas, além dos conceitos para as
estudantes.
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Um dia antes do encontro, tanto as cartas restantes quanto o manual26 do jogo
foram impressos, assim como os banners com a foto do tabuleiro. Além desses
materiais, a autora pesquisadora imprimiu os termos de consentimento livre e
esclarecido para que a partida do jogo pudesse ser fotografada e as falas, gravadas.
Antes de começar o jogo a diretora da escola também queria saber mais sobre
como ele tinha sido confeccionado e sobre a linha de pesquisa da pesquisadora. Além
disso, perguntou se o jogo já tinha sido aplicado para outros estudantes. Por algum
tempo ela falava de suas experiências e de prêmios que tinha ganhado por ter feito
projetos inovadores em outras áreas. Com apenas uma frase ela ganhou o Prêmio
Sheldon de Direção Escolar. Assim, ela me incentivou a concorrer ao mesmo prêmio,
que poderia conceder uma viagem à Londres com o jogo que eu estava propondo, em
virtude de ele ser inovador, atraente e de autoria própria.
A partida do jogo teve início às 8h e término às 10h, tendo seu objetivo
alcançado.
Em relação aos conteúdos sobre a água, os estudantes sabiam bastante sobre
transformação de estados físicos, pois elas alegaram já estudar o conteúdo. Outros
conteúdos abordados no jogo, como propriedades da água, por exemplo, os estudantes
aprenderam nessa prática. Em relação às regras do jogo, no início elas ficaram um
pouco confusas, porém ao longo da evolução do jogo esse processo ficou um pouco
mais fácil e foi compreendido. Em relação aos personagens, como a imagem deles está
na própria carta de habilidades, os estudantes logo identificaram a criança que
representava qual personagem, além de suas habilidades. A leitura foi um aspecto
estimulado no jogo, visto que cada estudante que retirava uma carta lia a pergunta ou
apenas o conceito.
Ao final do jogo foi perguntado aos estudantes o que eles acharam e o que
poderia ser feito para melhorá-lo. Disseram ter gostado do jogo e aprendido conteúdos
que ainda não tinham estudado. Como sugestão, disseram que o jogo poderia ser um
pouco mais animado, de modo que, em cada resposta acertada, pudessem ganhar um
doce ou bala.
A Figura 13 mostra a experimentação do jogo com os estudantes do 6º ano do
Ensino Fundamental na biblioteca do LHC.

26

O manual do jogo se encontra no Apêndice Q deste trabalho.
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Figura 13 – Primeira experimentação do jogo com estudantes do 6º ano de Escolaridade do
Liceu de Humanidades de Campos (LHC). (a); (b); (c) Estudantes jogando na biblioteca da
escola. Fonte: dados da pesquisa.

No próximo capítulo apresentaremos os resultados e a discussão dos dados
coletados nesta dissertação.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados e a discussão apresentados neste capítulo relacionam-se à
construção e aplicação do jogo para as duas turmas estudadas.

5.1 Caracterização das Turmas

Em níveis de turmas, a turma 601 apresenta maiores percentuais de idades (12
anos: 27%; 13 anos: 40%; 14 anos: 18%; 15 anos: 9% e 16 anos: 3%), o que sinaliza
repetência escolar (SOUZA, 2016). Alunos com a idade certa para a série (11 anos de
idade) representam apenas 3%, em comparação à turma 602, que representam 23%. Não
existem alunos com 10 anos em ambas as turmas. Na turma 602, 47% dos estudantes
têm 12 anos de idade. Baixos percentuais de idades mais elevadas (13 anos: 9%; 14
anos: 12% 15 anos: 9 %) na turma 602 indicam pouca repetência escolar. Na turma 601
(EMCJ) 42% da turma são do sexo feminino e masculino, representam 58%. Na turma
602 (EMCJ), 44 % representam o sexo feminino, enquanto 56%, o sexo masculino.
Os estudantes da turma 601 tinham consideráveis níveis de repetência e eram
considerados mais inquietos, uma das razões pelas quais se sugeriu trabalhar o jogo com
essa turma. Já na turma 602 os alunos eram menos inquietos e um pouco mais
interessados com o conteúdo. Diários de campo sobre aplicações do jogo revelaram
participação ativa entre os estudantes durante os encontros (com os conteúdos e
personagens). Isso pode ser explicado, pois a utilização de jogos e atividades lúdicas
para o âmbito educativo estimula a motivação e não somente a memorização de
conceitos, como normalmente ocorre em aulas mais tradicionais (BRASIL, 1998;
VYGOTSKY, 2014).
Em níveis de turmas, a turma 604 apresenta maiores percentuais de idades (12
anos: 34%; 13 anos: 28%; 14 anos: 17%), o que sinaliza repetência escolar (SOUZA,
2016). Alunos com a idade certa para a série (11 anos de idade) representam apenas
21% em comparação à turma 601, que representam 42%. Na turma 601, 4% dos alunos
têm 10 anos, 39%, 12 anos e 15%, 14 anos. Não há alunos com 10 anos de idade na
turma 604. A turma 601 é considerada mais comportada. Diários de campo revelam que
a turma 604 mescla em níveis de comportamento razoável, ora mais, ora menos
tranquilos. Na turma 604 (EMST) 17% da turma são do sexo feminino e masculino,
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representam 83%. Na turma 601 (EMST), 46 % representam o sexo feminino, enquanto
54%, o sexo masculino.
Análises das aplicações do jogo, descritas em diários de campo, mostram que
houve associação dos estudantes com os conteúdos e mais brincadeiras com os
personagens na turma 604. Tais fenômenos podem ser explicados por diferenças entre
faixas etárias (entre as turmas 601 e 604), bem como pela utilização de jogos e
atividades lúdicas para o âmbito educativo, que pode estimular a motivação e
participação ativa do estudante (BRASIL, 1998).

5.2 Percepções sobre aprendizagem em Ciências

Como parte de mais resultados, as percepções sobre a aprendizagem em
Ciências, neste estudo, são apresentadas à luz da técnica de Análise de Conteúdo
(FRANCO, 2005). As Tabelas 3 e 4 se referem às categorizações de respostas sobre a
aprendizagem em Ciências dos estudantes de cada turma e de cada escola.
Tabela 3 – Categorias de respostas sobre a Aprendizagem em Ciências da pergunta: “4. Esse
ano, você está gostando das suas aulas de Ciências? 4.1 Por quê?” referentes às turmas 601 e
602 da EMCJ
Categorias de respostas / 4
601 (%)
602(%)
Categorias de respostas /
4
Positividade
Negatividade
Não participaram
Categorias de respostas / 4.1

91
9

Matéria Interessante
Identidade com o professor

45
19

Gosto pessoal pela disciplina 3
Aprendizado
Indisciplina
Não participaram
Não responderam

22
3
8
-

Positividade
Negatividade
Não participaram
Categorias de respostas /
4.1
Matéria Interessante
Identidade com o
professor
Gosto pessoal pela
disciplina
Aprendizado
Não participaram
Não responderam
Fonte: dados da pesquisa.
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3
-

47
24
17
5
7
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Tabela 4 – Categorias de respostas sobre a Aprendizagem em Ciências da pergunta: “5. Qual
conteúdo de Ciências você tem mais curiosidade de conhecer? 5.1 Por quê?” referentes às
turmas 601 e 602 da EMCJ
Categorias de respostas / 5
601 (%)
602(%)
Categorias de respostas /
5
Não se aplica
Atmosfera
Planetas
Corpo Humano
Água
Nenhum
Terra
Seres vivos
Parte Química
Não responderam
Não participaram

6
17
3
20
20
3
6
3
3
11
8

Categorias de respostas / 5.1
Conteúdo Interessante
Aprendizado
Gosto pessoal
Identidade com o professor

40
17
3
3

Não responderam
Não participaram
Conteúdos presentes na vida
em geral

14
9
14

Não se aplica
Atmosfera
Astronomia
Corpo Humano
Água
Nenhum
Terra
Seres Vivos
Feira de Ciências
Laboratório
Vulcões
Cadeia Alimentar
Astrologia
Não responderam
Não participaram
Categorias de respostas /
5.1
Conteúdo interessante
Aprendizado
Gosto pessoal
Identidade com o
professor
Não responderam
Não participaram
Não se aplica
Conteúdos presentes na
vida em geral
Estudar o lúdico
Vida profissional
Fonte: dados da pesquisa.

3
11
8
3
21
5
3
11
3
3
5
6
3
14
-

38
24
3
2
12
2
12
5
2

No Gráfico 1 observa-se os percentuais de respostas da turma 601 da EMCJ para
a pergunta: Esse ano, quais desses recursos didáticos o (a) professor (a) de Ciências
usou em sala de aula?
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Gráfico 1 - Recursos didáticos mais utilizados em sala de aula da turma 601 da EMCJ
Fonte: dados da pesquisa.

No Gráfico 2 observa-se os percentuais de respostas da turma 602 da EMCJ para
a mesma pergunta feita na outra turma.

Gráfico 2 - Recursos didáticos mais utilizados em sala de aula da turma 602 da EMCJ
Fonte: dados da pesquisa.

No Gráfico 3 observa-se os percentuais de respostas da turma 601 da EMCJ para
a pergunta: Se você fosse cientista, qual ambiente de água gostaria de estudar?
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Gráfico 3 – Ambientes de águas estudadas na turma 601 da EMCJ
Fonte: dados da pesquisa.

No Gráfico 4 observa-se os percentuais de respostas da turma 602 da EMCJ para
a mesma pergunta.

Gráfico 4 - Ambientes de águas estudadas na turma 602 da EMCJ
Fonte: dados da pesquisa.

As Tabelas 5, 6 e 7 se referem às categorizações de respostas sobre a
aprendizagem em Ciências dos estudantes de cada turma e de cada escola.
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Tabela 5 – Categorias de respostas sobre a Aprendizagem em Ciências da pergunta: “7.1 Por
que você gostaria de estudar esse tipo de água?” Referentes às turmas 601 e 602 da EMCJ
Categorias de respostas / 7.1 601 (%)
602(%)
Categorias de respostas /
7.1
Conteúdo Interessante
Carreira profissional
Qualidade de vida/Saúde
Aprendizado
Não participaram
Não responderam

31
6
14
34
9
6

Conteúdo Interessante
Qualidade de vida/Saúde
Aprendizado
Não participaram
Não responderam

50
8
31
11

Fonte: dados da pesquisa.
Tabela 6 – Categorias de respostas sobre a Aprendizagem em Ciências da pergunta: “4. Esse
ano, você está gostando das suas aulas de Ciências? 4.1 Por quê?” referentes às turmas 604 e
601 da EMST
Categorias de respostas / 4
604 (%)
Categorias de respostas /
601(%)
4
Positividade
Negatividade
Não participaram

75
7
18

Categorias de respostas / 4.1
Matéria Interessante
Identidade com o professor

40
13

Gosto pessoal pela disciplina

10

Aprendizado
Aulas animadas
Não participaram
Não responderam

10
7
17
3

Positividade
Negatividade
Não responderam

Categorias de respostas /
4.1
Matéria Interessante
Identidade com o
professor
Gosto pessoal pela
disciplina
Aprendizado
Não responderam
Aulas animadas
Fonte: dados da pesquisa.

85
11
4

37
19
18
7
15
4
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Tabela 7 – Categorias de respostas sobre a Aprendizagem em Ciências da pergunta: “5. Qual
conteúdo de Ciências você tem mais curiosidade de conhecer? 5.1 Por quê?” referentes às
turmas 604 e 601 da EMST
Categorias de respostas / 5
604 (%)
601(%)
Categorias de respostas /
5
Astronomia
Corpo Humano
Todos os conteúdos
Água
Reprodução
Química
Insetos
Nenhum conteúdo
Não participaram
Não responderam

7
4
14
3
4
21
4
4
18
21

Categorias de respostas / 5.1
Conteúdo Interessante
Aprendizado
Gosto pessoal
Conteúdos presentes na vida
em geral
Não responderam
Não participaram

25
18
7
7
25
18

Nenhum conteúdo
Astronomia
Corpo Humano
Água
Terra
Paisagem
Não responderam
Plantas

16
44
12
4
4
8
8
4

Categorias de respostas /
5.1
Conteúdo interessante
Aprendizado
Gosto pessoal
Conteúdos presentes na
vida em geral
Não responderam

36
37
12
3
12

Fonte: dados da pesquisa.

No Gráfico 5 observa-se os percentuais de respostas da turma 604 da EMST para
a pergunta: Esse ano, quais destes recursos didáticos o (a) professor (a) de Ciências
usou em sala de aula?
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Gráfico 5 - Recursos didáticos mais utilizados em sala de aula na turma 604 da EMST
Fonte: dados da pesquisa.

No Gráfico 6 observa-se os percentuais de respostas da turma 601 da EMST para
a mesma pergunta.

Gráfico 6 - Recursos didáticos mais utilizados em sala de aula na turma 601 da EMST
Fonte: dados da pesquisa.

No Gráfico 7 observa-se os percentuais de respostas da turma 604 da EMST para
a pergunta: Se você fosse cientista, qual ambiente de água gostaria de estudar?
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Gráfico 7 – Ambientes de água estudados na turma 604 da EMST
Fonte: dados da pesquisa.

No Gráfico 8 observa-se os percentuais de respostas da turma 601 da EMST para
a pergunta: Se você fosse cientista, qual ambiente de água gostaria de estudar?

Gráfico 8 – Ambientes de águas estudados na turma 601 da EMST
Fonte: dados da pesquisa.
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Tabela 8 – Categorias de respostas sobre a Aprendizagem em Ciências da pergunta: “7.1 Por
que você gostaria de estudar esse tipo de água?” Referentes às turmas 604 e 601 da EMST
Categorias de respostas / 7.1

604(%)

Conteúdo Interessante
Gosto pessoal
Não responderam
Aprendizado
Conteúdos de importância
para a vida
Não participaram

19
7
26
19
13

Categorias de respostas /
7.1
Conteúdo Interessante
Gosto pessoal
Não responderam
Aprendizado
Conteúdos de importância
para a vida

601(%)
24
14
29
24
9

16
Fonte: dados da pesquisa.

Os resultados da percepção de aprendizagem em Ciências mostram que na
primeira escola trabalhada os estudantes apresentam maior contato com recursos
utilizados em sala de aula, como por exemplo, os jogos. Observou-se a professora
regente da turma tem um relacionamento amigável com os alunos, dialoga com eles
quando há dúvidas sobre o conteúdo, se preocupa com os seus aprendizados e sempre
está buscando recursos didáticos diferentes para abordar o conteúdo. Esses aspectos
podem ser importantes para que os estudantes pudessem ter tido categorizadas suas
respostas em temas como: aprendizado, identidade com o professor e a forma
interessante como conteúdos eram abordados. Estudantes que relataram não gostar da
disciplina em sua maioria não responderam na justificativa. Os poucos que responderam
argumentaram não se identificar com o conteúdo. As Tabelas 5-7 de ambas as turmas,
em sua grande parte, revelam que este ano os estudantes estão gostando das aulas de
Ciências, grande parte porque se identificam com o professor, com a disciplina e,
consequentemente, têm um aprendizado maior. Como os estudantes sentem
proximidade com o conteúdo acabam achando a matéria e o professor interessantes.
Os jogos aparecem ocupando um percentual de destaque nas duas turmas da
primeira escola (601 e 602), seguidos de recursos como quadro branco/giz e/ou
televisão/livros didáticos. Durante as vivências para a pesquisa de campo na primeira
escola, observou-se que a professora regente da turma utiliza os jogos como
instrumentos de ensino, principalmente na turma 602. Os alunos dessa turma são mais
disciplinados e observou-se melhor adoção da utilização de jogos nas aulas, se
comparados à turma 601. Na turma 601 os estudantes também relataram que o uso de
jogos é frequente, mas ocupou a segunda posição, perdendo para o uso de livro didático
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em sala de aula. Utilizados com menos frequência na turma 601, a razão de os
estudantes optarem por livros didáticos em suas respostas pode residir no que ocorre, de
acordo com Dozena (2009), pelo fato que eles passam a maior parte do tempo na escola
em aulas tradicionais. Isso é explicado, entre outras razões, porque os professores
conseguem conduzir estudantes da indisciplina para a disciplina.
Quanto às perguntas sobre tipo de água, foram interessantes para que os
estudantes já associassem suas respostas ao jogo proposto, cujos personagens eram
feitos de água. Água de mar e de chuva foram os tipos mais marcados pelos estudantes.
No que diz respeito à percepção de aprendizagem em Ciências, os resultados
mostram que, na segunda escola trabalhada (turmas 601 e 604), os estudantes
apresentam maior contato com recursos utilizados em sala de aula, como por exemplo,
livros didáticos e quadro branco/giz. Observou-se que a professora regente não tem um
relacionamento com os alunos muito além do que acontece em sala de aula – como é o
caso da professora da outra escola –, mas se observou que ela se preocupa com o
aprendizado dos estudantes.
Em ambas as turmas da segunda escola a maioria dos estudantes optou por
respostas como recursos de quadro branco/giz e/ou livros didáticos. Durante as
vivências para a pesquisa de campo na segunda escola, observou-se que a professora
regente da turma não costuma utilizar os jogos como instrumentos de ensino e/ou outro
recurso atraente para abordar os conteúdos. A turma 601 relatou utilizar menos jogos
em comparação à turma 604. Os comportamentos das duas turmas oscilam entre
disciplinados ou indisciplinados, dependendo das circunstâncias. Tal situação vai ao
encontro dos estudos de Dozena (2009). Além disso, as aulas tradicionais acabam
funcionando como uma espécie de punição em decorrência de maus comportamentos.

5.3 Comparação entre os tempos utilizados no jogo e nas aulas expositivas

Para inferir como o jogo pôde abordar mais conteúdos diferentes de forma lúdica
e em menor tempo em comparação à aula tradicional, foram feitas planilhas e consultas
em diários de campos. No Gráfico 9 observam-se as comparações entre os tempos
utilizados no jogo e nas aulas expositivas nas turmas 601 e 604:
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Gráfico 9 – Comparação entre os tempos de jogo e aula expositiva em horas
Fonte: dados da pesquisa.

Na primeira turma foram necessárias aproximadamente seis aulas para jogarem
com os estudantes, enquanto na segunda turma necessitou-se de cinco aulas. P1
representa o autor pesquisador. P2 e P3 representam os professores das respectivas
escolas, EMCJ e EMST. Isso pode ser explicado devido ao fato de que a primeira turma
trabalhada apresentava mais alunos (33) em comparação à segunda (29), o que implicou
mais busca de alunos para jogarem. Além disso, muitos deles quiseram jogar
novamente. Nas duas turmas e em cada aplicação do jogo, os estudantes foram
colocados em duplas e trios. Esperava-se que mais estudantes pudessem participar do
jogo, pois se trata de uma ferramenta que pode estimular nos indivíduos habilidades
cognitivas e sociais, bem como motivá-los no aprendizado de conteúdos (BRASIL,
1998; HISSH-PASEK; GOLINKOFF, 2008).
Observou-se que os estudantes tiveram contato com mais conteúdos distintos
(Ciclo e propriedades da água, noções sobre biomas, leitura e escrita e interpretação de
personagens, consistindo em: currículo, avaliação em tempo real e fixação de
conteúdos) em menos tempo e de uma forma mais lúdica. Isso pode ser explicado pela
natureza interdisciplinar e catalisadora do jogo, que fez com que, a partir de um enredo
e

personagens,

conteúdos

diferentes

pudessem

ser

vistos

em

tempo

real

(ALVARENGA; CARMO; SOARES, 2017). Os estudantes não interagiram apenas
com mais conteúdos conceituais, mas puderam desenvolver habilidades motoras,
afetivas e sociais (KISHIMOTO, 2001). Na turma 601

percebeu-se

maior

engajamento com os conteúdos e a representação dos personagens, enquanto na turma
604 percebeu-se a interação com os conteúdos, porém, foram observadas mais
habilidades motoras com os personagens. Isso pode ser explicado devido à relativa
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diferença de faixa etária dos estudantes, com certa correspondência entre os níveis
cognitivos e seus estágios de desenvolvimento (TEIXEIRA, 2015). Poucos
levantamentos de hipóteses sobre as respostas das cartas foram feitos entre os próprios
estudantes. Eles aconteciam mais entre a autora pesquisadora e os estudantes.
Importante ressaltar que na primeira turma da primeira escola eles já tinham tido
contato com os conteúdos abordados no jogo, mas, na segunda turma, não.
Interações dos conteúdos por meio de aulas tradicionais necessitaram
aproximadamente de nove aulas (cinco dias) para trabalhar os conteúdos (602) e oito
aulas e meia (cinco dias) na 601. Isso pode ser explicado em virtude da quantidade de
conteúdos explicados por dia, exercícios em folha passados, tempo para acabar de
copiar algumas informações no caderno, e indisciplina de mais estudantes. Tais fatos
demandaram maior tempo e os conteúdos aprendidos foram apenas sobre propriedades,
ciclo e características da água. Em comparação à aplicação do jogo, percebe-se que os
estudantes passam a maior parte do tempo na escola em aulas tradicionais. Entre outras
razões, isso ocorre porque os professores conseguem amenizar a indisciplina dos alunos,
como aponta Dozena (2009). As professoras regentes de Ciências das turmas disseram
precisar de mais de 12 dias para passar todo o conteúdo sobre água.
Contribuem para esse fato a carência de infraestrutura física e materiais
pedagógicos significativos para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes e
do trabalho do corpo docente, pelo menos, em grande parte das escolas do Brasil (INEP,
2017). Quanto ao aspecto cognitivo da primeira turma, percebeu-se certo engajamento
dos estudantes com o conteúdo, que faziam questionamentos. Grande parte dos
estudantes ficava em silêncio copiando a matéria do quadro e perguntava se receberiam
“visto” no caderno logo após a atividade.
O “visto” funcionava como uma espécie de checkpoint27 para os alunos, como se
mostrasse que o trabalho que fizeram não havia sido feito em vão e isso pudesse
contribuir para sua motivação. Na segunda turma os estudantes eram mais disciplinados.
Copiavam a matéria do quadro e poucos alunos perguntavam algo sobre o conteúdo.
Observaram-se certas dificuldades entre os estudantes de ambas as turmas em levantar
ponderações sobre os conteúdos entre eles mesmos, a não ser que a autora pesquisadora
indagasse, mas na maioria das vezes, eram sempre os mesmos estudantes que
respondiam.

27

Sentido de controle. Sobre assuntos afins, consultar Nogueira (2002).
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5.4 Aprendizagem dos conteúdos por meio de respostas ao pré e pós-testes

Para avaliar a aprendizagem, por meio das respostas aos pré e pós-testes,
utilizou-se teste de X² no programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
Trata-se de um programa de computador do tipo científico, utilizado para construir
estatísticas.
Os questionários de caracterização, pré e pós-testes, foram aplicados aos alunos
antes e depois das metodologias do jogo e das aulas nas turmas 601 e 602 da EMCJ e
604 e 601 da EMST. Os testes possuem 13 questões. Após análise via programa SPSS,
foram obtidos os seguintes resultados:
Tabela 9 – Erros e acertos das turmas na primeira questão do pré-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (1ª QUESTÃO DO PRÉ-TESTE): Marque a
alternativa que melhor descreve as propriedades da água.
Acertos e
Acertos e
erros dos
erros dos
alunos que
alunos que
tiveram
não tiveram
acesso à
acesso à
metodologia
metodologia
de ensino
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total Pré-Teste

Acertos (Préteste)

2

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

28 (destes 3 erros
de S, J e B).
12

Erros (Préteste)
Acertos (601 e
604):
Erros (601 e
604):

Acertos (Préteste)

15

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

19

10

Erros (Préteste)

22

14

Acertos (602 e
601):

19

38

602 (EMCJ)

601 (EMST)

Erros (602 e
601):

4

41

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 9 pode-se inferir que na 1ª questão do pré-teste entre as turmas da
mesma escola (EMCJ) os acertos foram menores em relação aos erros, porém houve
maior quantidade de erros na turma 601 em relação a 602. Na turma 604 da (EMST)
houve maior quantidade de acertos, enquanto na turma 601 (EMST) houve mais erros.
A primeira questão trabalhava os conceitos referentes às propriedades da água e as
alternativas falavam sobre a água ser uma substância química que possuía várias
propriedades. Porém, o que se percebeu foi que muitos estudantes não se lembravam
desses conceitos, o que causou certa surpresa pela pesquisadora. Entretanto, isso pode
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ser explicado talvez porque nas escolas esse conceito é trabalhado de forma mecânica e
superficial no 6º ano. Conceitos básicos necessários ao entendimento desses conteúdos
ainda serão estudados com mais detalhes nos anos seguintes (BRASIL, 1998; SOUZA,
2016). A turma 602 (EMCJ) teve maior êxito nessa questão. Importante destacar que a
primeira escola já havia entrado em contato com o conteúdo, porém, a segunda, não.
Três estudantes da turma 601 da EMCJ não interagiram com o conteúdo por meio do
jogo, preferiram apenas observar sem interagir. Estes alunos erraram essa primeira
questão.

Tabela 10 - Erros e acertos das turmas na primeira questão do pós-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (1ª QUESTÃO DO PÓS-TESTE): Marque a
alternativa que melhor descreve as propriedades da água.
Acertos e
Acertos e
erros dos
erros dos
alunos que
alunos que
tiveram
não tiveram
acesso à
acesso à
metodologia
metodologia
de ensino
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total PósTeste

Acertos (Pósteste)

20 (destes 2
acertos)

Erros (Pósteste)
Acertos (Pósteste)

10 (1 erro)
13

602 (EMCJ)

601 (EMST)

Acertos (Pósteste)

9

Erros (Pósteste)
Acertos (Pósteste)

25
14

Erros (Pósteste)

9

Erros (Pósteste)

12

Acertos (601 e
604):

33

Acertos (602 e
601):

23

19

Erros (602 e
601):

37

Erros (601 e
604):

Fonte: dados da pesquisa.

Após as aulas, tanto aquelas com a utilização do jogo e quanto aquelas
expositivas, percebeu-se maior aderência e evolução das quantidades de acertos. Na
Tabela 10 pode-se inferir que, na 1ª questão do pós-teste, a turma 601 (EMCJ)
apresentou uma evolução de respostas positivas, enquanto a segunda turma, 602
(EMCJ), decaiu com as aulas expositivas. Essa turma não evoluiu, fato curioso, tendo
em vista que no pré-teste elas acertaram mais e depois das aulas elas erraram. A turma
604 (EMST) não evolui tanto após o jogo. Apenas aumentou em um ponto a quantidade
de acertos. Isso pode ser explicado, entre outras razões, pela menor participação desses
alunos com o jogo, já na turma 601 (EMST) a evolução de respostas significativas foi
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mais visível. De todas as turmas, a que apresentou maior evolução nessa questão foi a
601 (EMCJ), que interagiu com o conteúdo por meio do jogo. Isso pode ser explicado
porque na turma 601 (EMCJ) os estudantes interagiram melhor com o jogo, já haviam
entrado em contato com o conteúdo e também porque o jogo propiciou a abordagem de
conteúdos presentes na questão do referido teste. Os três estudantes da turma 601 da
EMCJ que não interagiram com o conteúdo por meio do jogo preferiram apenas
observar sem interagir. Esses estudantes apresentaram dois acertos e um erro no pósteste. Além disso, suas respostas também evoluíram, mesmo sem ter participação ativa
no jogo.
Tabela 11 – Erros e acertos das turmas na segunda questão do pré-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (2ª QUESTÃO DO PRÉ-TESTE): Marque a
opção que melhor explica as características da água:
Acertos e
Acertos e
erros dos
erros dos
alunos que
alunos que
tiveram
não tiveram
acesso à
acesso à
metodologia
metodologia
de ensino
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total Pré-Teste

Acertos (Préteste)

18 (1 acerto)

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

12 (2 erros)

Acertos (Préteste)

22

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

12

Erros (Préteste)

3

Erros (Préteste)

9

Acertos (601 e
604):

37

Acertos (602 e
601):

39

Erros (601 e
604):

15

Erros (602 e
601):

21

19

602 (EMCJ)

601 (EMST)

17

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 11 pode-se inferir que na 2ª questão do pré-teste tanto a turma 601
(EMCJ) da primeira escola quanto a 602 (EMCJ) apresentaram mais acertos, assim
como as turmas da segunda escola. A segunda questão versou sobre conceitos ligados às
características da água. Os alunos deveriam responder que a água é uma substância
química incolor, sem cheiro ou sabor, além de essencial para a vida de muitos
organismos vivos. Como é uma questão mais familiarizada para eles desde séries mais
antigas, esse fato pode explicar a quantidade de acertos dos estudantes. Os estudantes
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que não interagiram com o jogo da turma 601 (EMCJ) apresentaram dois erros e um
acerto no pré-teste.

Tabela 12 – Erros e acertos das turmas na segunda questão do pós-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (2ª QUESTÃO DO PÓS-TESTE): Marque a
opção que melhor explica as características da água:
Acertos e
Acertos e
erros dos
erros dos
alunos que
alunos que
tiveram
não tiveram
acesso à
acesso à
metodologia
metodologia
de ensino
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total Pós-Teste

Acertos (Pósteste)

23 (destes 2
acertos)

Erros (Pósteste)
Acertos (Pósteste)

7 (deste 1 erro)
18

602 (EMCJ)

601 (EMST)

Acertos (Pósteste)

27

Erros (Pósteste)
Acertos (Pósteste)

7
18

Erros (Pósteste)

4

Erros (Pósteste)

8

Acertos (601 e
604):

41

Acertos (602 e
601):

45

Erros (601 e
604):

11

Erros (602 e
601):

15

Fonte: dados da pesquisa.

Após as aulas trabalhadas com o jogo e as aulas expositivas, percebeu-se maior
aderência e evolução das quantidades de acertos. A Tabela 12 mostra que a turma 601
(EMCJ) apresentou uma evolução de respostas positivas, de 17 acertos para 23 acertos,
explicado pela dinâmica do jogo e por questões que já eram habituais para os
estudantes, como características da água e sua importância para a vida dos organismos.
A turma da segunda escola, 604 (EMST), decaiu um ponto em relação ao pré-teste. Para
essa questão o jogo pode não ter influenciado positivamente nessa turma, embora essas
questões tivessem sido trabalhadas durante o jogo, tanto na turma 601 (EMCJ) e quanto
na 604 (EMST). Em relação às outras turmas, 601 (EMST) e 602 (EMCJ), a evolução
foi nula na primeira aula e na segunda subiu cinco pontos. Uma das diferenças entre a
601 (EMST) e a 602 (EMCJ) reside, entre outros aspectos, no tamanho e nos
conhecimentos prévios dos estudantes, razões pelas quais se tiveram mais acertos na
turma 602 (EMCJ) (MEDINA; KLEIN, 2017). Os alunos que apenas observaram o jogo
apresentaram dois acertos e um erro no pós-teste. Houve nulidade do jogo para essa
questão.
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Tabela 3 – Erros e acertos das turmas na terceira questão do pré-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (3ª QUESTÃO DO PRÉ-TESTE): Quando
colocamos um cubo de gelo sobre uma mesa o que acontece com a água? Marque a alternativa que
melhor descreve o que acontece com a água e o nome da mudança de estado da água.
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total Pré-Teste

Acertos (Préteste)

20 (destes 2
acertos)

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

10 (destes 1 erro)

Erros (Préteste)
Acertos (601 e
604):
Erros (601 e
604):

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
Acertos (Préteste)

21

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

13

7

Erros (Préteste)

9

35

Acertos (602 e
601):

38

15

17

602 (EMCJ)

601 (EMST)

Erros (602 e
601):

17

22

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 13 pode-se inferir que na 3ª questão do pré-teste houve maior
quantidade de acertos em relação aos erros, porém as turmas que já haviam entrado em
contato com os conteúdos apresentaram maior quantidade de acertos se comparado à
segunda escola. A pergunta dessa terceira questão versava sobre a transformação de
estado físico (mudança de estado físico da água sólida para a líquida: Fusão). O
enunciado já dizia que a água passava do estado sólido para o líquido (cubo de gelo
sobre uma pia), então o estudante associava que se era cubo de gelo a água estava no
estado físico sólido e se estava na pia, o cubo estava transformando em estado físico
líquido (KRASILCHICK, 2000). A resposta já estava na pergunta e a única alternativa
possível era a alternativa D. Isso pode explicar o fato de os estudantes acertarem a
questão, porém, muitos ainda responderam diferente disso, porque como entre
parênteses nas alternativas apresentava diferentes transformações físicas (Sublimação,
Evaporação, Fusão, Solidificação), eles poderiam achar que como Solidificação ou
Evaporação faziam mais parte de seus cotidianos, tenderiam a marcar outras opções. Os
alunos que apenas observaram o jogo apresentaram dois acertos e um erro no pré-teste.
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Tabela 14 – Erros e acertos das turmas na terceira questão do pós-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (3ª QUESTÃO DO PÓS-TESTE): Quando
colocamos um cubo de gelo sobre uma mesa o que acontece com a água? Marque a alternativa que
melhor descreve o que acontece com a água e o nome da mudança de estado da água.
Acertos e
Acertos e
erros dos
erros dos
alunos que
alunos que
tiveram
não tiveram
acesso à
acesso à
metodologia
metodologia
de ensino
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total Pós-Teste

Acertos (Pósteste)

22 (destes 2
acertos )

Erros (Pósteste)
Acertos (Pósteste)

8 (destes 1 erro)

Acertos (Pósteste)

17

Erros (Pósteste)
Acertos (Pósteste)

17

Erros (Pósteste)

5

Erros (Pósteste)

8

Acertos (601 e
604):

39

Acertos (602 e
601):

35

Erros (601 e
604):

13

Erros (602 e
601):

25

17

602 (EMCJ)

601 (EMST)

18

Fonte: dados da pesquisa.

Após as aulas trabalhadas com o jogo e as aulas expositivas, percebeu-se
considerável aderência e evolução das quantidades de acertos. Na Tabela 14 pode-se
inferir que na 3ª questão do pós-teste as turmas que participaram do jogo (604 e 601)
apresentaram pouca melhora nos conteúdos. A turma 602 da EMCJ inverteu a
quantidade de acertos e a turma 601 da EMST apresentou uma melhora, pois interagiu
com o conteúdo por meio de conteúdos expositivos. Pode-se dizer que o jogo
potencializou os alunos na descoberta de conteúdos ou confirmação de conceitos que
eles já sabiam, fato que ajudou as duas turmas a ter uma melhora nos conteúdos. A
pergunta também estava bem explicativa, algo que poderia contribuir para potencializar
a aprendizagem deles. Comparando-se as duas turmas-controle (que não se submeteram
ao jogo), a turma 602 (EMCJ) apresentou uma queda e a 601 (EMST) apresentou uma
melhora. Esses fatos podem ser explicados em virtude do tamanho e comportamento das
turmas. Embora a 602 (EMCJ) já tivesse entrado em contato com o conteúdo, esta
turma é menos disciplinada em relação a 601 (EMST) e maior em tamanho, aspectos
que podem marcar certa diferença no aprendizado dos estudantes. Os alunos que apenas
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observaram o jogo apresentaram dois acertos e um erro no pós-teste. Houve nulidade do
jogo para essa questão.
Tabela 15 – Erros e acertos das turmas na quarta questão do pré-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (4ª QUESTÃO DO PRÉ-TESTE): Marque a
opção que descreve como as moléculas de água se encontram em cada estado.
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
601(EMCJ)

Acertos (Préteste)
Erros (Préteste)

604 (EMST)

Acertos (Préteste)
Erros (Préteste)

Total Pré-Teste

17 (destes 1
acerto)

13 (destes 2
erros)
8

14

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
602 (EMCJ)

601 (EMST)

Acertos (Préteste)

19

Erros (Préteste)

15

Acertos (Préteste)

10

Erros (Préteste)

16

Acertos (601 e
604):

25

Acertos (602 e
601):

Erros (601 e
604):

27

Erros (602 e
601):

29

31

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 15 pode-se inferir que na 4ª questão do pré-teste houve maior
quantidade de acertos nas turmas 601 e 602 da EMCJ, enquanto que, nas duas turmas da
segunda escola, houve menor quantidade. Esses fatos podem ser explicados pelo fato de
as duas primeiras turmas da primeira já terem entrado em contato com o conteúdo,
enquanto as demais, não (MEDINA; KLEIN, 2017). As duas turmas da EMST ainda
não haviam entrado em contato com o conteúdo. A pergunta dessa quarta questão
versava sobre as moléculas de água e como elas estariam conformadas em cada estado
físico (Líquido, Sólido ou Gasoso). A alternativa correta era a letra B. O estudante teria
que saber o significado de moléculas e que elas estariam juntas no Sólido, separadas no
Líquido e agitadas no Gasoso (BRASIL, 1998), isto é, como elas estariam conformadas
em cada estado físico. Por isso, esse aspecto pode explicar o fato de que, aquele que
entrou em contato com os conteúdos previamente se saiu melhor em relação aos que não
entraram. Dos que não participaram efetivamente do jogo, obtiveram-se dois erros e um
acerto.
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Tabela 16 – Erros e acertos das turmas na quarta questão do pós-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (4ª QUESTÃO DO PÓS-TESTE): Marque a
opção que descreve como as moléculas de água se encontram em cada estado.
Acertos e
Acertos e
erros dos
erros dos
alunos que
alunos que
tiveram
não tiveram
acesso à
acesso à
metodologia
metodologia
de ensino
de ensino
601(EMCJ)

Acertos (Pósteste)
Erros (Pósteste)

604 (EMST)

Total Pós-Teste

Acertos (Pósteste)

20 (destes 1
acerto)

10 (destes 2
erros)
17

602 (EMCJ)

601 (EMST)

Acertos (Pósteste)

15

Erros (Pósteste)

19

Acertos (Pósteste)

14

Erros (Pósteste)

5

Erros (Pósteste)

12

Acertos (601 e
604):

37

Acertos (602 e
601):

29

Erros (601 e
604):

15

Erros (602 e
601):

31

Fonte: dados da pesquisa.

Após as aulas trabalhadas com o jogo e as aulas expositivas, percebeu-se pouca
aderência e evolução das quantidades de acertos. Na Tabela 16 pode-se inferir que na 4ª
questão do pós-teste as turmas que participaram do jogo apresentaram melhora de
apenas três questões na turma 601 (EMCJ) e a turma 604 (EMST) apresentou uma
melhora mais visível, onde a melhora representou mais da metade da evolução das
respostas. O jogo abordou conteúdos relacionados a esta pergunta, foi debatido com
exemplos, os personagens eram representados por diferentes estados físicos e essa
participação mais ativa pôde contribuir para o melhor aprendizado, entretanto a turma
601 (EMCJ) não apresentou um aumento muito significativo, representando um
aumento de apenas três pontos. Na turma 602 (EMCJ) houve uma inversão. Os alunos
apresentaram menor evolução depois das aulas. Tal fato foi curioso, porque se esperava
que eles sabiam, já que anteriormente haviam apresentado 19 acertos. A turma 601
(EMST) também apresentou pouca evolução nos conteúdos depois das aulas
expositivas, talvez porque a falta de metodologias ativas no conhecimento possa
ocasionar esquecimento de conteúdos (BARROS, 2001). A disciplina dos alunos
também é um fato a se considerar, tanto na turma 602 (EMCJ) quanto na turma 601
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(EMST). Para os que não interagiram de fato com o jogo, a quantidade de erros e
acertos permaneceu.

Tabela 17 – Erros e acertos das turmas na quinta questão do pré-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (5ª QUESTÃO DO PRÉ-TESTE): Imagine a
seguinte situação: Está muito calor e você abre o congelador da geladeira. Aí vê um ar esfumaçado
saindo direto do gelo e vindo para fora do congelador. Marque a opção que contém o nome da
mudança de estado da água nesse exemplo.
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total Pré-Teste

Acertos (Préteste)

12

Erros (Préteste)

18 (destes 3
erros)

Acertos (Préteste)

7

Erros (Préteste)
Acertos (601 e
604):
Erros (601 e
604):

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
Acertos (Préteste)

7

Erros (Préteste)

27

Acertos (Préteste)

04

15

Erros (Préteste)

22

19

Acertos (602 e
601): 45

11

33

602 (EMCJ)

601 (EMST)

Erros (602 e
601):

49

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 17 pode-se inferir que na 5ª questão do pré-teste houve maior
quantidade de erros na maioria das turmas, mesmo naquelas em que o conteúdo já havia
sido trabalhado de forma expositiva ou usando algum recurso metodológico nas turmas
601 e 602 (EMCJ). Aspectos que podem contribuir para isso são, por vezes, a
indisciplina dos alunos, o tamanho das turmas e a motivação dos alunos em
determinados momentos, interferindo em sua aprendizagem. Durante as aulas com o
jogo ou com aulas expositivas, os alunos tinham dúvidas entre a definição de estados
físicos (Sólido, Líquido e Gasoso) ou as transformações de Estados Físicos
(Solidificação, Fusão, entre outras transformações). Para os alunos das duas escolas, as
dúvidas eram algo muito comum. Para eles se tratava da mesma coisa, tudo era
Solidificação ou Fusão, parecia que não poderia existir outro tipo de transformação de
estado físico. Isso pode ser explicado porque a Sublimação não é uma transformação
comum no cotidiano deles e, desse modo, tem certa dificuldade em fazer conexões com
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a realidade. Outro ponto em destaque é que esta questão versava sobre transformações
de estados físicos e a correta era a Sublimação. Pessoas que não participaram
efetivamente do jogo apresentaram três erros no pré-teste.
Tabela 18 – Erros e acertos das turmas na quinta questão do pós-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (5ª QUESTÃO DO PÓS-TESTE): Imagine a
seguinte situação: Está muito calor e você abre o congelador da geladeira. Aí vê um ar esfumaçado
saindo direto do gelo e vindo para fora do congelador. Marque a opção que contém o nome da
mudança de estado da água nesse exemplo.
Acertos e
Acertos e
erros dos
erros dos
alunos que
alunos que
tiveram
não tiveram
acesso à
acesso à
metodologia
metodologia
de ensino
de ensino
601(EMCJ)

Acertos (Pósteste)
Erros (Pósteste)

604 (EMST)

Acertos (Pósteste)
Erros (Pósteste)

Total Pós-Teste

18 (destes 1
acerto)

12 (destes 2
erros)
16

602 (EMCJ)

601 (EMST)

6

Acertos (Pósteste)

16

Erros (Pósteste)

18

Acertos (Pósteste)

11

Erros (Pósteste)

15

Acertos (601 e
604):

34

Acertos (602 e
601): 45

27

Erros (601 e
604):

18

Erros (602 e
601):

33

Fonte: dados da pesquisa.

Após as aulas trabalhadas com o jogo e as aulas expositivas, percebeu-se maior
aderência e evolução das quantidades de acertos. Na Tabela 18 pode-se inferir que na 5ª
questão do pós-teste as turmas que participaram do jogo apresentaram melhora nos
conteúdos, principalmente nas turmas 601 (EMCJ) e 604 (EMST). Por conter exemplos
cotidianos presentes nas ações dos personagens, em cartas e questionamentos, a melhora
pôde ser encontrada. Percebeu-se que a evolução poderia ter melhorado, porém,
aspectos como indisciplina (presentes nas duas turmas do jogo, além de outros fatores,
poderiam contribuir para que a metodologia do jogo nesta pergunta e em outras não
alcançasse um resultado muito significativo nos acertos). As outras turmas que se
submeteram às aulas tradicionais não alcançaram um resultado significativo, razão que
pode ser explicada pela falta de levantamento de hipóteses pelos alunos e carência de
discussões nas aulas tradicionais. Pessoas que não participaram efetivamente do jogo
apresentaram um erro e dois acertos no pós-teste.
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Tabela 19– Erros e acertos das turmas na sexta questão do pré-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (6ª QUESTÃO DO PRÉ-TESTE): Imagine-se
enchendo de água uma forminha de fazer gelo. E depois deixando-a dentro do congelador por
algumas horas. Marque a alternativa que contém a mudança de estado da água.
Acertos e
Acertos e
erros dos
erros dos
alunos que
alunos que
tiveram
não tiveram
acesso à
acesso à
metodologia
metodologia
de ensino
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total Pré-Teste

Acertos (Préteste)

14

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

16 (destes 3
erros)
7

Erros (Préteste)
Acertos (601 e
604):
Erros (601 e
604):

602 (EMCJ)

Acertos (Préteste)

14

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

20

15

Erros (Préteste)

10

21

Acertos (602 e
601):

30

31

Erros (602 e
601):

30

601 (EMST)

16

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 19 pode-se inferir que na 6ª questão do pré-teste houve acertos nas
turmas que já haviam estudado o conteúdo presente na questão: sobre solidificação e
transformação de mudanças. A maioria dos alunos respondeu mais respostas erradas,
apesar de alguns já terem entrado em contato com o conteúdo, poderiam não ter feito
associação ou terem se esquecido do conteúdo (SOUZA, 2016). Apenas a turma 601
(EMST) se destacou mais nos acertos, talvez porque houve associação da transformação
física da solidificação com os cubos de gelo. Esperou-se que essa pergunta, mesmo no
pré-teste, suscitasse mais acertos porque se fala em cubos de gelo, então o estudante
faria uma associação de que cubos de gelo apenas poderiam se remeter à solidificação e
não à evaporação ou ebulição, porém, os alunos marcaram outras respostas. Três erros
constituíram marcações dos estudantes que não participaram do jogo de forma efetiva.
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Tabela 20 – Erros e acertos das turmas na sexta questão do pós-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (6ª QUESTÃO DO PÓS-TESTE): Imagine-se
enchendo de água uma forminha de fazer gelo. E depois deixando-a dentro do congelador por
algumas horas. Marque a alternativa que contém a mudança de estado da água.
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total Pós-Teste

Acertos (Pósteste)

17

Erros (Pósteste)
Acertos (Pósteste)

17

6

Erros (Pósteste)

11

32

Acertos (602 e
601): 45

32

Acertos (Pósteste)

16 (destes 1
acerto)

Erros (Pósteste)
Acertos (Pósteste)

14 (destes 2
erros)
16

Erros (Pósteste)
Acertos (601 e
604):
Erros (601 e
604):

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino

20

602 (EMCJ)

601 (EMST)

Erros (602 e
601):

15

28

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 20 da 6ª questão do pós-teste apresenta uma aderência e evolução das
quantidades de acertos semelhantes tanto das turmas que se submeteram ao jogo como
das que não participaram. Para essa pergunta o jogo não influiu nas duas primeiras
turmas. A turma 604 (EMST) apresentou mais acertos enquanto a turma 601 (EMST)
teve seu número de acertos invertido. Embora a turma 601 (EMCJ) tenha interagido
melhor nessas questões sobre solidificação, a turma 604 (EMST) apresentou uma
evolução mais significativa, embora tivesse interagido menos no jogo. O fato de os
estudantes participarem e serem submetidos a metodologias lúdicas que fogem às aulas
tradicionais pode contribuir para o aprendizado dos alunos (KISHIMOTO, 2001). As
turmas 604 (EMST) e 601 (EMCJ) possuem indisciplinas, porém é mais marcante na
turma 601 (EMCJ), até porque a diferença de tamanho entre as duas é bem diferente,
influenciando nos acertos e erros finais. Quanto às outras turmas, três pontos de
diferença marcaram os alunos da turma 602 (EMCJ) em comparação ao teste anterior e
a turma 601 (EMST) decaiu em erros. Era esperado que se mantivesse o número de
acertos ou subisse, visto que no pré-teste eles acertaram mais. Mesmo a aula com
questionamentos, mas poucos levantamentos de hipóteses entre os alunos, não se obteve
crescimento. O esquecimento ou armazenamento de maneira aleatória da informação
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pode influenciar a aprendizagem dos estudantes (SOUZA, 2016). As pessoas que não
participaram efetivamente do jogo não apresentaram crescimento efetivo.
Tabela 21 – Erros e acertos das turmas na sétima questão do pré-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (7ª QUESTÃO DO PRÉ-TESTE): Imagine a

seguinte situação: Sua tia lava uma roupa e leva-a ao varal debaixo de um sol quente
para secar. Marque a alternativa que melhor descreve o que acontece com a água e o
nome da mudança de estado da água:
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total Pré-Teste

Acertos (Préteste)

16 (destes 2
acertos)

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

14 (deste 1 erro)
11

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
602 (EMCJ)

601 (EMST)

Acertos (Préteste)

17

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

17
17

Erros (Préteste)

11

Erros (Préteste)

9

Acertos (601 e
604):

27

Acertos (602 e
601):

34

25

Erros (602 e
601):

26

Erros (601 e
604):

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 21 pode-se inferir que na 7ª questão do pré-teste houve mais acertos
do que erros. A pergunta da sétima questão versava sobre a mesma pergunta anterior,
onde se descrevia o que acontecia em uma situação cotidiana (colocar roupas ao varal
debaixo do Sol) e pedia para o estudante identificar primeiramente quais os estados
físicos envolvidos e logo depois o estudante teria que marcar sobre o processo de
transformação física que estava acontecendo ali. O cuidado com situações cotidianas
presentes nos enunciados das questões merece destaque, pois é importante que o
estudante consiga associar o aprendizado com sua realidade, a partir de uma
aprendizagem significativa (KRASILCHICK, 2000). Como a situação já descrevia que
a roupa estava molhada e que debaixo do Sol ela iria secar, seria prudente que o
estudante marcasse a única alternativa que se remetesse ao calor porque teria a palavra
Sol, que, por sua vez, se remeteria à Evaporação. Muitos acertaram, acredita-se, a partir
dessa associação. Além disso, essa transformação de estado físico é mais comum no
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cotidiano deles, porém houve uma quantidade de erros significativa. Dois acertos e um
erro constituíram marcações de quem não teve uma participação efetiva no jogo.
Tabela 22 – Erros e acertos das turmas na sétima questão do pós-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (7ª QUESTÃO DO PÓS-TESTE): Imagine a

seguinte situação: Sua tia lava uma roupa e leva-a ao varal debaixo de um sol quente para
secar. Marque a alternativa que melhor descreve o que acontece com a água e o nome da
mudança de estado da água:
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
601(EMCJ)

Acertos (Pósteste)
Erros (Pósteste)

604 (EMST)

Total Pós-Teste

Acertos (Pósteste)

18 (deste 1
acerto)

12 (destes
2erros)
18

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
602 (EMCJ)

601 (EMST)

Acertos (Pósteste)

25

Erros (Pósteste)

9

Acertos (Pósteste)

20

Erros (Pósteste)

4

Erros (Pósteste)

6

Acertos (601 e
604):

36

Acertos (602 e
601):

45

16

Erros (602 e
601):

15

Erros (601 e
604):

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 22 demonstra que todas as turmas conseguiram atingir uma contagem
de acertos significativa perante a questão. As turmas que participaram do jogo
conseguiram aumentar a sua contagem em dois e sete pontos, enquanto as que não
interagiram, aumentaram em três e oito pontos. Nessa questão as turmas que não
interagiram com o jogo se saíram um pouco melhor em relação às que jogaram, o que
trouxe certa dúvida, pois os estudantes se submeteram ao lúdico e a vários debates
durante o jogo. Esse jogo abordou conteúdos sobre transformações de estados físicos e
situações cotidianas, onde os alunos pudessem fazer associações dos conteúdos com a
realidade (KRASILCHICK, 2000), entretanto, não se percebeu mudança significativa
nos que participaram do jogo. As outras turmas também tiveram êxito. Acredita-se que
a pergunta também tenha sido relacionada à realidade dos estudantes e, por isso, houve
êxito em suas respostas. Para os que não apresentaram uma participação efetiva no jogo,
acertaram apenas uma questão.
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Tabela 23 – Erros e acertos das turmas na oitava questão do pré-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (8ª QUESTÃO DO PRÉ-TESTE): Imagine a

seguinte situação: Você está tomando banho durante a manhã. Um vapor de água se
instala no vidro do banheiro e logo depois muda para água no estado líquido. Marque a
alternativa que contém o nome da mudança de estado da água:
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total Pré-Teste

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino

Acertos (Préteste)

8 (deste 1 acerto)

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

22 (destes 2
erros)
3

Erros (Préteste)
Acertos (601 e
604):
Erros (601 e
604):

602 (EMCJ)

Acertos (Préteste)

12

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

22

19

Erros (Préteste)

19

11

Acertos (602 e
601):

19

41

Erros (602 e
601):

41

601 (EMST)

7

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 23 pode-se inferir que na 8ª questão do pré-teste houve uma
significativa quantidade de erros em relação aos acertos. Os alunos provavelmente não
aprenderam ou esqueceram sobre a transformação de estado físico Condensação. Para
muitos a condensação era igual à evaporação. Percebeu-se que os alunos estão mais
habituados às transformações de estados físicos: Evaporação, Solidificação ou Fusão,
transformações estas que já fazem mais parte do cotidiano dos estudantes. Os alunos
que já tinham certa familiaridade com o tema acertaram a questão, mas o impacto em si
não foi muito significativo. Ela versava sobre uma situação cotidiana em que quando se
sai do banho forma-se um vapor e logo depois esse vapor é transformado em gotículas
de água. Esse processo é cotidiano, porém muitos alunos diziam que se tratava de
Ebulição (talvez por causa das bolhas) ou Evaporação (líquido para o vapor). O
envolvimento de muitos estados físicos na mente dos estudantes pôde fazer com que
confundissem e não soubessem responder à questão e talvez não tenham se
familiarizado com a Condensação. Dois erros e um acerto constituíram marcação dos
que não tiveram uma participação muito efetiva no jogo.
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Tabela 24 – Erros e acertos das turmas na oitava questão do pós-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (8ª QUESTÃO DO PÓS-TESTE): Imagine a

seguinte situação: Você está tomando banho durante a manhã. Um vapor de água se
instala no vidro do banheiro e logo depois muda para água no estado líquido. Marque a
alternativa que contém o nome da mudança de estado da água:
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total pós-teste

Acertos (Pósteste)

5

Erros (Pósteste)
Acertos (Pósteste)

25 (deste 3 erros)

Erros (Pósteste)
Acertos (601 e
604)

10

Erros (601 e
604)

35

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
602 (EMCJ)

12

601 (EMST)

17

Acertos (Pósteste)

18

Erros (Pósteste)
Acertos (Pósteste)

16

Erros (Pósteste)
Acertos (602 e
601)

19

Erros (602 e
601)

35

7

25

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 24 pode-se inferir que na 8ª questão do pós-teste a 601 (EMCJ) não
apresentou um impacto positivo. Isso mostra que, apesar deste conceito não estar tão
familiarizado com os alunos, os que se submeteram ao jogo passaram por interações
com os conteúdos. Não levantavam muitas hipóteses entre eles, mas o jogo propiciou o
debate de conceitos e participação. Em relação à turma 604 (EMST), ela apresentou
uma melhora, evoluindo de três para 12 questões. Eles não haviam interagido com o
conteúdo anteriormente, por isso era esperado que a turma 601 (EMCJ) tivesse uma
evolução de acertos. Quanto às outras turmas, elas apresentaram uma evolução de
respostas positivas e a 601 (EMST) teve um impacto nulo. Diferenças entre as turmas
602 (EMCJ) e a 601 (EMCJ) podem ser refletidas no tamanho, entretanto, o índice de
estudantes com faixas etárias correspondentes ao ano é maior na turma 602 (EMCJ) em
relação a 601 (EMCJ). Por esse e outros motivos, podem ter tido questões em que a 602
(EMCJ) tenha se sobressaído. Os que não participaram efetivamente do jogo não
apresentaram resultados positivos.
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Tabela 25 – Erros e acertos das turmas na nona questão do pré-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (9ª QUESTÃO DO PRÉ-TESTE): Na
figura abaixo tem uma vasilha com uma planta aquática dentro d’água. O que faz as raízes
transportarem minerais e nutrientes para as folhas da planta é uma propriedade da água.
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total Pré-Teste

Acertos (Préteste)

11

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

19 (3 erros)

Erros (Préteste)
Acertos (601 e
604):
Erros (601 e
604):

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
Acertos (Préteste)

5

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

29

22

Erros (Préteste)

14

11

Acertos (602 e
601):

17

0

41

602 (EMCJ)

601 (EMST)

Erros (602 e
601):

12

43

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 25 pode-se inferir que na 9ª questão do pré-teste houve uma
quantidade de erros grande, explicado porque uma das propriedades da água, a
capilaridade, não foi um conceito trabalhado com os estudantes de maneira efetiva,
tanto nas turmas que tiveram familiaridade com o conteúdo previamente quanto as que
não tiveram. Esse conceito químico e biológico é mais estudado em anos posteriores,
porém, no 6º ano eles veem noções (SOUZA, 2016). A capilaridade não é um conceito
muito fácil de explicar e, juntando a não familiaridade com o nome complicado, os
estudantes talvez não tivessem tido muito êxito em suas respostas. Quem teve melhor
êxito foi a 601 (EMCJ). Eles alegaram que no livro didático utilizado há imagens sobre
plantas aquáticas com o nome de capilaridade. Tal fato pode ter ocorrido porque os
estudantes associaram a situação com suas experiências cotidianas (PIAGET, 1973). Os
alunos que já tinham entrado em contato com o conteúdo pontuaram pouco, sendo na
turma 601 (EMCJ) 11, e na turma 602 (EMCJ), 5. Três erros fizeram parte das
marcações de estudantes que não participaram efetivamente do jogo.
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Tabela 26 – Erros e acertos das turmas na nona questão do pós-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (9ª QUESTÃO DO PÓS-TESTE): Na
figura abaixo tem uma vasilha com uma planta aquática dentro d’água. O que faz as raízes
transportarem minerais e nutrientes para as folhas da planta é uma propriedade da água.
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total Pós-Teste

Acertos (Pósteste)

20 (1 acerto)

Erros (Pósteste)
Acertos (Pósteste)

10 (2 erros)

Erros (Pósteste)

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
Acertos (Pósteste)

18

Erros (Pósteste)
Acertos (Pósteste)

16

7

Erros (Pósteste)

6

Acertos (601 e
604):

35

Acertos (602 e
601):

38

Erros (601 e
604):

17

Erros (602 e
601):

22

15

602 (EMCJ)

601 (EMST)

20

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 26 demonstra que todas as turmas conseguiram atingir uma contagem
de acertos significativa perante a questão. As que interagiram com o conteúdo por meio
do jogo conseguiram alcançar pontos positivos. A quantidade de pessoas que jogaram e
que não jogaram pode influir na quantidade de acertos e erros das questões. No jogo
sobre a nona questão, os alunos que tiraram a carta que falava sobre a propriedade
Capilaridade compreendiam o conteúdo e começavam a explicar como acontecia a
capilaridade para os outros colegas. Algumas vezes eles entendiam o conteúdo e,
mesmo em meio a agitações, falavam o que entendiam para os demais colegas. A
aprendizagem por meio de relações sociais, em que um ajuda o outro, é defendida por
Vygotsky (2014) como importante instrumento de aprendizagem. As outras turmas
também tiveram acertos, mas os mais visíveis foram nas turmas 604 (EMST) e 601
(EMCJ). O educando perceberá que o conhecimento dele é essencial para a edificação
de novos, porém não suficientes para que ele entenda todas as questões, sugerindo a
busca pelo conhecimento, um processo dinâmico e significativo na trajetória estudantil
do aluno (AZEVEDO, 2004; OLIVEIRA, 2013). Apenas um acerto de quem não
participou de fato do jogo constituiu marcação nessa questão.
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Tabela 27 – Erros e acertos das turmas na décima questão do pré-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (10ª QUESTÃO DO PRÉ-TESTE):
Cite dois hábitos que você pode fazer para adquirir para economizar água.
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total Pré-Teste

Acertos (Préteste)

23 (2 acertos)

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

7 (1 erro)

Erros (Préteste)

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
Acertos (Préteste)

18

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

16

7

Erros (Préteste)

8

Acertos (601 e
604):

38

Acertos (602 e
601):

36

Erros (601 e
604):

14

Erros (602 e
601):

24

15

602 (EMCJ)

601 (EMST)

18

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 27 pode-se inferir que na 10ª questão do pré-teste houve uma
quantidade considerável de acertos, talvez explicado porque os alunos estavam / estão
muito familiarizados com o tema desperdício de água. É algo que faz parte dos
cotidianos deles e remetem a conteúdos que fazem parte da saúde do planeta, por isso
obtiveram êxito em suas respostas (KRASILCHICK, 2000).
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Tabela 28 – Erros e acertos das turmas na décima questão do pós-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (10ª QUESTÃO DO PÓS-TESTE): Cite dois

hábitos que você pode fazer para adquirir para economizar água.
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
601(EMCJ)

Acertos (Pósteste)

24 (2 acertos)

Erros (Pósteste)
Acertos (Pósteste)

6 (1 erro)

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
602 (EMCJ)

Acertos (Pósteste)

29
5

604 (EMST)

21

601 (EMST)

Erros (Pósteste)
Acertos (Pósteste)

1
Erros (Pósteste)
Total Pós-Teste

25
1

Erros (Pósteste)

Acertos (601 e
604):

45

Acertos (602 e
601):

54

Erros (601 e
604):

8

Erros (602 e
601):

6

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 28 pode-se inferir que na 10ª questão do pós-teste houve uma
quantidade considerável de acertos em comparação à questão anterior, talvez explicada
porque os alunos estavam/estão muito familiarizados com o tema desperdício de água, e
porque, tanto no jogo como nas aulas, os alunos debateram formas de se evitar esse
desperdício. Dentre as turmas que participaram do jogo obteve-se mais êxito a 604
(EMST), a qual alcançou seis pontos de diferença. Dentre as que não participaram do
jogo, a 602 (EMST) alcançou 11 pontos de diferença. Acertos fizeram parte das
respostas de quem não interagiu com o conteúdo por meio do jogo.
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Tabela 29 – Erros e acertos das turmas na décima primeira questão do pré-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (11ª QUESTÃO DO PRÉ-TESTE): Na
foto abaixo, observe um lagarto nadando em cima da água sem se molhar e sem romper a
camada de água. O que faz o lagarto não afundar é uma propriedade da água.
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total Pré-Teste

Acertos (Préteste)

16 (1 acerto)

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

14 (destes 2
erros)
0

Erros (Préteste)

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
602 (EMCJ)

Acertos (Préteste)

06

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

28

22

Erros (Préteste)

18

Acertos (601 e
604):

16

Acertos (602 e
601):

16

Erros (601 e
604):

36

Erros (602 e
601):

46

601 (EMST)

8

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 29 pode-se inferir que na 11ª questão do pré-teste houve uma
quantidade considerável de erros, talvez explicado porque uma das propriedades da
água, a Tensão Superficial, não tenha sido compreendida pelos alunos. Os que já tinham
entrado em contato com o conteúdo acertaram, mas em poucas quantidades. Os que não
tinham erraram em quantidades significativas, o que explica a não familiaridade com o
conteúdo. Em muitos nomes de propriedades, como Capilaridade ou Tensão Superficial,
os estudantes não escreviam de acordo com as normas ortográficas, mas, por já terem
lido ou ouvido falar no tema, acabaram colocando, às vezes porque veem uma figura
parecida com o que já viram com algum nome ou acabam inserindo no contexto onde
estão. Esse fenômeno é comentado por Piaget (1973), quando fala sobre as experiências
vividas pelas pessoas no sentido de que o que está próximo de suas realidades e são
vivenciadas por elas ajudam-nas nas formulações e nos embasamentos de suas
hipóteses.
A propriedade da Tensão Superficial é um conceito um pouco complicado de
compreender. No 6º ano são trabalhadas superficialmente e os conhecimentos
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necessários básicos para a compreensão de determinadas propriedades só são
trabalhadas em séries mais avançadas.

Tabela 30– Erros e acertos das turmas na décima primeira questão do pós-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (11ª QUESTÃO DO PÓS-TESTE): Na
foto abaixo, observe um lagarto nadando em cima da água sem se molhar e sem romper a
camada de água. O que faz o lagarto não afundar é uma propriedade da água.
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total Pós-Teste

Acertos (Pósteste)

21 (1 acerto)

Erros (Pósteste)
Acertos (Pósteste)

9 (2 erros)

Erros (Pósteste)

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
Acertos (Pósteste)

15

Erros (Pósteste)
Acertos (Pósteste)

19

4

Erros (Pósteste)

13

Acertos (601 e
604):

39

Acertos (602 e
601):

28

Erros (601 e
604):

13

Erros (602 e
601):

32

18

602 (EMCJ)

601 (EMST)

13

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 30 demonstra que nem todas as turmas conseguiram atingir uma
contagem de acertos significativa perante a questão, porém, as que interagiram com o
conteúdo por meio do jogo conseguiram alcançar pontos melhores e positivos,
principalmente a turma 604 (EMST), em relação ao pré-teste. No jogo sobre essa
questão, os alunos que tiraram a carta que falava sobre a propriedade da Tensão
Superficial compreendiam o conteúdo e começavam a explicar como acontecia a
Tensão Superficial para os outros colegas. Algumas vezes eles entendiam o conteúdo, e
mesmo em meio a agitações, falavam o que entendiam para os demais colegas. A
aprendizagem por meio de relações sociais, em que um ajuda o outro, é defendida por
Vygotsky (2014) como importante instrumento de aprendizagem.
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Tabela 31 – Erros e acertos das turmas na décima segunda questão do pré-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (12ª QUESTÃO DO PRÉ-TESTE): Qual é o
nome que se dá ao processo em que a chuva evapora pela ação do Sol, sobe para as nuvens e depois
cai em forma de chuva para os solos, repetindo esse “sobe e desce” sempre?
Acertos e
Acertos e
erros dos
erros dos
alunos que
alunos que
tiveram
não tiveram
acesso à
acesso à
metodologia
metodologia
de ensino
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total Pré-Teste

Acertos (Préteste)

10

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

20 (3 erros)

Erros (Préteste)
Acertos (601 e
604):
Erros (601 e
604):

Acertos (Préteste)

8

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

26

19

Erros (Préteste)

21

13

Acertos (602 e
601):

13

3

39

602 (EMCJ)

601 (EMST)

Erros (602 e
601):

5

47

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 31 pode-se inferir que na 12ª questão do pré-teste houve uma
quantidade de erros maior do que a de acertos, possivelmente porque apesar de todos os
estudantes já tiverem tido contato com o conceito ou com o nome Ciclo da Água, não
conseguiram associar às características referentes a ele, como “sobe e desce”. Como
esperado, os alunos que já haviam entrado em contato com o conteúdo acertaram mais
do que os que não tiveram, porém, esse êxito não foi tão grande. Aspectos que podem
contribuir para isso talvez estejam relacionados ao esquecimento de informações e à
indisciplina dos estudantes.
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Tabela 32 – Erros e acertos das turmas na décima segunda questão do pós-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (12ª QUESTÃO DO PÓS-TESTE): Qual é o
nome que se dá ao processo em que a chuva evapora pela ação do Sol, sobe para as nuvens e depois
cai em forma de chuva para os solos, repetindo esse “sobe e desce” sempre?
Acertos e
Acertos e
erros dos
erros dos
alunos que
alunos que
tiveram
não tiveram
acesso à
acesso à
metodologia
metodologia
de ensino
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total Pós-Teste

Acertos (Pósteste)

13 (1 acerto)

Erros (Pósteste)
Acertos (Pósteste)

17 (2 erros)

Erros (Pósteste)
Acertos (601 e
604):
Erros (601 e
604):

Acertos (Pósteste)

15

Erros (Pósteste)
Acertos (Pósteste)

19

9

Erros (Pósteste)

16

26

Acertos (602 e
601):

25

13

26

602 (EMCJ)

601 (EMST)

Erros (602 e
601):

10

35

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 32 demonstra que todas as turmas conseguiram atingir uma contagem
de acertos significativa perante a questão, porém as que interagiram com o conteúdo por
meio do jogo conseguiram alcançar pontos positivos. No jogo sobre essa questão os
alunos que tiraram a carta que falava sobre o ciclo da Água explicavam o que era para
os colegas depois que liam. No jogo havia duas questões relacionadas com essa
temática para que os alunos pudessem ler e responder, então, pôde-se perceber que para
essa questão o aprendizado foi mais significativo e lúdico para os que do jogo fizeram
parte. Nas aulas tradicionais os conceitos foram explicados de forma não dinâmica e,
como passa por muitos processos (Água evaporada pela ação do Sol, chega às nuvens
por outras transformações de estados físicos e depois cai em forma de nuvens), foi
muito mais maçante de explicar por meio de aulas tradicionais. Percebeu-se que nesta
questão os alunos da aula tradicional mais gravaram o nome Ciclo da Água do que de
fato entenderam seus processos (PARO, 2011). No jogo, o processo de explicação foi
mais significativo, porque, além de os estudantes jogarem, estavam imersos no jogo e
conseguiram interagir de forma mais relevante com o conteúdo.
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Tabela 33 – Erros e acertos das turmas na décima terceira questão do pré-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (13ª QUESTÃO DO PRÉ-TESTE): A
água é uma substância essencial par a manutenção da vida na Terra e consegue dissolver
várias substâncias. Assim, qual é o nome dessa propriedade da água que consegue dissolver
várias substâncias?
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
601(EMCJ)

604 (EMST)

Total Pré-Teste

Acertos (Préteste)

5

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

25 (3 erros)

Erros (Préteste)
Acertos (601 e
604):
Erros (601 e
604):

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
Acertos (Préteste)

8

Erros (Préteste)
Acertos (Préteste)

26

22

Erros (Préteste)

25

5

Acertos (602 e
601):

9

0

47

602 (EMCJ)

601 (EMST)

Erros (602 e
601):

1

51

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 33 pode-se inferir que na 13ª questão do pré-teste houve uma
quantidade de erros significativa, possivelmente porque os alunos que já tinham tido
contato com o conteúdo acertaram a questão. Porém, como se trata ainda de uma
propriedade, a da Solvência Universal, os alunos a esqueceram, não tiveram atenção
para compreendê-la e/ou não tinha(m) muita proximidade com ela. Além disso, como
mencionado, os conteúdos necessários para que eles compreendam o mecanismo
químico de ação de algumas propriedades só serão melhor compreendidos em anos mais
avançadas. Os alunos que não acertaram a questão possivelmente foram os que não a
tinham estudado ainda. Muitos escreveram “Dissolvência” ou “Solvedor Natural”, o que
foi considerado para efeito de respostas corretas. Os alunos que não tiveram contato
com a disciplina e/ou que não ouviram falar dela, somaram muito pouco.
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Tabela 34 – Erros e acertos das turmas na décima terceira questão do pós-teste
Situação do aluno em relação à metodologia testada (13ª QUESTÃO DO PÓS-TESTE): Qual é o
nome que se dá ao processo em que a chuva evapora pela ação do Sol, sobe para as nuvens e depois
cai em forma de chuva para os solos, repetindo esse “sobe e desce” sempre?
Acertos e erros dos
Acertos e erros dos alunos
alunos que tiveram acesso
que não tiveram acesso à
metodologia de ensino
à
metodologia de ensino
601(EMCJ)

Acertos
(Pós-teste)

17 (1 acerto)

Erros (Pósteste)
Acertos
(Pós-teste)

13 (2 erros)

Erros (Pósteste)

5

Acertos
(601 e
604):

34

Erros (601
e 604):

18

602
(EMCJ)

Acertos (Pós-teste)

21

Erros (Pós-teste)

604 (EMST)

13

17

601
(EMST)

Acertos (Pós-teste)

16

Erros (Pós-teste)

Total PósTeste

10

Acertos (602 e 601):

37

Erros (602 e 601):
23

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 34 demonstra que todas as turmas conseguiram atingir uma contagem
de acertos significativa perante a questão. No jogo sobre ela, havia uma carta
relacionada a essa temática para que os alunos pudessem ler e respondê-la. Com isso,
pôde-se perceber que para essa questão o aprendizado foi significativo e lúdico. Nas
aulas tradicionais os conceitos foram explicados de forma não dinâmica e os alunos
conseguiram compreender também, porém, no jogo, como foi um processo de
participação e interação, percebeu-se que os estudantes conseguiram compreender
melhor e com os aspectos do cotidiano, por exemplo, observando a figura do açúcar se
dissolvendo na água e ganhando pontos se acertasse. Essa participação mais ativa pode
contribuir para um aprendizado mais dinâmico e significativo em relação à aula
tradicional (KISHIMOTO, 2001; PARO, 2011).
O tamanho da turma, suas diferentes configurações e o contato com os
conhecimentos prévios também podem contribuir para as contagens dos acertos e erros.
Neste sentido a configuração da turma e os recursos didáticos que cada professor
costuma utilizar em suas aulas podem influenciar a aprendizagem do estudante. A
utilização de recursos didáticos e aulas tradicionais baseadas em livros didáticos
adotados pelas escolas ou outros livros didáticos que as professoras regentes possam
costumar se basear para construir suas aulas pode influenciar a aprendizagem dos
estudantes.
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Dessa forma, pode-se concluir que os estudantes que participaram do jogo
apresentaram um impacto positivo do pré-teste para o pós-teste de seis questões. Apenas
uma das questões os alunos alcançaram uma quantidade de acertos igual aos estudantes
que não tiveram contato com o jogo. Os estudantes que não tiveram contato com o jogo
apresentaram um impacto positivo superior aos estudantes que participaram do jogo.
Nesse caso, podemos considerar que a quantidade de participantes influenciou nos
resultados. Percebeu-se que os estudantes que interagiram com o jogo apresentaram
uma aprendizagem mais significativa. Isto é, no próprio jogo eles participaram e se
desenvolveram ativamente no conhecimento (KISHIMOTO, 2001). Apresentaram um
impacto positivo durante o processo, entretanto, devido ao tamanho da amostra, não se
apresentaram resultados com notas maiores, como foi o caso de estudantes que
interagiram com o conteúdo por meio de aulas tradicionais. Além das configurações de
cada turma, esta pouca diferença entre acertos entre o jogo e a aula tradicional leva a
reflexões no sentido de que haver mais acertos em uma aula tradicional não significa
necessariamente que houve mais aprendizagem, mas sim, “memorização”. A aula
tradicional privilegia a memorização. Como o jogo aproximou o conteúdo à realidade
vivida pelo aluno a aprendizagem se tornou mais significativa e viva. Em meio às
demais reflexões, é interessante analisar que talvez o jogo exija um tempo de
maturação, no entanto, exige protagonismo e sentido, de modo que ele demanda
concentração.
Os resultados também variam em relação à diversidade com que cada um
aprende as “múltiplas inteligências”, ou formas de se estimular as estruturas mentais e
de obter respostas. Podem variar de aluno para aluno e de turma para turma. Outro
ponto para análise é de que, muito pode ser relacionado à representação que o aluno tem
da aula, nesse sentido, os estudantes (sempre alguns) irão aprender melhor com o jogo e
outros, com os recursos metodológicos, inclusive aqueles utilizados pela

aula

tradicional (LEMOS, 2016).
A interdisciplinaridade também é algo muito corriqueiro no jogo, uma vez, que a
partir do tema água muitos conteúdos podem ser trabalhados simultaneamente. A
possibilidade de um trabalho interdisciplinar abre muitos espaços para a troca de
conhecimentos e ainda é um desafio para a escola e para os professores. Dessa forma o
jogo pode contribuir para um trabalho interdisciplinar, no sentido de abrir para uma
aprendizagem significativa e para uma análise da realidade em sua inteireza.
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A vantagem deste diálogo entre as áreas do conhecimento impactou não somente
as pesquisas educacionais, mas também a direção escolar e a sala de aula. Na realidade
brasileira, ainda que a definição da interdisciplinaridade não seja muito bem
evidenciada e/ou clara, a gestão escolar e as políticas públicas educacionais indicam que
a prática docente possa ser guiada por essa direção. Práticas interdisciplinares não
devem apenas ser utilizadas no Ensino Fundamental, os PCN para o Ensino Médio
(PCNEM) também trazem em seu bojo a interdisciplinaridade como meio para evitar a
prática de ensino baseada na fragmentação (BRASIL, 2000). De acordo com Soares et
al. (2014), as colaborações da interdisciplinaridade, no campo do ensino, têm destaque
para a melhoria da qualidade, tendo em vista a direção e a formação holística / integral
do homem. O autor Fazenda (1979) indica que a interdisciplinaridade depende da
decisão interdisciplinar, que conduziria ao diálogo e a contribuição entre as diferentes
disciplinas. Nesse sentido o jogo pôde ter favorecido a troca de conhecimentos e de
diferentes conteúdos, bem como este recurso pôde ter contribuído para uma visão
holística da aprendizagem dos estudantes e de suas formações.
As Tabelas 43-50 referem-se à relação das características dos alunos e/ou turmas
com a participação ou não do jogo e logo abaixo a qualidade do impacto em diferentes
aspectos.

Tabela 35 - Relação da Faixa Etária dos estudantes com a participação ou não do jogo

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 35 pode-se perceber que a maioria dos estudantes participantes do
jogo é o público que contempla as turmas trabalhadas, mesclando entre 11 a 14 anos de
idade. Foram poucos os participantes com 10 anos de idade ou contendo de 15 a 20 anos
de idade. Estudantes que mais se interessaram pelo jogo tinham faixa etária variando de
11 a 14 anos. Estudantes com 10 anos ou de 15 a 20 anos não constituíram percentuais
relevantes.
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Tabela 36 – Tabulação Cruzada do Impacto com a Faixa Etária dos estudantes

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 36 pode-se afirmar que 82 estudantes de 11 a 14 anos de idade
apresentaram um impacto positivo, representando 94,3% dentro do Impacto, enquanto
13 participantes apresentaram um impacto negativo, representando 100% dentro do
Impacto. Nesse sentido, pode-se observar que mais pessoas conseguiram alcançar notas
mais significativas no pós-teste. Nove pessoas alcançaram um resultado nulo, isto é, não
houve diferença para elas entre a metodologia do jogo e das aulas. Os resultados
permaneceram os mesmos, tanto no pré como no pós-teste.
Tabela 4 - Relação das escolas com a participação do jogo ou não

Fonte: dados da pesquisa.

As escolas que interagiram com as metodologias de ensino podem ser
observadas na Tabela 37. Pode-se observar que 26 pessoas não participaram do jogo na
Escola Municipal Santa Teresinha e que 22 pessoas participaram. Na segunda escola a
relação não ficou muito diferente: a quantidade de estudantes que participaram do jogo
foi bem menor em relação aos que não participaram. Tal diferença pode ser prejudicial
nos próximos resultados, por motivos como o tamanho da amostra e a quantidade de
estudantes que gostariam de participar da pesquisa, especialmente nas turmas onde se
trabalhou o jogo.
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Tabela 38 - Tabulação Cruzada do Impacto com a Escola dos estudantes

Fonte: dados da pesquisa.

Na Tabela 38 pode ser observado que, ao final de todas as metodologias de
ensino utilizadas, a escola que melhor obteve resultado positivo foi a Escola Municipal
Santa Teresinha, apresentando um impacto positivo representado por 45 pessoas. Na
Escola Municipal Conselheiro Josino o impacto positivo representou 48,3%, alcançado
pela contagem de 42 alunos. Na Escola Municipal Santa Teresinha os estudantes não
haviam entrado em contato com o conteúdo, enquanto que, na segunda escola, os
estudantes já haviam estudado o conteúdo, o que causou certa contradição, pois,
teoricamente, eles sabiam e deveriam se lembrar dos conteúdos. Entretanto, razões
como repetência escolar e maus comportamentos, muito comuns em ambas as escolas,
principalmente na turma 601 da EMCJ, podem ter contribuído para o não aprendizado.
Aspectos relacionados às diferenças de tamanhos da turma, de comportamentos e de
faixas etárias, podem ter contribuído para as turmas da EMST terem apresentado um
destaque maior em relação à EMCJ.

Tabela 39 - Relação entre gêneros considerando a participação no jogo

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 39 demonstra que a contagem de estudantes do sexo masculino
permaneceu a mesma tanto em relação aos que participaram do jogo como aos que não
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participaram. Em ambos os casos as meninas representaram contagens inferiores aos
meninos. Isso pode ser explicado porque, durante as observações de diários de campo,
percebeu-se que algumas meninas simplesmente se interessavam por outras coisas, ou
mesmo, na hora do intervalo, preferiam conversar entre si. Além disso, na maioria das
turmas o número de meninas foi inferior ao de meninos.

Tabela 40 - Tabulação Cruzada do Impacto com o gênero dos estudantes

Fonte: dados da pesquisa.

A maioria das turmas ter apresentado um número de meninos superior em
relação ao de meninas explica o porquê de a maioria de meninos terem um impacto
positivo nas turmas. Além dessa razão, os diários de campo revelaram que os meninos
se sentiram mais interessados nas metodologias de ensino, principalmente no jogo.
Impactos negativos e nulos contabilizaram 6,3% e 6,3%, respectivamente, e para os
meninos e para as meninas, 5,4% e 4,5% (Tabela 40).

Tabela 5 - Relação da Residência com a participação do jogo ou não

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 41 mostra que a maioria dos estudantes que não participaram do jogo
reside em Conselheiro Josino (33,0%) e, 19,6%, em Campos dos Goytacazes. A maioria
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dos jogadores (19,6%) reside em Conselheiro Josino, seguido de Campos dos
Goytacazes (15,2%).

Tabela 42 - Tabulação Cruzada do Impacto com a Residência dos estudantes

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 42 aponta que os estudantes que mais apresentaram um impacto
positivo residem em Conselheiro Josino, seguido de Campos dos Goytacazes, onde
residem 36 pessoas, representando 32,1% dos estudantes. Tanto no aspecto nulo como
no negativo, a residência permaneceu em Conselheiro Josino.

Tabela 43 - Relação das turmas com a qualidade do impacto no jogo

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 43 aponta que as turmas que apresentaram impacto negativo das que
jogaram representaram 46,2% e 0,0%, nas turmas 601 da escola EMCJ e 604 da escola
EMST, respectivamente; 50,0% e 0,0%, impacto nulo, também nas turmas que jogaram,
respectivamente; e impacto positivo, de 20,7% e 25,3%, respectivamente, nas turmas
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que jogaram. Entre as que não jogaram, 601 da escola EMST e 602 da escola EMCJ, o
impacto negativo foi 15,4% e 38,5%, respectivamente, 8,3% e 41,7%, impacto nulo,
respectivamente; e o impacto positivo, 26,4% e 27,6% nas duas turmas. Dentre as
turmas que jogaram, apresentou melhor resultado a turma 602 da EMCJ, com um
impacto positivo de 27,6%. Esta turma não interagiu com o conteúdo por meio do jogo,
apenas por meio de aulas tradicionais. Esta turma tem uma faixa etária mais
correspondente com a série em relação às outras turmas e é mais disciplinada, o que
pode ser explicado que mesmo sem a interação com o jogo, esta turma já apresentava
estudantes com desempenho cognitivo superior. O fato de os estudantes já terem
entrado em contato com o conteúdo pode ter contribuído para esse destaque. Além
dessas razões, o tamanho da amostra é maior em relação às demais turmas (34 alunos),
o que pode contribuir para a estatística gerar resultados mais elevados, fato que pôde ter
ocorrido com a turma 601 da EMST, amostra maior e faixas etárias mais
correspondentes com o ano, indicando pouca repetência escolar e, consequentemente,
um desempenho cognitivo melhor por parte dos estudantes.
Nestas circunstâncias, como se trabalhou com turma de diferentes tamanhos e
configurações, os resultados podem ter sofrido diferenças significativas no que tange ao
desempenho cognitivo de acordo com cada turma e aos parâmetros relacionados ao
sexo, turma e a idade, por exemplo. Não menos importante é a atuação dos métodos de
ensino, recursos didáticos utilizados e livros didáticos adotados por cada escola.
Analisou-se, de acordo com as percepções de cada estudante com base no questionário
de caracterização, que os professores utilizam recursos didáticos com maior ou menor
freqüência entre as escolas. Além disso, a forma de ensinar de cada professor e os livros
didáticos usados podem influenciar nos resultados finais.
Quanto à turma que obteve um impacto positivo de 25,3%, (604 da EMST), os
estudantes entraram em contato com o jogo e também apresentaram melhoras. Essa
turma apresentou um comportamento mais disciplinado em relação à turma 601 da
EMCJ e, por mais que apresentasse uma amostra menor (22 estudantes), eles eram
menos agitados e esse aspecto pôde contribuir positivamente na aprendizagem. Quanto
à turma 601 da EMCJ, embora tivesse uma amostra de 27 pessoas, os maus
comportamentos poderiam contribuir para a não aprendizagem. A amostra, nesse caso,
pôde contribuir para resultados menores, como outros fatores aqui mencionados. Tanto
nas turmas 601 e 604 houve alunos que, pelo fato de não se interessarem pelo jogo ou
não entenderam seu objetivo, ou mesmo, acharem que este era monótono, não
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respeitavam os demais colegas não momento do brincar. Isso ocorreu com mais
frequência no jogo em relação às aulas tradicionais, em que se um ou outro aluno não
quisesse assistir, ele simplesmente saía, não atrapalhando os demais.
Tabela 44 - Impacto final das metodologias de ensino em todos os estudantes

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 44 pode-se observar que quando se trabalha com amostra supõe-se que
esta amostra é um miniuniverso da população, ou seja, tudo o que acontece na
população deve acontecer na amostra. Visivelmente, observando-se os dados, sem a
necessidade de uma análise estatística mais aprofundada, observa-se uma melhora,
houve um impacto, isto é, após a aplicação da metodologia do jogo, os alunos
melhoraram a nota.
Entretanto, isso é válido para os 112 estudantes, porque a população que
representa a cidade de Campos é muito maior do que essa amostra, ou seja, a amostra
não é suficiente para afirmar que isso ocorreria em todas as escolas ou mesmo em todos
os alunos do município.
Observou-se uma melhora, no geral, tanto por turma, como por sexo e por
escola. A nota total positiva dos alunos que participaram do jogo não foi muito superior
aos que não jogaram, isto é, o impacto positivo representado por 79,6% de estudantes
que jogaram e um impacto positivo representado por 76,2% de estudantes que não
jogaram não demonstrou grande diferença (VIEIRA, 2010).
No caso do cálculo utilizado para construir os dados das tabelas, explicitado na
metodologia, o valor crítico/significância estabelecido e utilizado foi de 0,05: 5%, um
nível baixo, o que oferece menor margem de erros aos resultados encontrados. O valor
encontrado para o teste de X² foi de 0,0006, o que significa um valor inferior ao valor
crítico. Neste caso isso significa que, dentro do contexto da pesquisa, embora se tenha
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observado uma melhora durante os resultados apresentados, o número da amostra com
que se trabalhou não foi suficiente para afirmar que o jogo funcionaria na população. Se
o valor de X² for menor do que o valor de significância há o descarte da hipótese nula e
a afirmação de que não há dependência entre as variáveis.
5.5 Percepções do jogo na EMCJ e EMST

Como parte dos resultados finais, ao término dos encontros da aplicação do jogo
nas turmas 601 da EMCJ e 604 da EMST, a autora pesquisadora fez um diálogo sobre o
jogo e os estudantes o analisaram juntamente com seu aprendizado em relação às aulas
tradicionais. Na EMCJ os diálogos foram realizados com estudantes que participaram
do jogo. Os diálogos em cada grupo de cada escola duraram aproximadamente 30
minutos e foram categorizados por meio da técnica de Análise de Conteúdo (FRANCO,
2005).
No primeiro grupo de cinco estudantes, composto por Luíz, Marta, Jéssica,
Ricardo e João28, foi realizado o diálogo sobre alguns aprendizados do jogo. Os
principais comentários podem ser observados abaixo:
“A água sai da nuvem, vai para a terra, sobe para a nuvem e cai em forma
de chuva, “fessora” (Ricardo). “Chiii”29, foi o comentário que Ricardo fez
para explicar o barulho que acontece quando joga-se água em uma superfície
muito quente, denomina-se calefação; Ricardo disse gostar de ser o soldado.
Disse também gostar de aprender assim, “pois se aprendem mais coisas.”
“Aágua pode estar no estado sólido, líquido e gasoso” (João);
“Podeeconomizar água tomando banho em pouco tempo” (Luíz);
“É bem criativo aprender brincando” (Luíz); Ele perguntou se a autora tinha
feito o jogo e se esta poderia vender.
A “água do estado sólido para líquido era solidificação” (Marta e Jéssica),
porém Ricardo consertou, dizendo que era “fusão”.
Marta achou o jogo muito diferente e disse que a autora pesquisadora teria
“que fazer outros tipos de jogos com temas diferentes também.”
Jéssica disse ter gostado da ampulheta porque deu o tempo de falar as
respostas do jogo. Quanto aos personagens todo o grupo disse ter gostado de
ser os personagens, “porque eles eram muito bonitos e criativos por causa da
água deles.”

Perguntados sobre se o jogo seria melhor para aprender em relação à aula
tradicional podem-se observar os seguintes comentários:

28
29

A fim de preservar as identidades dos estudantes seus nomes foram modificados.
Os termos em itálico se referem às falas expressas pelos estudantes.
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“O jogo é melhor do que a aula tradicional porque muitas vezes as
professoras tentam falar, mas não conseguem e quem quer aprender acaba
não conseguindo por causa do barulho que os mais velhos fazem.” (Luíz,
Marta e Ricardo);
Jéssica diz que não sabia opinar e João disse que prefere o jogo porque foi
interessante onde “aprendi mais sobre ciências.”.

A representação presente no Quadro 4 das categorias de respostas em relação ao
primeiro grupo acima se configura em:

Categoria de aprendizagem proporcionada por meio do jogo: R,L,M,Jéssica,J.
Categoria de identificação com os personagens: M,L,Jéssica,J,R
Categoria de identificação com o lúdico: R,L,M,Jéssica, J.
Categoria de preferência do jogo em relação à aula tradicional: L,M,R
Categoria de identificação com o tipo de jogo apresentado: L,M
Categoria em branco: Jéssica (não sabe opinar).
Quadro 4 - Categorias de análises e as respectivas iniciais dos estudantes
Fonte: dados da pesquisa.

No segundo grupo de cinco estudantes, composto por Luíza, Caroline, Jussara,
Arnaldo e Karlos, foram analisados alguns exemplos dados no próprio jogo.

Luíza se lembrava do exemplo da evaporação e que quando ela colocava a
roupa para secar no varal não havia formação de bolhas;
Luíza disse que “o jogo foi muito bom porque aprendi muitas coisas que não
conhecia e outros conteúdos, como capilaridade”. Ela diz gostar de ter sido a
soldada porque era mais forte. No jogo ela era em vários momentos falante e
participativa.
“Água subterrânea e que ela vai para debaixo da terra” (Arnaldo); Arnaldo
disse que foi mais fácil para ele entender ciências porque ele gostou de ser o
monge e ele não compreendia bem sobre o ciclo da água e a fusão, onde no
jogo ele aprendeu melhor.
Os outros estudantes ficavam mais quietas.
Caroline e Jussara disseram que no início ficavam meio confusas, pois não
entenderam muito sobre o jogo e as vidas iniciais, mas depois que
preencheram entenderam melhor.
“Gostei de ter representado a soldada.” (Jussara); (mas disseram que
durante o jogo teve muito barulho).
Karlos disse que gostou, pois ele aprendeu coisas diferentes e representou o
soldado e o alquimista em uma partida. Na primeira partida ele foi
perguntado se havia entendido o jogo e ele tinha dito que sim e que gostaria
de jogar mais vezes.
Perguntados sobre se o jogo seria melhor para aprender em relação à aula
tradicional podem-se observar os seguintes comentários:
“Consigo aprender melhor no jogo do que ficar gravando a matéria, quando
é passada no quadro. Por muitas vezes não entender por causa do barulho
dos outros, no jogo a pessoa aprende brincando”. Contou também que
aprendeu coisas que não sabia como “tensão superficial” (Luíza);
“Prefiro no quadro porque as pessoas fazem menos barulho e se concentram
mais, todo mundo fica mais quieto quando copia do quadro.” (Caroline);
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Jussara disse que prefere o jogo porque conseguiu entender mais coisas. Arnaldo
e Karlos disseram que o jogo foi mais criativo no aprendizado deles, mas também
aprendem em aulas teóricas. A representação presente no Quadro 5 das categorias de
respostas em relação ao segundo grupo acima se configura em:

Categoria de aprendizagem proporcionada por meio do jogo: L,A,K,J
Categoria de identificação com os personagens: L,J,A,K,
Categoria de aprendizagem de novos conceitos: L,A,
Categoria de preferência do jogo em relação à aula tradicional: L,A,J,
Categoria de preferência da aula teórica em relação ao jogo: C
Categoria de desconcentração com o jogo: J
Quadro 5 - Categorias de análises e as respectivas iniciais dos estudantes
Fonte: dados da pesquisa.

No terceiro grupo de 5 estudantes Vinícius Braga, Welington, Arthur, Evany e
Kláudio não discutiram o jogo em si e o que aprenderam, mas relataram ter gostado
dele. Apesar disso, sentiram falta de colocar algo teórico no papel.

Vinícius relatou ter compreendido o jogo e a maneira divertida pela qual
ocorreu. Relatou também ter gostado de ter representado um personagem.
“O jogo não foi muito criativo” (Welington)e não tinha se interessado muito,
pois não gosta muito de Ciências.
Arthur relatou achar interessantes os biomas e a forma como o jogo foi
conduzido.
(Evany e Kláudio) disseram que preferem aulas com livros, “porque ficam
mais atentos”.

Em relação à aula com o jogo ou com materiais expositivos estes estudantes
relataram, em síntese, preferir aula com o material expositivo e livros. A representação
presente no Quadro 6 das categorias de respostas em relação ao terceiro grupo acima se
configura em:

Categoria de identificação com aspectos teóricos e livros: V,W,A,E,K
Categoria de não identificação com a disciplina / jogo:W
Categoria de identificação com os personagens:V
Categoria de identificação com o lúdico: A
Quadro 6 - Categorias de análises e as respectivas iniciais dos estudantes
Fonte: dados da pesquisa.

O quarto grupo foi composto por cinco estudantes: Paulo, Jennifer, Kristiano,
Valentina e Guilherme. Paulo relatou que gostou do jogo, principalmente pelo fato de
representar os personagens.
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Jennifer relatou ter preferido o jogo em comparação às aulas teóricas, pois ela
aprendeu melhor os termos. Como o jogo contou com a presença de armaduras para
melhor representação dos personagens, ela relatou ter gostado dessa parte, em que
aprendeu brincando junto com a professora. Jennifer conta que muitas coisas que ela
não sabia aprendeu no tabuleiro, como “as transformações de estado físico”.
Kristiano e Valentina não opinaram e Guilherme disse que, apesar de não ter
participado ativamente do jogo, aprendeu muitas coisas. Em relação à aula com o jogo
ou com materiais expositivos, os estudantes relataram, em síntese, preferir aula com o
jogo. A representação presente no Quadro 7 das categorias de respostas em relação ao
quarto grupo acima se configura em:

Categoria de preferência do jogo em relação às aulas teóricas: J,P,K,V,G
Categoria de aprendizagem de termos específicos: J,G
Categoria de identificação com os personagens e as armaduras: P
Categoria de identificação com o lúdico: J,G
Categoria em branco: K,V
Quadro 7 - Categorias de análises e as respectivas iniciais dos estudantes
Fonte: dados da pesquisa.

O quinto grupo foi composto por cinco estudantes, a saber: Rodolfo, Catarina,
Letícia, Caíque e Mariano. Eles relataram que o jogo melhorou a aprendizagem deles,
pois aprenderam muitos conteúdos que não haviam visto ainda, como a tensão
superficial e capilaridade. Rodolfo não teve uma participação mais ativa no jogo, pois
em alguns momentos saía de cena (inclusive do diálogo), entretanto, quando se dedicava
ao jogo era participativo. Relatou que já tinha estudado alguns conteúdos, mas a forma
como o jogo aconteceu foi diferente de outras formas que ele já tinha visto. Catarina
avaliou: “Vai me ajudar na realização de outras provas que falem sobre os mesmos
conteúdos aprendidos”. Letícia relatou algo semelhante ao que Catarina disse, apesar de
não ter gostado do jogo. A representação presente no Quadro 8 das categorias de
respostas em relação ao quinto grupo acima se configura em:

Categoria de preferência do jogo em relação às aulas teóricas: R,C,L,Caíque,M
Categoria de aprendizagem de termos específicos: R,C,L,Caíque,M
Categoria de aprendizagem para provas e exames posteriores: Catarina, L
Categoria de inovação pedagógica: R
Categoria em branco:
Quadro 8 - Categorias de análises e as respectivas iniciais dos estudantes
Fonte: dados da pesquisa.
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A dupla formada por Marina e Paulo Henrique relatou ter aprendido com o jogo.
Para ela, o jogo facilitou o entendimento de alguns conceitos que ela não tinha
compreendido na aula teórica. Ele, por sua vez, relatou preferir aula com alguns papéis
para fazer anotações e estudar para os testes, mas confessou achar o jogo divertido, pois
aprendeu brincando. A representação presente no Quadro 9 das categorias de respostas
em relação à dupla acima se configura em:

Categoria de preferência do teórico em relação ao jogo: M,PH
Categoria de aprendizagem de conceitos: M,PH
Quadro 9 - Categorias de análises e as respectivas iniciais dos estudantes
Fonte: dados da pesquisa.

Na turma 604 da EMST, a autora fez um diálogo sobre o jogo e os estudantes
analisaram o jogo e seus aprendizados em relação às aulas tradicionais. Os diálogos
foram realizados com todos os estudantes que participaram do jogo e que se conseguiu
contato.
No primeiro grupo de 5 estudantes composto por (Amanda, Cláudio, Diogo,
Giovane e Gabriel) foi realizado o diálogo sobre alguns aprendizados do jogo. Os
principais comentários podem ser observados abaixo:
Amanda disse que achou que o jogo fez com que aprendessem melhor por
falar de algo muito comum na vida. Também gostou dos personagens.
Cláudio disse que foi importante porque a água é um termo interessante e faz
o aprendizado se tornar melhor.
Diogo saiu da escola.
Giovane disse que gostou porque achou que a aula ficou diferente do quadro
que a professora passa para os alunos e gostou dos personagens: “Eu gosto
destes personagens, eu conheço vários programas de computador que têm
esses personagens”.
Gabriel: Disse que achou legal, mais interessante do que aula no quadro, mas
um pouco enjoativo, mas foi bom e disse que gostou.

A representação presente no Quadro 10 das categorias de respostas em relação à
dupla acima se configura em:

Categoria de preferência do jogo em relação às aulas teóricas: Giovane e Gabriel
Categoria de aprendizagem de termos específicos: A, C
Categoria identificação com os personagens: A, Giovane
Quadro 10 - Categorias de análises e as respectivas iniciais dos estudantes
Fonte: dados da pesquisa.
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No segundo grupo de cinco estudantes, composto por Jacinto, João Elias, Jonas,
Kaio e Laura, foi realizado o diálogo sobre alguns aprendizados do jogo. Os principais
comentários podem ser observados abaixo:

Jacinto disse que gastou bastante do jogo por ser alo criativo, foi melhor que
a aula tradicional, mas por os estudantes fazerem muito barulho, às vezes fica
difícil de jogar. Até consertar o moinho demora um pouco também.
João Elias disse que achou bom, queria brincar mais vezes. Os personagens
são criativos e as cartinhas têm imagens iguais ao nosso dia a dia. Os
estudantes fazem muito barulho. Ele relata gostar de jogos com personagens.
Ele tem programas de computador que tem que interpretar o personagem. O
aprendizado melhorou, mas poderia ser feito em outro local.
Jonas disse apenas que achou legal, mas achou confuso.
Kaio disse apenas que foi bom, mas não se identifica muito com os temas de
Ciências.
Laura disse ter gostado dos personagens, mas como não gosta muito de
Ciências não viu muita graça no jogo. Mas disse ter gostado dos
componentes do jogo, da ampulheta e gostaria de receber uma recompensa
por ter jogado.

A representação presente no Quadro 11 das categorias de respostas em relação à
dupla acima se configura em:

Categoria de melhoria no aprendizado em relação à aula tradicional: Jacinto, JE
Categoria de obstáculos para a operacionalização do jogo: JE,Jacinto
Categoria identificação com os personagens: JE
Categoria de inovação pedagógica: L.JE, Jacinto
Categoria de não identificação com a disciplina / jogo: L
Quadro 11 - Categorias de análises e as respectivas iniciais dos estudantes
Fonte: dados da pesquisa.

No terceiro grupo de cinco estudantes, composto por Leonardo, Leandro, Lion,
Mário e Mateus, foi realizado o diálogo sobre alguns aprendizados do jogo. Os
principais comentários podem ser observados abaixo:

Leonardo disse que o jogo foi melhor que em aula normal, pois foi mais
interessante. Mas como os estudantes fazem muito barulho todos se agitam e
isso é ruim.
Leandro disse que gostou e achou os personagens criativos, além de ter
aprendido melhor nas cartas. Às vezes a professora está falando e ninguém
esta prestando atenção.
Lion disse que gostou, que achou criativo: “maneiro”. Ele gostou de ser o
soldado, usar as arminhas. Conta que tem programa dos deuses no
computador. Achou que aprendeu melhor no jogo e gostou dos personagens.
O tema é sobre algo que se usa muito no dia a dia.
Mário: Não quis dizer nada.
Mateus: “Foi bom, interessante”
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A representação presente no Quadro 12 das categorias de respostas em relação à
dupla acima se configura em:

Categoria de melhoria no aprendizado em relação à aula tradicional: Leonardo, Leandro, Lion
Categoria de obstáculos para a operacionalização do jogo: Leonardo
Categoria identificação com os personagens: Lion
Categoria de inovação pedagógica: Leandro, Lion
Quadro 12 - Categorias de análises e as respectivas iniciais dos estudantes
Fonte: dados da pesquisa.

No quarto grupo de cinco estudantes, composto por Pedro, Sérgio, Arthur,
Dienhs, e Larissa, foi realizado o diálogo sobre alguns aprendizados do jogo. Os
principais comentários podem ser observados abaixo:

Pedro não disse nada.
Sérgio disse que o jogo foi bem criativo e gostou dos personagens. Disse que
aprendeu melhor porque pôde participar mais do jogo.
Arthur disse que achou legal.
Dienhs disse que não gostou, pois tinha muito barulho e tirou a concentração.
Larissa disse que gostou da ampulheta e dos personagens. Aprendeu melhor.

A representação presente no Quadro 13 das categorias de respostas em relação à
dupla acima se configura em:

Categoria de melhoria no aprendizado em relação à aula tradicional: Larissa, Sérgio
Categoria de obstáculos para a operacionalização do jogo: Dienhs
Categoria identificação com os personagens: Larissa, Sérgio
Categoria em branco: Pedro
Categoria de inovação pedagógica: Larissa, Sérgio
Quadro 13 - Categorias de análises e as respectivas iniciais dos estudantes
Fonte: dados da pesquisa.

No quinto grupo, composto por Thaís e Jean, foi realizado o diálogo sobre
alguns aprendizados do jogo. Os principais comentários podem ser observados abaixo:

Thaís disse que aprendeu mais, mas o jogo poderia ser menor, gostou dos
personagens. As cartinhas tinham a imagem na carta e foi melhor para
aprender. Os estudantes fazem muito barulho.
Jean disse que foi bom e gostou dos personagens.
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A representação presente no Quadro 14 das categorias de respostas em relação à
dupla acima se configura em:

Categoria de melhoria no aprendizado em relação à aula tradicional: Thaís
Categoria de obstáculos para a operacionalização do jogo: Thaís
Categoria identificação com os personagens: Thaís
Quadro 14 - Categorias de análises e as respectivas iniciais dos estudantes
Fonte: dados da pesquisa.

Baseando-se em uma fundamentação teórica, Gonçalves (2010) argumenta que
quando os usos de materiais pedagógicos e recursos lúdicos no processo de ensinoaprendizagem forem associados ao cotidiano dos estudantes, esse processo se torna
mais significativo e atraente. A disciplina de Ciências/Biologia apresenta nomenclaturas
e termos específicos, assim a possibilidade de contextualizar os conteúdos aos
cotidianos dos estudantes por meio de materiais pedagógicos e/ou jogos pode ser um
grande benefício. Em relação às aulas teóricas o autor argumenta que em virtude de
nestes tipos de aula apresentar o caráter conteudista e, por vezes, sem associação com o
seu cotidiano o estudante não aprende, mas sim grava os conceitos e não compreende.
Corroborando essas ideias, Krasilchick (2004) defende que se os conhecimentos
não forem associados com alguma atividade fora de sala de aula ou mesmo em outro
ambiente onde o estudante consiga realizar conexões, pode haver prejuízos para a
compreensão dos conceitos e o consequente aprendizado. A partir desses argumentos
pode-se compreender o porquê de os estudantes terem se posicionado a favor do jogo e
terem argumentado que as cartinhas frequentemente apresentavam imagens de
fenômenos do dia-a-dia, dessa forma, possibilitando associações com o cotidiano.
Quanto às categorias que versam sobre a participação ativa no conhecimento e a
identificação com os personagens, a literatura aponta que os jogos proporcionam o
motor da aprendizagem e a ação participativa do estudante no aprendizado (MOURA,
2011).
Quanto aos estudantes que responderam ter preferência por aulas teóricas, Souza
(2016) argumenta que a carência de materiais pedagógicos nas escolas ou o pouco
costume dos professores em utilizarem esses tipos de metodologias podem fazer com
que os estudantes prefiram aulas expositivas.
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Outro aspecto encontrado nas categorias foi a criatividade do jogo. Por contar
uma história e apresentar itens atrativos os estudantes frequentemente diziam achar o
jogo criativo ou ter se identificado com aquele tipo de jogo, como ficou evidente em
algumas falas: “fazer outros tipos de jogos com temas diferentes também.”; “é bem
criativo aprender brincando.”; “porque eles eram muito bonitos e criativos por causa
da água deles.”; “ter representado a soldada.”
Quanto às categorias referentes à operacionalização do jogo, autores como
Kishimoto e Moura (2001) apontam que a inserção de jogos na educação deve ser bem
planejada e organizada de modo a ter objetivos e regras bem definidas, oferta de
materiais que favoreçam nos alunos o desenvolvimento da aprendizagem, possibilidades
de os estudantes contemplarem papeis, bem como haver a mescla entre os conteúdos e a
ludicidade. Kishimoto (2001) entende que o jogo contribui para o desenvolvimento
infantil e a aprendizagem da criança à medida que possibilita a afetividade, o
desenvolvimento de representações mentais, os movimentos e manipulações de objetos,
a sociabilidade, contribuindo, dessa forma, para as inteligências do estudante, não
apenas cognitivas, mas também físicas.

5.6 Avaliação final
Na terceira avaliação, foi aplicada uma última avaliação para inferir a
aprendizagem final dos estudantes. Nem todos os estudantes que participaram das
metodologias (ou da aula ou do jogo) responderam a essa avaliação, pois muitos alunos
saíram da escola e/ou não se conseguiu contato. A avaliação final está no Apêndice Q.
A Tabela 45 apresenta a quantidade de alunos que participaram da avaliação
final nas turmas 601 e 602 da EMCJ.

Tabela 45 - Alunos que participaram da avaliação final nas turmas 601 e 602 da EMCJ
10
anos
11 a
14
anos
15 a
20
anos
Total
de
alunos

Quantidades
(601)
0

Quantidades
(602)
0

18

24

0

0

18

24

Feminino

Gênero
(601)
11

Gênero
(602)
14

Masculino

07

10

Fonte: dados da pesquisa.
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A Tabela 46 apresenta a quantidade de alunos que participaram da avaliação
final nas turmas 604 e 601 da EMST.
Tabela 46- Alunos que participaram da avaliação final nas turmas 604 e 601 da EMST
10
anos
11 a
14
anos
15 a
20
anos
Total
de
alunos

Quantidades
(604)
0

Quantidades
(601)
1

17

23

0

0

17

24

Feminino

Gênero
(604)
5

Gênero
(601)
11

Masculino

12

13

Fonte: dados da pesquisa.
Tabela 6 - Erros e acertos das turmas na avaliação final
Situação do aluno em relação à metodologia testada (1ª QUESTÃO): Estudamos
que a água é uma substância essencial para a sobrevivência dos animais e
vegetais. Assim, marque a alternativa certa em relação à definição de água:
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino

601(EMCJ)

Acertos

14

602 (EMCJ)

Acertos

15

604 (EMST)

Erros
Acertos

4
12

601 (EMST)

Erros
Acertos

9
18

Erros

5

Erros

6

Acertos (601 e
604):

26

Acertos (602 e
601):

33

Total

Erros (601 e
604):

9

Erros (602 e
601):

Fonte: dados da pesquisa.
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Tabela 48 - Erros e acertos das turmas na avaliação final
Situação do aluno em relação à metodologia testada (2ª QUESTÃO): Estudamos
que a água pode sofrer várias transformações. Quanto às transformações de
estado físico que a água pode sofrer é correto dizer que:
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino

601(EMCJ)

Acertos

2

602 (EMCJ)

Acertos

9

604 (EMST)

Erros
Acertos

16
9

601 (EMST)

Erros
Acertos

15
15

Erros

8

Erros

9

Acertos (601 e
604):

11

Acertos (602 e
601):

24

Erros (601 e
604):

24

Erros (602 e
601):

24

Total

Fonte: dados da pesquisa.

Tabela 49 - Erros e acertos das turmas na avaliação final
Situação do aluno em relação à metodologia testada (3ª QUESTÃO):
Identifiquem abaixo qual a transformação de estado físico que a água está
sofrendo:
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
601(EMCJ)

Acertos

604 (EMST)

Erros
Acertos
Erros

Total

Acertos
(601 e 604):

16

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
602 (EMCJ)

Acertos

14

Erros

10

Acertos

19

3

Erros

5

30

Acertos (602 e
601):

33

5

Erros (602 e
601):

15

2
14

601 (EMST)

Erros (601
e 604):

Fonte: dados da pesquisa.
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Tabela 50 - Erros e acertos das turmas na avaliação final
Situação do aluno em relação à metodologia testada (4ª QUESTÃO): Na figura a
qual a transformação de estado físico que a água está sofrendo?
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
601(EMCJ)

Acertos

604 (EMST)

Erros 6
Acertos
Erros

Total

Acertos
(601 e 604):

12

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
602 (EMCJ)

Acertos

5

Erros

19

Acertos

9

7

Erros

15

22

Acertos (602 e
601):

14

13

Erros (602 e
601):

34

10

601 (EMST)

Erros (601
e 604):

Fonte: dados da pesquisa.

Tabela 51 - Erros e acertos das turmas na avaliação final
Situação do aluno em relação à metodologia testada (5ª QUESTÃO): Estudamo
que a água apresenta várias propriedades.
Marque alternativa que apresenta as propriedades da água:
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
601(EMCJ)

Acertos

604 (EMST)

Erros
Acertos
Erros

Total

Acertos
(601 e 604):
Erros (601
e 604):

13

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
602 (EMCJ)

Acertos

17

Erros

7

Acertos

6

7

Erros

18

33

Acertos (602 e
601):

23

12

Erros (602 e
601):

25

5
10

601 (EMST)

Fonte: dados da pesquisa.
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Tabela 52 - Erros e acertos das turmas na avaliação final
Situação do aluno em relação à metodologia testada (6ª QUESTÃO):
Sabemos que é importante economizar água.
Escreva sobre a importância de economizar água:
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino

601(EMCJ)

Acertos

9

602 (EMCJ)

Acertos

17

604 (EMST)

Erros
Acertos

9
12

601 (EMST)

Erros
Acertos

7
21

Erros

5

Erros

3

Acertos (601 e
604):

21

Acertos (602 e
601):

38

Erros (601 e
604):

14

Erros (602 e
601):

10

Total

Fonte: dados da pesquisa.

Tabela 53 - Erros e acertos das turmas na avaliação final
Situação do aluno em relação à metodologia testada (7ª QUESTÃO):
Escreva sobre os problemas que a água contaminada gera para a saúde dos
animais e
Plantas:
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
601(EMCJ)

Acertos

604 (EMST)

Erros
Acertos
Erros

Total

Acertos
(601 e 604):

16

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino
602 (EMCJ)

Acertos

12

Erros

12

Acertos

13

4

Erros

11

29

Acertos (602 e
601):

25

6

Erros (602 e
601):

23

2
13

601 (EMST)

Erros (601
e 604):

Fonte: dados da pesquisa.
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Tabela 54 - Erros e acertos das turmas na avaliação final
Situação do aluno em relação à metodologia testada (8ª QUESTÃO): Estudamos
Que o ciclo da água é importante para a manutenção da vida na Terra. Assim,
Sobre o ciclo da água marque a alternativa correta.
Acertos e
erros dos
alunos que
tiveram
acesso à
metodologia
de ensino

Acertos e
erros dos
alunos que
não tiveram
acesso à
metodologia
de ensino

601(EMCJ)

Acertos

8

602 (EMCJ)

Acertos

13

604 (EMST)

Erros
Acertos

10
10

601 (EMST)

Erros
Acertos

11
11

Erros

7

Erros

13

Acertos (601 e
604):

18

Acertos (602 e
601):

24

Erros (601 e
604):

17

Erros (602 e
601):

24

Total

Fonte: dados da pesquisa.

De um modo geral, os alunos alcançaram notas significativas, podendo, em
algumas questões, apresentar notas mais baixas e, em outras ocasiões, notas mais altas,
como, respectivamente nas questões 1, 2 e 5 e nas questões 3, 4, 6, 7 e 8, como pode ser
observado nas tabelas 47, 48 e 51 e 49, 50, 52, 53 e 54. Krasilchick (2000) compreende
que assuntos mais relacionados ao contexto de vida dos estudantes são mais facilmente
compreensíveis para os estudantes, como foi o caso das questões 6, 7 e 3 da avaliação
final. A atividade final de conhecimentos, realizada pela professora regente da primeira
escola e aplicada pela autora pesquisadora na segunda escola foi realizada em tempos
diferentes, alguns meses depois da aplicação dos testes e das percepções do jogo. Como
foi realizada alguns meses depois, muitos alunos saíram da escola e/ou não se conseguiu
mais contatos. A atividade final aplicada apresentou poucas questões e muitas delas já
estavam presentes nos testes aplicados durante a pesquisa, modificando-se apenas o
enunciado e as opções de escolha das questões.
Dentro deste âmbito, a atividade abordou questões muito associadas ao
cotidiano dos estudantes, como economia de água, ciclo da água, água tratada e os
malefícios para a saúde humana e animal, dentre outras (KRASILCHICK, 2004). Essas
questões foram bem trabalhadas durante todas as metodologias envolvidas, tanto do
jogo como as de aulas tradicionais e, como os estudantes já haviam trabalhado essas
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questões em tempos diferentes, essa pode ter se constituído a razão pela qual eles
alcançaram êxito. Muitos estudantes das turmas que participaram do jogo não quiseram
fazer as atividades e/ou já haviam saído da escola, fato que diminuiu a amostra desta
pesquisa. Já a quantidade de estudantes das outras turmas que não haviam participado
do jogo apresentou um número superior. Em três questões as turmas participantes do
jogo apresentaram êxito no número de acertos em relação às turmas que interagiram
com o conteúdo por meio de aulas tradicionais. Já as turmas que não interagiram com o
jogo apresentaram resultados superiores em maior número de questões. Como discutido
anteriormente e nessa atividade, visivelmente as turmas que interagiram com o conteúdo
por meio do jogo apresentaram resultados significativos, entretanto, quando se discute
no plano estatístico, os aspectos relacionados ao tamanho da amostra podem influenciar
nos resultados finais.

158

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo maior desta pesquisa foi analisar o valor do jogo como catalisador
por meio do desenvolvimento e aplicação do “Jogo Catalisador de Conteúdos:
Purificando as Águas do Reino Atlantis” como ferramenta que possa mobilizar mais
conteúdos diferentes de forma lúdica e em menor tempo em comparação à aula
tradicional, bem como, contribuir de forma positiva para o processo de ensinoaprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental II em comparação às aulas
tradicionais.
Nesta pesquisa pôde-se observar que o uso de metodologias ativas para os
estudantes é de grande importância, pois torna o processo de ensino aprendizagem mais
significativo e inovador.
Metodologias de ensino, como a utilizada neste trabalho, privilegiou o jogo, um
recurso que muito pode contribuir para que os estudantes tenham uma aprendizagem
significativa e relevante. Jogos são recursos importantes, pois contribuem para o
desenvolvimento social, afetivo, cognitivo, motor e emotivos dos estudantes. Os
estudantes colocaram nos questionários de caracterização, em sua maioria, que gostam
de Ciências e na EMCJ a professora regente da turma trabalha bastante essa ferramenta
com eles, enquanto, na EMST, a professora não trabalha o aspecto lúdico com os
estudantes. Parte dos estudantes, por não se identificar com o conteúdo de Ciências
também afirmou que não se sentem atraídos pelo uso de metodologias nesta área.
Neste trabalho foi utilizado um jogo construído pela pesquisadora e seu
orientador, baseado no jogo de Interpretação de Personagens e aulas tradicionais.
Escolheu-se trabalhar com o jogo em turmas que apresentavam faixa etária não muito
correspondente à série e aulas tradicionais para turmas que apresentavam faixa etária
mais correspondente à série. Diários de campo foram confeccionados para registrar
todos os percursos utilizados de casa até a escola, as falas dos alunos, o jogo em si e
outros aspectos. O jogo em si demorou um 1 ano para ficar pronto e ainda assim, deve
sofrer aperfeiçoamentos nas cartas e nos personagens, tendo em vista as observações da
pesquisadora e seu orientador ao longo dos experimentos. Fora todos estes obstáculos,
tive que garantir os prazos da pós-graduação com produções científicas, matrículas,
créditos de disciplinas, orientações (nem sempre bem-sucedidas), produções de artigos
científicos nas referidas disciplinas, dentre outras problemáticas.
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Os pré e pós-testes foram aplicados anteriormente e posteriormente ao jogo
construído e as aulas tradicionais, nas turmas 601 e 604 e turmas 602 e 601,
respectivamente. Os pré-testes revelaram que muitos discentes não conseguiram
aprender de forma correta os conhecimentos, embora já tivessem tido contato com eles
anteriormente à pesquisa. Percebeu-se também que questões que associam com o
cotidiano dos estudantes oferecem maior probabilidade de acerto, visto que, relacionamse com a realidade dos educandos.
Enfatizando a operacionalização das metodologias de uma forma mais enxuta,
pode-se dizer que aspectos como indisciplina, confusão entre os estudantes,
aperfeiçoamento do jogo, amostra pequena (principalmente nas turmas do jogo),
estrutura física das salas (poucos espaços para brincar, salas com reduzidos números de
carteiras, ausência de portas nas salas) podem ter contribuído para resultados não tão
positivos em algumas questões dos pós-testes, principalmente nas turmas onde houve o
jogo. Nas turmas onde não houve o jogo, a quantidade de pessoas constituiu a maioria,
então, dessa forma, seus resultados não foram muito prejudicados. Como foi comentado
anteriormente nos resultados, isso acontece em virtude, de outras reflexões, da
representação que se tem das aulas tradicionais e o uso de recursos didáticos no ensino.
No aspecto da aprendizagem final, as turmas que interagiram com o conteúdo
por meio do jogo conseguiram resultados melhores em relação aos estudantes que
interagiram com o conteúdo por meio de aulas tradicionais, entretanto, a relação da
porcentagem dos estudantes que obtiveram êxito na aprendizagem por meio do jogo não
foi muito distinta da porcentagem dos estudantes que obtiveram êxito na aprendizagem
por meio das aulas tradicionais. De uma forma geral pode-se dizer que quando se
analisa os resultados de uma amostra se diz que na população vai acontecer a mesma
coisa. Visivelmente, observando-se os dados, sem a necessidade de uma análise
estatística mais aprofundada, observa-se uma melhora, houve um impacto, isto é, após a
aplicação da metodologia do jogo, os alunos melhoraram a nota, entretanto, isso é
válido para os 112 estudantes. A amostra é pequena ainda para afirmar que na
população ocorreria isso. Visivelmente observa-se que houve uma melhora, no geral,
tanto por turma, como por sexo e por escola, mas a amostra é muito pequena e talvez
houvesse necessidade de fazer essa pesquisa com uma amostra maior para poder afirmar
que na população esse jogo funcionaria. Mesmo com essa amostra menor defende-se
que o jogo pode sim auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, o estudante deixa de
ser um agente passivo no conhecimento e a aprendizagem se torna significativa. Dessa
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forma, embora o jogo não tenha feito uma diferença significativa no aprendizado dos
estudantes, ele contribui para dinamizar as aulas e possibilita maior interdisciplinaridade
de conhecimentos, além de promover a sociabilidade entre os estudantes.
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APÊNDICE A – AUTORIZAÇÃO DAS ESCOLAS
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APÊNDICE B – ATIVIDADE SOBRE ÁGUA DURANTE AS AULAS
EXPOSITIVAS
Escola Municipal Conselheiro Josino / Escola Municipal Santa Teresinha
Leitura de Ciências - Ciclo da Água e suas Características -602

Características:
A água é uma das substâncias químicas mais importantes no planeta. Consegue
dissolver várias substâncias e é responsável pela nossa sobrevivência. Deve ser bem tratada para
que evite a morte de animais e plantas. A água não tem cheiro, sabor ou cor. Pode estar presente
nos estados físicos líquido, gasoso ou sólido. A fórmula que representa a água é H2O. Também
tem várias funções, como transporte de minerais e substâncias e proteção do corpo.
No estado sólido as partículas de água estão bem juntas.
No estado líquido as partículas de água estão separadas.
No estado gasoso as partículas de água estão bem agitadas.
Representação da distância das partículas de água no esquema abaixo:

Quais são as mudanças de estado físico que a água sofre que você conhece?
Solidificação: Mudança do estado líquido para o estado sólido: Colocar forminha de água no
congelador.

Fusão: Mudança do estado sólido para o líquido: Retirar gelo do congelador.

Evaporação: Mudança do estado líquido para o gasoso (sem formação de bolhas): Colocar roupa
no varal.
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Ebulição: Mudança do estado líquido para o gasoso (com formação de bolhas): Chaleira com
água e bolhas.

Calefação: Mudança do estado líquido para o gasoso (sem formação de bolhas). Água caindo
numa frigideira fervendo. Barulho (Chiii).

Condensação: Mudança do estado de vapor para o líquido: Vapor do nosso corpo no banho e
depois a formação de partículas de líquido no vidro do banheiro.

Sublimação: Mudança de estado de sólido para vapor: Abrindo o freezer podemos observar uma
fumacinha.

176
Propriedades da Água:
Capilaridade: A água tem a propriedade de se mover de baixo para cima nas raízes. Tensão
Superficial: Alguns insetos como a aranha conseguem ficar sobre a água sem se molhar.
Solvente Universal: Consegue dissolver várias substâncias, como sais, açúcares, minerais.
Ciclo da Água:
No ciclo da água o sol aquece a água presente na natureza (Evaporação: líquido para o
gasoso) 
O vapor da água vai para as nuvens (Condensação: vapor para líquido) 
e depois cai em forma de líquido nos solos e rios (Chuva).
Parte da água é usada pelas plantas e animais (Transpiração), depois é devolvida à
atmosfera e cai em forma de chuva novamente.
Veja no esquema:

Alguns Tipos de Água:
Água doce: Não tem sais.
Água salgada: Tem sais misturados.
Água subterrânea: Entra na terra e em lugares escondidos.
Água Salobra: Não se mistura às demais águas, é intermediária entre doce e salgada, pode ser
poluída, está presente em torneiras, canos, represas, entre outros lugares.
Hábitos para economizar água: O que podemos fazer para economizar água?
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Qualidade da água/Água e Saúde
Boa higiene pessoal;
Contaminação por doenças;
Água tratada e de boa qualidade para o corpo humano;
Acesso à água de qualidade;
Importância da água para a vida;
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
COM O JOGO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
DADOS DE PESQUISA
Título do Estudo: INOVAÇÃO METODOLÓGICA NA CATEGORIA JOGOS: validação de um
material pedagógico sobre o tema água.
Pesquisadora Responsável: Mariana Monteiro Soares Crespo de Alvarenga.
Orientador: Gerson Tavares do Carmo.
Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.
Programa: Pós Graduação em Cognição e Linguagem.
CONVITE:
Prezado (a) estudante
:
Você está sendo convidado (a) a participar da referida pesquisa de forma totalmente voluntária.
Você tem o direito de desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ou risco para pesquisa ou para
você. Sua participação é muito importante e consistirá em participar do jogo denominado: Jogo
Catalisador de Conteúdos: Purificando as Águas do Reino Atlantis, a fim de que nós possamos
avaliar sua aprendizagem em Ciências por meio de respostas aos questionários, e também permitir a
gravação de imagens e áudios para fins exclusivamente de pesquisa, sendo, devidamente, preservado o
sigilo de sua identidade. Agradecemos a sua participação.

Gerson Tavares do Carmo

Mariana Monteiro Soares Crespo

DECLARAÇÃO de Consentimento Livre e Esclarecido do responsável pelo estudante:
Eu

,

responsável pelo estudante mencionado neste documento, estou ciente sobre o que foi exposto e o
autorizo a participar da pesquisa, assinando esse termo nesta data.
Campos dos Goytacazes,

de

Assinatura
CPF:

de 2017.
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
SEM O JOGO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
DADOS DE PESQUISA
Título do Estudo: INOVAÇÃO METODOLÓGICA NA CATEGORIA JOGOS: validação de um
material pedagógico sobre o tema água.
Pesquisadora Responsável: Mariana Monteiro Soares Crespo de Alvarenga.
Orientador: Gerson Tavares do Carmo.
Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.
Programa: Pós Graduação em Cognição e Linguagem.

CONVITE:
Prezado (a) estudante
:
Você está sendo convidado (a) a participar da referida pesquisa de forma totalmente voluntária.
Você tem o direito de desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ou risco para pesquisa ou para
você. Sua participação é muito importante e consistirá em participar de uma aula sobre o tema Água a fim
de que nós possamos avaliar sua aprendizagem em Ciências por meio de respostas aos questionários, e
também permitir a gravação de imagens e áudios para fins exclusivamente de pesquisa, sendo,
devidamente, preservado o sigilo de sua identidade. Agradecemos a sua participação.

Gerson Tavares do Carmo

Mariana Monteiro Soares Crespo

DECLARAÇÃO de Consentimento Livre e Esclarecido do responsável pelo estudante:
Eu

,

responsável pelo estudante mencionado neste documento, estou ciente sobre o que foi exposto e o
autorizo a participar da pesquisa, assinando esse termo nesta data.
Campos dos Goytacazes,

de

Assinatura
CPF:

de 2017.
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APÊNDICE F – TERMO DE ASSENTIMENTO SEM O JOGO
TERMO DE ASSENTIMENTO (TA)
DADOS DE PESQUISA
Título do Estudo: INOVAÇÃO METODOLÓGICA NA CATEGORIA JOGOS: validação de um
material pedagógico sobre o tema água.
Pesquisadora Responsável: Mariana Monteiro Soares Crespo de Alvarenga.
Orientador: Gerson Tavares do Carmo.
Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.
Programa: Pós Graduação em Cognição e Linguagem.

CONVITE:
Prezado (a) estudante
:
Você está sendo convidado (a) a participar da referida pesquisa de forma totalmente voluntária.
Você tem o direito de desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ou risco para pesquisa ou para
você. Sua participação é muito importante e consistirá em participar de uma aula sobre o tema Água, a
fim de que nós possamos avaliar sua aprendizagem em Ciências por meio de respostas aos questionários,
e também permitir a gravação de imagens e áudios para fins exclusivamente de pesquisa, sendo,
devidamente, preservado o sigilo de sua identidade. Agradecemos a sua participação.

DECLARAÇÃO
Eu,
de Identidade

, portador (a) do documento
(se já tiver documento), fui informado (a) dos objetivos do

presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento
poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se
assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em
participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e
esclarecer as minhas dúvidas.
Assinatura do (a) menor

Assinatura do (a) pesquisador (a)

Assinatura do Orientador
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APÊNDICE G – TERMO DE ASSENTIMENTO COM O JOGO
TERMO DE ASSENTIMENTO (TA)
DADOS DE PESQUISA
Título do Estudo: INOVAÇÃO METODOLÓGICA NA CATEGORIA JOGOS: validação de um
material pedagógico sobre o tema água.
Pesquisadora Responsável: Mariana Monteiro Soares Crespo de Alvarenga.
Orientador: Gerson Tavares do Carmo.
Instituição: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.
Programa: Pós Graduação em Cognição e Linguagem.

CONVITE:
Prezado (a) estudante
:
Você está sendo convidado (a) a participar da referida pesquisa de forma totalmente voluntária.
Você tem o direito de desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo ou risco para pesquisa ou para
você. Sua participação é muito importante e consistirá em participar do jogo denominado: Jogo
Catalisador de Conteúdos: Purificando as Águas do Reino Atlantis, a fim de que nós possamos
avaliar sua aprendizagem em Ciências por meio de respostas aos questionários, e também permitir a
gravação de imagens e áudios para fins exclusivamente de pesquisa, sendo, devidamente, preservado o
sigilo de sua identidade. Agradecemos a sua participação.

DECLARAÇÃO
Eu,
de Identidade

, portador (a) do documento
(se já tiver documento), fui informado(a) dos objetivos do

presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento
poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se
assim o desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em
participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e
esclarecer as minhas dúvidas.

Assinatura do (a) menor

Assinatura do (a) pesquisador (a)

Assinatura do Orientador

185
APÊNDICE H – PLATAFORMA BRASIL
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APÊNDICE I – CARACTERIZAÇÃO DE APRENDIZAGEM EM CIÊNCIAS
Prezado aluno da Escola Municipal Conselheiro Josino,
Convidamos você a participar de uma pesquisa sobre Ciências na Escola
Municipal Santa Teresinha de forma voluntária. Neste questionário pedimos que
responda às questões sobre você e informamos que suas respostas são sigilosas.
Mariana Monteiro Soares Crespo de Alvarenga – Mestranda
Gerson Tavares do Carmo – Orientador
Número do aluno na chamada:
I. Sobre você:
1. Sexo:
2. Idade:
3. Estado / Cidade onde reside:
II. Sobre a aprendizagem em Ciências:
4. Esse ano, você está gostando das suas aulas de Ciências?
( ) Sim

( ) Não

Por quê?
5. Qual conteúdo de Ciências tem mais curiosidade de conhecer?
Por quê?

6. Esse ano, quais destes recursos didáticos o (a) professor (a) de Ciências usou em sala
de aula? (Pode marcar mais de uma opção)

( ) Livro didático ( ) Jogos ( ) Quadro branco/ giz ( ) Retroprojetor/Datashow
( ) Televisão ( ) Outros:_
7. Se você fosse cientista, qual tipo de água gostaria de estudar? (Pode marcar mais de
uma):
( ) A água do mar
( ) A água de poço
Por quê?

( ) A água de nascente
( ) A água que sai das torneiras

( ) A água da chuva
( ) A água das geleiras
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APÊNDICE J – QUESTIONÁRIO DE APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS
Prezado aluno da Escola Municipal Conselheiro Josino,
Convidamos você a participar de uma pesquisa sobre Ciências na Escola
Municipal Santa Teresinha de forma voluntária. Neste questionário pedimos que
responda às questões sobre você e informamos que suas respostas são sigilosas.
Mariana Monteiro Soares Crespo de Alvarenga – Mestranda
Gerson Tavares do Carmo – Orientador
Número do aluno na chamada:
1. Marque a alternativa que melhor descreve as propriedades da água:
(a) A água é uma das substâncias mais comuns do planeta, não dissolve a maioria das
substâncias e apenas pode ser encontrada no estado gasoso.
(b) A água funciona como solvente universal e apenas pode ser encontrada no estado
líquido.
(c) A água é uma substância química que possui várias propriedades, como: solvência
universal, tensão superficial, capilaridade, adesão e coesão.
(d) A água é importante para a sobrevivência de todos os organismos.
2. Marque a opção que melhor explica as características da água:
(a) Substância química sem cor, sem sabor ou cheiro e essencial para a sobrevivência
de todos os organismos.
(b) Gás essencial para a sobrevivência de todos os organismos.
(c) Metal químico sem cor, sem sabor ou cheiro e essencial para a sobrevivência de
todos os organismos.
(d) Substância química que tem cor, sabor ou cheiro e essencial para a sobrevivência
de todos os organismos.
3. Quando colocamos um cubo de gelo sobre uma mesa o que acontece com a água?
Marque a alternativa que melhor descreve o que acontece com a água e o nome da
mudança de estado da água:
(a) A água muda do estado líquido para o gasoso (Evaporação)
(b) Mudança da água do estado sólido para o gasoso (Sublimação)
(c) Mudança da água do estado sólido para o líquido (Fusão)
(d) Mudança da água do estado líquido para o sólido (Solidificação)
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4. Marque a opção que descreve como as moléculas de água se encontram em cada
estado:
(a) No estado sólido as partículas estão separadas, no estado líquido estão juntas e
no estado gasoso estão bem juntas.
(b) No estado sólido as partículas estão juntas, no estado líquido estão separadas e
no estado gasoso estão agitadas.
(c) No estado sólido as partículas estão separadas, no estado líquido estão juntas e
no estado gasoso estão agitadas.
(d) No estado sólido as partículas estão agitadas, no estado líquido estão
separadas e no estado gasoso estão juntas.
5. Imagine a seguinte situação: Está muito calor e você abre o congelador da
geladeira. Aí vê um ar esfumaçado saindo direto do gelo e vindo para fora do
congelador. Marque a opção que contém o nome da mudança de estado da água
nesse exemplo:
(a) Fusão
(b) Ebulição
(c) Solidificação
(d) Sublimação
6. Imagine-se enchendo de água uma forminha de fazer gelo. E depois deixando-a
dentro do congelador por algumas horas. Marque a alternativa que contém a
mudança de estado da água.
(a) Solidificação
(b) Ebulição
(c) Evaporação
(d) Vaporização
7. Imagine a seguinte situação: Sua tia lava uma roupa e leva-a ao varal debaixo de
um sol quente para secar. Marque a alternativa que melhor descreve o que
acontece com a água e o nome da mudança de estado da água:
(a) A água muda do estado sólido para o líquido (Fusão)
(b) A água muda do estado líquido para o sólido (Solidificação)
(c) A água muda do estado líquido para o de vapor (Evaporação)
(d) A água muda do estado sólido para o estado gasoso (Sublimação)
8. Imagine a seguinte situação: Você está tomando banho durante a manhã. Um
vapor de água se instala no vidro do banheiro e logo depois muda para água no
estado líquido. Marque a alternativa que contém o nome da mudança de estado da
água:
(a) Condensação
(b) Solidificação
(c ) Fusão
(d) Evaporação
9. Na figura abaixo tem uma vasilha com uma planta aquática dentro d’água. O que
faz as raízes transportarem minerais e nutrientes para as folhas da planta é uma
propriedade da água.
Qual o nome dessa propriedade?

10. Cite dois hábitos que você pode adquirir para economizar água:
12-

190
11. Na foto abaixo, observe um lagarto nadando em cima da água sem se molhar e sem
romper a camada de água. O que faz o lagarto não afundar é uma propriedade da
água.
Qual o nome dessa propriedade?

12. Qual o nome que se dá ao processo em que a água evapora pela ação do Sol, sobe
para as nuvens e depois cai em forma de chuva para os solos, repetindo esse “sobe
e desce” sempre?

13. A água é uma substância essencial para a manutenção da vida na Terra e consegue
dissolver várias substâncias. Assim, qual o nome dessa propriedade da água que
consegue dissolver várias substâncias?
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APÊNDICE K – PROVA DA PROFESSORA REGENTE 1 DO 6º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Escola Municipal Conselheiro Josino/Santa Teresinha
Nome do aluno:
Número na chamada:
1. Estudamos que a água é uma substância essencial para a sobrevivência dos animais e
vegetais. Assim, marque a alternativa certa em relação à definição de água:
(a) A água é um gás essencial para a sobrevivência de animais e vegetais.
(b) A água pode ser definida como um composto essencial à sobrevivência de animais e
plantas, não possui cor ou sabor e possui várias propriedades.
(c) A água não possui propriedades e pode ser definida com um ácido.
(d) A água é uma substância importante para manter a vida no planeta Terra e não pode
ser encontrada em diferentes estados físicos.
2. Estudamos que a água pode sofrer várias transformações. Quanto às transformações de
estado físico que a água pode sofrer é correto dizer que:
(a)
(b)
(c)
(d)

A fusão é a passagem do estado sólido para o gasoso.
A sublimação é a passagem do estado líquido para o sólido.
A solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido.
Não existem transformações de estado físico que a água pode sofrer.

3. Identifiquem nas figuras abaixo os estados físicos que a água se encontra:

4. Identifique na figura abaixo a transformação de estado físico que a água está sofrendo:
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5. Estudamos que a água apresenta várias propriedades. Marque a alternativa que
apresenta apenas as propriedades da água:
(a) Capilaridade, tensão superficial, solvente universal.
(b) Capilaridade e tensão superficial.
(c ) Tensão superficial e solvente universal.
(d ) Não existem propriedades da água.
6. Estudamos que é importante economizar água. Escreva sobre a importância de
economizar a água e dê exemplos de como economizá-la.

7. Escreva sobre os problemas que a poluição da água pode gerar para a saúde dos animais
e plantas.

8. Estudamos que o ciclo da água é importante para a manutenção da vida na Terra.
Assim, sobre o ciclo da água marque a alternativa correta:
(a) A água é evaporada pela ação do Sol, formando as nuvens na atmosfera. Por
condensação o vapor nas nuvens se transforma em líquido. As nuvens se enchem de
água e caem os rios, terra e oceanos.
(b) A água é solidificada pela ação do Sol, formando as nuvens na atmosfera. Por
condensação o vapor nas nuvens se transforma em líquido. As nuvens se enchem de
água e caem os rios, terra e oceanos.
(c) O ciclo da água não existe na natureza.
(d) A água é sublimada pela ação do Sol, formando as nuvens na atmosfera. Por
condensação o vapor nas nuvens se transforma em líquido. As nuvens se enchem de
água e caem os rios, terra e oceanos.
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APÊNDICE L – DIÁRIOS DE CAMPO E ACONTECIMENTOS DURANTE A
APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS E DO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO NAS TURMAS 601
E 602
Escola Municipal Conselheiro Josino
No dia 16 de Outubro de 2017 (Segunda-feira) a autora pesquisadora saiu às
10h30min da rodoviária pelo ônibus de Santo Eduardo para aplicar os questionários. Ela
encontrou Elaine no caminho e foram para a escola. Chegaram à escola na hora de
11h30min e entraram na sala dos professores. Lá elas as recepcionaram bem, Elaine
apresentou à autora pesquisadora os funcionários. Tomaram café e biscoito e depois
foram ao banheiro. Antes de chegar à sala a autora pesquisadora foi à direção para que a
diretora assinasse o termo de consentimento livre e esclarecido.
A autora pesquisadora chegou à turma 601 para aplicar os questionários e o
termo de consentimento livre e esclarecido. Eles interagem com o conteúdo por meio do
jogo. A aplicação dos questionários e dos termos começou no horário de 12h02min e foi
até 13h30min. De início a autora pesquisadora achou a turma bastante agitada, naquela
turma existem pessoas de faixas etárias muito diferentes. À medida que a autora
pesquisadora ia explicando a pesquisa um ou outro a interrompia. Mesmo assim o
processo foi um pouco agitado, apesar de a autora pesquisadora ir pedindo silêncio para
que eles respondessem ao conteúdo com calma. À medida que iam fazendo me
perguntavam diversas vezes o que era para fazer com o termo de consentimento livre e
esclarecido. Em algumas perguntas eles tinham um pouco de dúvidas, principalmente
em figuras, onde estas falavam das propriedades, eles não sabiam pronunciar bem o
nome das propriedades. Ao verem a autora pesquisadora ficaram um pouco espantados,
pois achavam que esta ia substituir a professora de Ciências vigente.
As perguntas do questionário estavam elaboradas no sentido de o estudante ler o
enunciado e ser capaz de fazer mapas mentais. Em algumas perguntas, por exemplo, da
forminha de gelo, a maneira como foi elaborada a questão ajudou os estudantes a
construir uma relação entre o que estava escrito e sua imaginação. O que mais chamou a
atenção na autora pesquisadora foi um menino que parecia falar mais e ser o mais
popular da turma sentar na primeira cadeira para responder ao questionário. Além disso,
embora tivesse dúvida em alguma questão, ele recorria à autora pesquisadora, pois o
modo como a questão é oralizada poderia contribuir melhor no entendimento da criança.
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A autora pesquisadora disse a ele que ele era inteligente, apenas precisava estudar mais
e que no jogo que iria ser aplicado iríamos aprender juntos e melhor os conceitos.
Quando a autora pesquisadora disse que ia aplicar o jogo na turma a maioria se
interessou e começou a perguntar que tipo de jogo era. A autora pesquisadora respondeu
que era um jogo com princípio de Interpretação de personagens. Eles se animaram e
quiseram saber mais sobre o assunto.
Logo depois que a autora pesquisadora organizou os questionários em pasta ela
foi para a turma 602. Lá o barulho foi menor, como a faixa etária é mais homogênea não
teve o atrito de os mais velhos atrapalharam o andamento do processo como na turma
601. A aplicação começou às 14h até 15h. Os estudantes estavam menos agitadas e
tinham algumas dúvidas também nas propriedades e nas imagens correspondentes,
semelhante ao que ocorreu na turma 601. O processo andou mais rápido, em virtude de
menos barulho. No início eu expliquei o objetivo do trabalho, a maioria conseguiu
entender o que a autora pesquisadora estava fazendo ali, diferente do que acontecia na
turma 601, onde a autora pesquisadora precisava falar muitas vezes para que a maioria
conseguisse entender. A 602 ficou um pouco chateada por a autora pesquisadora ter dito
que não ia jogar com eles, de início. À medida que iam fazendo iam me entregando para
que a autora pesquisadora organizasse os questionários em pastas. Quando chegou o
horário de 15h30min a autora pesquisadora pegou a Van e voltou para Campos dos
Goytacazes.
Em 18 de outubro de 2017 (Quarta-feira) a autora pesquisadora foi à escola para
mostrar o jogo aos alunos. Foram decididos alguns aspectos organizacionais e
metodológicos do jogo. Como Caio não podia ir à terça a autora pesquisadora resolveu
ir à terça para mostrar-lhes as regras do jogo, o objetivo e os personagens. Primeiro a
autora pesquisadora solicitou que todos sentassem ao chão para colocar o tabuleiro no
chão e mostrar-lhes os personagens. A autora pesquisadora percebeu que a maioria
gostou bastante dos personagens das capas e espadas (caracteres) que cada dupla ia usar.
A autora falou o nome do jogo e o objetivo que era de consertar o moinho, pois o reino
fantasioso estava com as águas poluídas.
Logo disseram que seriam ou o soldado ou o paladino, ou o alquimista ou o
monge. Queriam saber com quantas vidas começavam e com quantas habilidades
teriam. Alguns, os meninos, não gostaram muito, ficaram atrapalhando o andamento da
mostra do jogo, como Rodolfo e Gabriel. Lucas não quis prestar atenção, mas pelo
menos não atrapalhou. A autora pesquisadora tinha que ficar chamando atenção deles o
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tempo todo. Daí foi decidido que as quantidades de pessoas que iam jogar iam fazer
duplas e que cada dupla ficaria com um personagem. A maioria ficou com os olhos
brilhando quando a autora pesquisadora mostrou os componentes do jogo. Pelo menos 4
alunos, meninos, não aprovaram muito a ideia do jogo, o restante aprovou e disse que
gostaria de jogar. Assim, a autora pesquisadora apresentou a ideia do jogo na aula de
História, da professora Sílvia. Ela começou a tirar fotos, porém quando passou para a
autora via Bluetooth, as fotos apagaram do celular da autora pesquisadora e esta ficou
sem registros. No mesmo dia a autora pesquisadora passou os questionários das pessoas
que não responderam e foi recolhendo e entregando os termos de consentimento livre e
esclarecido para os estudantes que não tinham pegado ainda. O que mais chamou
atenção na mostra do jogo foi uma criança perguntando se o jogo estava à venda e
Rodolfo, o mais popular da turma e que gosta de chamar atenção, interpretando o rei
Miguel tomando banho. Depois ele disse: “Ah, professora, não vou imitar isso não”
(risos). Então a autora disse: “Por que você não vai imitar?”, ele retrucou: “Deixa para
Nicholas, ele é bom nisso”. Daí o Nicholas começou a interpretar o rei Miguel a partir
do cenário exposto que a autora tinha lido. Desse modo a autora pesquisadora combinou
com os estudantes de jogar no dia seguinte.
No dia 23 de Outubro de 2017 a autora foi à escola para aplicar o jogo pela
primeira vez. A autora pesquisadora saiu às 10h30min da rodoviária pelo ônibus de
Santo Eduardo para aplicar o jogo conforme combinado com a diretora da escola no dia
anterior. A primeira aula era vaga e na disciplina de Matemática a autora conversou
com a professora Ingrid para saber se ela deixaria aplicar na aula dela. Conforme o
mesmo procedimento da mostra no dia 18 de Outubro, nesse dia, foi solicitado pela
autora que os alunos se sentassem no chão em forma de roda e com as pernas cruzadas.
Alguns se sentaram na própria carteira, pois argumentaram que o chão estava um pouco
sujo. Foi solicitado que as carteiras ficassem dos lados e que no centro da sala os
componentes fossem postos, como cartas, manual com as regras do jogo e figuras,
fichas dos conteúdos que iam aprender, tabuleiro, caixa com personagens, fichas de
preenchimento de pontos, espadas e escudos e o livrinho com o cenário.
A divisão ficou: 4 trios e 4 duplas (a que representava um dos monges, Carlos
Alexandre ficava participando, toda hora saía) de modo que dois trios representavam os
paladinos, o segundo trio e uma dupla, os alquimistas, o terceiro trio e a dupla, os
soldados e as duas duplas, os monges. Os estudantes ficavam sentados em lugares
diferentes, alguns em carteiras e outros que faziam companhia com os colegas, estavam
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presentes, mas participavam, quer respondendo às perguntas ou interpretando os
personagens.
A escolha ficou a critério dos alunos. A cada dupla e trio a autora deu um
caractere (capa, escudo, espada ou colar). Um dos meninos da dupla que ia representar o
monge não gostou muito da capa que ia usar, então foi solicitado que ele representasse o
soldado com outra dupla. Todas as outras duplas e arrumações ficaram com pelo menos
um caractere. A turma estava bastante agitada, foi um pouco difícil para disciplinar, mas
como no dia anterior a autora tinha ido lá para explicar o jogo, foi um pouco mais fácil
de eles saberem a dinâmica do jogo. A autora solicitou que cada líder de cada dupla ou
trio lesse a habilidade de cada personagem que ia representar, pois dentro do monte de
cartas vem especificando a habilidade e a resistência de cada um. A cada dupla e trio foi
dado um papel para que eles preenchessem as habilidades e vidas iniciais. A primeira
tarefa foi explicar a relação entre o tipo de água de cada personagem, sua característica
e o estado físico que se encontrava. O soldado, água salobra, estado físico sólido e cor
verde escura; monge, estado físico gasoso, água pura e cor azul; paladino, estado físico
líquido, água salgada e cor verde limão e alquimista, água subterrânea, estado físico
líquido e cor tons de verde. A autora também explicou que no próprio manual possuíam
figuras e conceitos para que eles pudessem ir fazendo conexões do que se lia com o que
se imaginava a partir das figuras.
Nesse momento, Nicolas, que representava o soldado com a dupla, Kaíque,
pergunta:
- Água subterrânea é aquela que pode passar debaixo da terra?
- Sim, a água subterrânea é igual quando temos o metrô que passa debaixo da
terra, não tem? Ela não tem sais e pode passar debaixo de pedras, do solo e de vários
cantinhos na natureza. O alquimista tem a habilidade de pular 3 casas e levar consigo
aliados por causa dessa habilidade, se ele responder certo!
Laura então pergunta e ela mesma responde. Nesse jogo ela foi a soldada, com o
trio Carolina e Jennifer, mas pergunta:
- O monge tem a água purificada, o que é a água purificada? Aquela que não tem
sais!
-Já a água salgada tem muitos sais, vem do mar e é diferente da água purificada?
Fala Laisa com entonação de pergunta. Nesse jogo ela representou a paladina.
- Sim, isso aí! Água pura não tem outras substâncias e sais...é diferente da água
potável... Cada tipo de água tem substâncias e composições diferentes!
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-Aquela que é boa para beber, né? Perguntou Ari, o monge.
- Sim, ideal para o consumo dos seres humanos e animais.
-O que é composições? – pergunta Ari novamente.
-Quando sua mãe faz suco, ela pode colocar morango e limão, não é? Ela
misturou ingredientes diferentes. Nas águas acontecem a mesma coisa, a água salgada
tem sais diferentes, já na água doce tem outros ingredientes! Entendeu?
-Aham - respondeu Ari.
A segunda parte foi realizada a dinâmica da leitura do cenário, do reino
fantasioso no século XIX e que o objetivo do jogo era consertar o moinho quebrado da
cidade. Enquanto iam retirando as cartas de suas habilidades, algum lia ou a autora lia
para eles para responder às perguntas do jogo. Rodolfo, que representava o soldado,
junto com Nicolas e Vitor Barcelos, estava muito disperso, a todo o momento saía de
cena, mas era participativo quando lhe era perguntado. A sua dupla era bem
participativa durante todo o jogo. A partir da leitura do cenário cada personagem,
devidamente caracterizado com o caractere de seu personagem, iam representando à
moda deles, como:
-Ah, eu nós somos as soldadas, tem mais vidas inicial - dizia a dupla de soldada.
-E o que você faz, trio? – perguntou a autora.
-Começo com cinco de vida e compro uma carta, sou forte, “fessora”- respondeu
Laura.
Enquanto iam retirando as cartas de suas habilidades, algum lia ou a autora lia
para eles para responder às perguntas do jogo. À medida que os personagens iam
jogando e errando havia a questão do retorno das casas, como foi com o caso de
algumas perguntas com o trio dos alquimistas e dos paladinos. As perguntas que se
seguiram foram sobre a sublimação e a condensação, respectivamente. A pergunta sobre
a sublimação suscitou um pouco de dúvida no grupo, onde falava sobre o vapor que saía
do freezer e a mudança de estado físico da água que acontecia ali. O grupo não sabia
então teve que retornar algumas casas no tabuleiro. A pergunta sobre a condensação
tinha como o exemplo o banho, onde quando tomamos banho vemos que o boxe fica em
estado de vapor e depois passa para o estado líquido. Era possível de ver que muitos
estudantes ficavam entusiasmadas com o exemplo dado, onde se lembravam do
exemplo dado no cotidiano deles.
A autora percebeu que a vida dos personagens e suas vidas iniciais estavam
muito impregnadas no próprio aluno, todos gostariam de ser o soldado, por ter mais
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vidas e começar na frente, porém a autora ia explicando que outros personagens também
tinham vantagens, como o alquimista, onde podia pular três casas e levar consigo os
personagens no tabuleiro. Assim, outros alunos adotaram a ideia de ficar com os outros
personagens. A partir dessa explicação a autora explicou sobre os biomas e as
características de cada bioma. Depois de cada bioma passado a autora indagava às
estudantes sobre como foi passar em cada bioma e como foi a experiência, de forma
lúdica.
-Como foi a experiência de passar no bioma mar, estudantes?
-Não senti nada - Nicholas retrucou.
-Como não, Nicholas? Não vimos que cada bioma tem uma característica
diferente? Cada bioma é representado por um lugar com características próprias! O que
vocês sabem sobre o mar?
-Tem muita água gelada – disseram Thiago e Vitória, que representavam os
monges.
- Água funda, disse Kaíque.
- Tem muita água funda? (risos)! Sei lá – disseram Luciano e Michelle, que no
jogo representavam os alquimistas.
-Isso mesmo! Água no estado físico... - perguntou a autora.
-Solidificação! – disse Gabriel! (olhava de longe).
-Não, retrucou a autora, quais são os três estados físicos da água? E o mar está
em qual? Solidificação é a transformação de estado físico...
-Ah, líquido!- disse Thiago, que no jogo fazia o monge.
-Isso, aí, muito bem! - respondeu a autora.
No desenrolar do jogo e para que cada personagem fosse mudando de casa no
tabuleiro, era preciso que o aluno respondesse às questões colocadas nas cartas. Nas
cartas existem as perguntas, a ação erro e ação acerto dos personagens e a figura
relacionada à pergunta. Capilaridade e tensão superficial foram umas das propriedades
que eles não sabiam ou se esqueceram. As cartas retiradas do monte falavam sobre as
propriedades da água, mudanças de estado físico, estados físicos e as definições de
água, conteúdos que eles aprenderam no jogo. Por estarem interpretando um
personagem percebi que o personagem era como se fosse a vida dele ali. Quando tinha
carta que todos andavam, todos moviam o personagem em fila, pareciam que iriam
quebrar o personagem de tão possessos que estavam dos personagens. A autora
percebeu que eles começaram a se apropriar do personagem utilizando, por exemplo, as

199
roupas dos personagens. Uma quebrou a espada e o escudo. A autora percebeu que com
os exemplos dados nas cartas houve a conexão do exemplo com o conceito, portanto, a
autora percebeu que os alunos começavam a entender os conteúdos trabalhados a partir
das situações-problema e das figuras colocadas nas cartas e no manual.
O manual ficava sempre disposto no tabuleiro, pois ali estavam as regras do jogo
e informações básicas, além de figuras e esquemas. Algumas dúvidas surgiam ao
decorrer do jogo, como saber o que um número representava logo abaixo das cartas dos
personagens, que era a resistência inicial. Alguns conceitos eles não sabiam, o que foi
aprendido no próprio jogo, como a fórmula da água (o conceito de átomo de hidrogênio
e oxigênio). O jogo foi passando e cada pergunta feita pela autora girava em torno de
transformação do estado físico e as passagens do ciclo da água, por exemplo. Outra
confusão inicial era diferenciar estados físicos da água e as transformações de estado
físico, confusões estas que perduraram na segunda partida do jogo.
Nas situações de atrito e palavrão, aparecia alguma armadilha como chover e
cair raios no jogo. Eles começavam a representar ludicamente essa situação, porém
passados alguns minutos de concentração, começavam a falar novamente,
principalmente, a dispersão quando alguém entrava na sala e agitava.
Nicolas sempre sabia das respostas das perguntas, ele também estava
representando o soldado e dizia sempre saber das perguntas porque ele era o mais forte.
Sempre que iam passando de biomas a autora perguntava algo sobre aquele bioma e iam
ganhando a carta de prêmio. Por exemplo, no bioma deserto, Kaio, o paladino
perguntou se o bioma deserto tinha água:
-Mas o bioma deserto não tem água! Lá acontece a vaporização, evaporação, sei
lá!
-Ah, é? Você acha que não tem nem um pouquinho de água? E o que é
evaporação?
- Deve ter para os animais não morrerem...É quando evapora!
- É quando não tem bolhas, professora, disse Nicolas. E completou: Deve ter um
laguinho, professora!
-Isso aí, tem pouco, mas tem! As plantas guardam água, mas isso é outro
assunto....a evaporação é o que então? A passagem do estado...
- Líquido para o vapor, professora?- Gritou Laura.
-Isso mesmo, Laura! Acertou!
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Em continuidade ao jogo, a turma bastante agitada, a autora tinha que gritar em
vários momentos, em todo momento era interrompida pelos próprios alunos que a todo
o momento entravam na sala fazendo barulho ou de pessoas de outras turmas que
entravam na sala para atrapalhar o processo do jogo. Em alguns momentos os
professores diziam que o jogo iria valer ponto caso os alunos ficassem para jogar, mas
poucos dos que estavam fazendo barulho eram atraídos para a dinâmica.
A autora percebeu que os que estavam jogando, a maioria estava engajada a
representar e responder às perguntas, porém os outros ficavam mais calados. A autora
perguntava aos outros e dizia a eles que queria ouvir a voz deles, mas permaneciam
mais quietos em relação aos demais. Quando erravam alguma pergunta a maioria das
ações erros era retornar uma casa ou três casas, o que eles não gostavam desse
procedimento, pois sempre gostariam de estar perto dos outros personagens ou na frente
deles. Algumas vezes confundiam uma ou outra classe de personagem pular uma casa
ou aumentar uma habilidade com um personagem retornar uma casa ou habilidade.
Alguns achavam que se acontecesse isso com um personagem iria acontecer com os
demais também, mas depois foi explicado que não era bem assim, dependia da classe do
personagem.
Em prosseguimento ao jogo, em uma pergunta sobre a transformação de estado
físico, em uma vasilha de água líquida que se põe no congelador e a retira qual seria a
transformação de estado físico. Nicolas respondeu:
- Fusão! Ainda completou: Não se pode fazer confusão com a solidificação!
(apontando para os amigos)
- Por que, Nicolas?
- Porque solidificação é do líquido para o sólido!
-Isso mesmo, Nicolas, muito bom! respondeu a autora.
Perto dos biomas finais do tabuleiro, houve uma pergunta sobre as diferenças
Jessy, respondesse:
- A vaporização tem bolhas, a evaporação não tem bolhas e a ebulição eu não
sei... retrucou Jessy.
- A ebulição faz o barulho, chiiii, do ovo frito na panela, professora! (Ele tinha
visto a imagem de uma frigideira lavando na carta e associou o conceito a um hábito
comum do dia-a dia).
-Isso mesmo, Nicolas! Sem formação de bolhas, passagem rápida do estado
físico.... respondeu a autora.
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-Vaporização?
-Estado físico....quais são os três que sabemos? – perguntou a autora.
-Ah, ta! O estado líquido, gasoso e sólido – respondeu Ari.
- Sim, isso aí! Então o que acontece na ebulição? Perguntou a autora.
-Passa do estado líquido para o gasoso sem bolhas! Respondeu Nicolas.
-Isso mesmo! – respondeu a autora.
Em outra parte do jogo, o monge retirou uma carta, olhou 3 cartas e escolheu
uma que queria responder. A carta que ele escolheu era sobre as características da água:
-Monge, você, criatura justa e espiritual, deve saber sobre as características da
água! – brincou a autora.
-E sou uma criatura justa e espiritual, professora, usando essa capa azul...acho
que a água, ela é uma... retrucou o monge.
- É uma substância química...- diz Nicolas.
-Sim, isso aí! - diz a autora.
O monge Ari, retorna então a dizer:
- Ela não tem cheiro, sabor e cor.
A autora então levanta a questão:
-Por que, monge? - perguntou a autora.
-Porque se tiver cheiro, cor e sabor ela vai ser poluída, água suja, barrenta!Replicou o monge.
-Sim, isso mesmo! São estas as conexões importantes para o aprendizado de
vocês! - retrucou a autora.
E pegando no mesmo gancho a autora fez uma conexão para introduzir o assunto
da importância da água tratada. E fazendo a pergunta da importância da água a maioria
dos estudantes falou em vários tons de agitamento que a água tratada fazia bem para a
saúde e evitava doenças e mortes de pessoas e animais. A autora pesquisadora percebeu
que de um assunto iam surgindo novos assuntos dentro do mesmo tema e que até não se
limitavam ao tema água. Além disso, as conexões dos conceitos com as imagens,
exemplos do dia-a-dia e entre os próprios conceitos ficavam claro entre os alunos do
jogo, como por exemplo, no caso acima, onde o aluno Ari, representado pelo monge,
podia fazer a relação entre a água ter cheiro ou cor e a definição da água poluída ou
salobra.
Algumas armadilhas importantes como a Chuva Ácida faziam os estudantes
voltarem atrás para retornarem três passos e perder vidas. Conceitos importantes como a
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propriedade de transporte de gases, minerais e nutrientes importantes também foram
trabalhados durante o jogo.
A autora fazia perguntas durante o jogo que favoreciam a relação e a conexão
dos estudantes com os assuntos relacionados à água e os conteúdos abordados no jogo.
As próprias perguntas relacionadas aos biomas, por exemplo, remetiam aos alunos
responderem algo sobre o estado físico da água, tipo de água, característica e
transformação de estado físico. Algumas instigações da autora transpassavam o jogo, de
modo que nem todas as perguntas continha nas cartas. Os próprios alunos faziam outras
perguntas ou comentavam outros assuntos que não estavam nas cartas, embora fossem
do mesmo conteúdo. Começou às 12h50min e terminou às 14h30min.
No dia 26 de outubro de 2017 (Quinta-feira) a autora foi à escola para aplicar o
jogo, pois os próprios alunos pediram para jogar novamente e a autora queria resgatar as
pessoas que não jogaram da primeira vez. A autora pesquisadora saiu às 10h30min da
rodoviária pelo ônibus de Santo Eduardo para aplicar o jogo. A autora conversou com a
professora para saber se ela deixaria aplicar na aula dela. Conforme o mesmo
procedimento da partida do dia 23 de Outubro, nesse dia, foi solicitado pela autora que
os alunos se sentassem no chão em forma de roda e com as pernas cruzadas. Alguns se
sentaram na própria carteira, pois argumentaram que o chão estava um pouco sujo. Foi
solicitado que as carteiras ficassem dos lados e que no centro da sala os componentes
fossem postos, como cartas, manual com as regras do jogo e figuras, fichas dos
conteúdos que iam aprender, tabuleiro, caixa com personagens, fichas de preenchimento
de pontos, espadas e escudos e o livrinho com o cenário. Quem quisesse poderia sentarse no chão.
Nesta partida os mesmos personagens ficaram com as mesmas duplas e trios da
partida anterior, porém a organização dos alunos e personagens foi pensada, a fim de
que todos os estudantes ali presentes ficassem com algum personagem. A escolha ficou
a critério dos alunos. A cada dupla a autora deu um caractere (capa, escudo, espada ou
colar). A turma estava bem menos agitada nesse dia. As mesmas explicações foram
dadas como na partida anterior e a autora percebeu que estava meio no “automático”
dos estudantes. Embora estivessem com as espadas e escudos, cada dupla, a
interpretação foi um pouco menor, representada nas falas deles. O visual ficou um
pouco mais nítido dessa vez. O jogo começou às 12h15min e terminou às 14h15min,
hora aproximada do intervalo dos estudantes.
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A primeira parte foi reforçar o cenário e o objetivo do jogo, após isso a autora
deu as fichas para que eles preenchessem com as habilidades e as resistências dos
personagens que estavam representando. Assim como na partida anterior, a autora usou
a ampulheta para controlar o tempo das respostas do jogo. Na primeira parte do jogo a
autora estava pedindo bastante silêncio, pois estava bem, agitada. A autora estava
reorganizando as duplas com os mesmos personagens da partida anterior e colocando os
componentes do jogo no chão. A primeira coisa que a autora achou forte foi a vontade
deles de estarem com o mesmo personagem, porém houve alguns alunos que não
permaneceram com os mesmos personagens, pois faltaram no dia. No segundo
momento a autora foi caracterizando os personagens:
-Qual a característica do paladino? – perguntou a autora.
- Um cara justo e calmo! – responderam, em desarmonia, os paladinos- (risos de
todos os alunos).
- Então interpreta aí uma pessoa justa e calma, quais são suas ações? – perguntou
a autora.
- Eu sou um cara justo e calmo! Não faço coisas erradas e sempre ajudo os
outros? – replicou o paladino.
-Isso aí! Então vamos voltar aqui ao jogo! Completou a autora: E o monge? Qual
é a ação do monge?
- Peraí, vou ler aqui no manual: “O monge é uma criatura sábia”! Sou sábio,
“fessora”, tenho água purificada...não tem sais...respondeu em teor de pergunta.
-Isso! E os alquimistas? - perguntou a autora.
- (risos da turma) Cientista....vamos transformar a água em calor! Gritou Laysa
(risos)...
- O que é calor? – perguntou a autora.
- Energia, “fessora”- disse a alquimista.
- Hum...respondeu a autora. E quanto mais energia mais o que teremos??
- Força para acabar de girar os biomas, haha.
E o soldado, como é a característica do soldado?
-Eu sou nervoso e brigão! – replicou o soldado, representado por Nicolas.
-Não!- respondeu a autora, completou a autora- você é forte e guerreiro, ajuda os
aliados! Olhe sua armadura e seu tipo de água! Completou: Relembrando o conteúdo,
que tipo de água é a do soldado?
- Então....iáááá!! Disse o soldado. E completou: É a água salobra?
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- E o que é água salobra? – perguntou a autora.
- Água da torneira, água do poço, não tem mistura.
-Sim, quando vamos à praia e tem aquela água meio salgada, que não forma
espuma com o sabão? Essa é água salobra.
Nesse tempo, que iniciou às 12h00min a autora foi dividindo os alunos e alunas
com os personagens femininos e masculinos, além de perguntar quem era qual
personagem. Como tinham menos alunos nessa partida formaram-se duplas. A autora
colocou os personagens no tabuleiro começando pelo bioma mar, como da outra vez.
Gabriel, Sílvio, Rodolfo e Lucas e Vitor Barcelos estavam vendo o jogo, mas
não estavam participando ativamente como os outros estudantes, observavam de longe e
às vezes participavam respondendo a alguma pergunta. A autora começou com os
soldados e pedia que eles lessem a carta contendo sua habilidade e resistência e ia
pedindo para preencher. A lembrança dos alunos de saber quem representava qual
personagem era muito grande, eles sabiam de cabeça quem estava com qual personagem
quando a autora perguntava.
Na segunda parte o manual que a autora fez foi passando para cada aluno e cada
um deles via as imagens e as informações do manual. Novamente a autora ia pedindo
para que personagem lesse o que estava na sua carta. O cenário do jogo foi passado
novamente junto com o objetivo. A dupla do soldado começou comprando uma carta
sobre a propriedade de dissolução da água:
-Na natureza á água pode dissolver várias substâncias, como sais, nutrientes,
minerais, dentre outros. Assim, qual essa capacidade de dissolução da água se deve à
qual propriedade da água?
- Olhem para a figura que está na carta (na figura aparece grande quantidade de
água), assim como em todas as cartas aparecem as figuras e o texto correspondente.
Neste momento os estudantes não sabiam responder à questão e permaneceram
na mesma casa, porém, neste momento a monitora disse:
- Quando a mãe de vocês poe um pouco de açúcar na água quando está com dor
de cabeça o que acontece com o açúcar? (Daí apontou para outra figura que mostrava
um açúcar caindo na água e para o manual que também mostrava o açúcar caindo na
água).
- Eu sei, o açúcar desaparece na água.
-Por que você acha que isso acontece, soldado? O que a água faz com o açúcar?
-Eu sei-gritou Maria Eduarda, uma das duplas da soldada, dissolve, “fessora”.
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- Isso aí, a água tem a propriedade de dissolver açúcares, sais e minerais. Como
é chamada essa propriedade?
-Dissolvedor – disse Michele, a alquimista que fazia dupla com Laysa.
-Quase isso...tem um nome mais refinado ao invés de dissolvedor, o solvente
universal!
-Solvente universal? –perguntou a paladina.
-Sim! Dissolve quase todas as substâncias.
Gabriel sempre chutava a palavra “Solidificação”.
Na próxima jogada o próximo personagem que era o monge retirou a carta que
concedia aos personagens + 2 de resistência e poderiam potabilizar a água da cidade.
Todos ganharam + 2 de resistência e já podiam preencher com essa carta.
O monge então exclamou:
-Deixa eu limpar essa água dessa cidade aqui - e foi percorrendo todo o tabuleiro
para representar que ia limpar.
Neste instante os outros acharam que o monge iria passar a frente deles, então
todos fizeram a mesma coisa que ele, percorrendo todo o tabuleiro, porém estavam tão
agitados, que não deu para discernir as vozes deles no diário de campo. Neste momento
a monitora disse:
-O rei ficará feliz com sua ação, monge!
-Eu vou consertar esse moinho, você vai ver!
-Sai prá lá, eu que vou – disse o paladino (risos).
A próxima pergunta foi sobre as diferenças de vaporização, onde Nicolas deu o
exemplo da roupa que seca no varal sem bolhas, da ebulição com a água no forno e fica
com bolinhas e por último do ovo frito que coloca a água em cima da chaleira e faz o
barulho (chiii). Gabriel gritou “Vaporização” e a professora o indagou a ele sobre o que
era vaporização e ele disse que era vapor de água.
A próxima carta que a paladina retirou era sobre os hábitos que cada um poderia
ir fazendo para não desperdiçar a quantidade de água. A pergunta inicialmente continha
a contextualização de que a água era formada por dois átomos de Hidrogênio e um de
Oxigênio (H2O). No primeiro momento não entenderam muito bem, mas depois a
monitora explicou a eles que se tratavam de elementos fundamentais na composição da
água. No final da pergunta então direcionada para os hábitos que podemos ter para não
desperdiçar a água todos responderam juntos dizendo que não podemos demorar muito
no chuveiro, escovar os dentes com água caindo da torneira, dentre outras opções. Neste
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momento, Rodolfo, que não estava participando da brincadeira retrucou, dizendo que
ele demora só 5 minutos no banho (risos).
Nesse momento o soldado e o monge já tinham jogado, mas a soldada não havia
jogado ainda, então ela tirou a seguinte carta do monte e leu:
-A água na natureza pode se misturar às outras moléculas e substâncias. Dê
exemplos de interações entre a água e outras substâncias que você conhece.
-Sei não fessora...
- Ah, professora, a água consegue “solver’ sais, mas não consegue “solver” o
óleo – respondeu Nicolas, sem olhar para nenhuma figura ou esquema – disse “solver”
significando o verbo dissolver.
- Olha! Isso aí! Por que vocês acham que não conseguem dissolver?
Ficaram quietos, sabiam muitas vezes dar exemplos, mas não sabiam o porquê
dos fenômenos.
-Algo que vocês vão aprender em outra série, mas vamos aprender aqui que a
água tem algumas partes que “gostam” de alguns produtos e “não gostam” de outros
produtos (risos).
Para a resposta da carta e como foi dado um exemplo, uma das meninas da dupla
da soldada deu novamente o exemplo do açúcar com água, que a água dissolve o açúcar.
A classe dela conseguiu então que todos pulassem uma casa juntos.
Alguns conteúdos abordados no jogo, fora da série deles, foram aprendidos no
jogo, como o conceito de calor específico representado pela figura da areia e do mar na
praia. Não foi cobrado de eles saberem sobre o conceito, portanto, eles conseguiram
avançar no tabuleiro. A próxima vez da alquimista foi retirada a pergunta sobre a
mudança de estado do sólido para o líquido.
Na próxima pergunta, onde alguns personagens estavam espalhados sobre o
tabuleiro, a pergunta foi direcionada para a dupla de monges femininos, que tinham
alegado não terem jogado ainda na primeira rodada:
A alquimista leu e escolheu a carta:
- No ciclo da água o sol aquece a água presente na Natureza. O vapor de água
vai para as nuvens e depois cai em forma de líquido nos solos. Parte da água é usada
pelas plantas e animais e depois é devolvida à atmosfera. Assim, quais são os nomes
que podemos identificar que fazem parte do ciclo da água e que estão mostrados em
setas na figura acima?
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A alquimista não pegou a figura e mostrou aos colegas cada etapa que estava
representada na figura, apesar de no texto já conter o nome de todas as etapas, ela
apenas teria que identificar nas setas, porém não compreendeu o que era para identificar
na figura ou não estava compreendendo como a partir do texto associar a mensagem
com a figura. Então ela preferiu explicar com suas palavras o que ela entendeu do texto:
-O ciclo da água é quando a água evapora, sobe para as nuvens e atmosfera e
depois essa água vai pra terra.
-Sim, alquimista, muito bem! Mas vamos aprender os nomes aqui agora! Dois
você já falou....Evaporação e infiltração da água na terra (a água percorre a terra)
A alquimista riu quando a monitora disse isso para ela. A turma inteira estava
bastante agitada, vários pediam para beber água e ir ao banheiro.
- A água, como você falou, apontando para a alquimista, é evaporada pela ação
do Sol, do estado líquido para o vapor, lembram? Depois como ela vai para as nuvens e
atmosfera, ela está em qual estado e vai para qual estado?
- Ah, do estado de vapor para o líquido? Todos riam e chutavam algumas
transformações, como solidificação e evaporação, por exemplos.
-Condensação? Entoou a paladina com ar de pergunta.
-Isso, Paladina. Condensação! Então ela cai em forma de quê que a alquimista
disse?
-Todos disseram: Chuva.
-Sim, a precipitação em forma de chuva. Então essa água é de que tipo depois
que cai na terra? Passa debaixo da terra? A pergunta deste tipo era interessante para eles
fazerem conexões do conceito com o fenômeno.
-Água subterrânea – disse a Alquimista.
- Outro conceito importante é que depois que essa água é usada pelos solos e
também usada por nós... Por que precisamos dessa água e qual importância para os seres
vivos? (Outra pergunta retirada pelo soldado novamente)
-Para sobreviver, tomar banho, fazer várias coisas - disse a dupla do monge
feminino.
- Sobreviver – disse a outra dupla da paladina, Jennifer e Caroline (que não
falavam muito no jogo, mas eram bem participativas no jogo e prestavam bem a
atenção).
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-Isso – respondeu a mediadora. Para vivermos! Então vou explicar a você um
conceito importante! Para que tenha esse ciclo precisamos devolver a água para as
nuvens e a atmosfera..Alguém sabe como acontece isso?
Neste momento o grupo estava bem agitado e um pouco desinteressado, algumas
pessoas pediam toda hora para ir ao banheiro e beber água, como Luciano, Rodolfo e
Kaio, mas a monitora veio com um exemplo prático e conseguiu voltar a concentração:
-Quando estamos fazendo uma caminhada, nós não suamos? O que acontece
com nosso corpo? Fica cheio de gotinhas de água, não é? Imagina várias pessoas no
mundo soltando gotinhas de água! Essa água vai para cima, nas nuvens...
-Todos riram (risos).
-Esse nome é chamado transpiração. Essa água usada por nós, pelos animais e
plantas é devolvida para as nuvens e a atmosfera por meio da transpiração.
Os estudantes riram com o exemplo, mas para a mediadora não ficou muito claro
que alguns entenderam o conceito, ficou mais claro para eles enxergarem o exemplo em
relação ao nome do conceito.
Como os estudantes tentaram responder à pergunta a ação acerto foi conseguida
pela metade, onde apenas a alquimista conseguiu escapar da armadilha. Algumas cartas
sobre tensão superficial e capilaridade foram debatidos também.
Já em outro cenário, chegando à floresta, a mediadora perguntou a eles como foi
a experiência do bioma anterior, o pântano, e da mesma forma eles disseram não sentir
nada. Novamente foi estimulado nos estudantes algumas características dos biomas e foi
solicitado que eles falassem algo sobre alguns biomas que eles conheciam, o tipo de
água que tinham, o estado físico, dentre outras características.
Em cada bioma conquistado os personagens recebiam uma carta de recompensa
por ter passado aquele bioma. Em cada bioma deveriam responder o que acontecia com
seus estados físicos (por exemplo, do bioma deserto, bastante calor, para o gelo e
novamente para o mar) em todas as vezes que a mediadora jogou com eles. Chegando
ao bioma floresta tem muita umidade, o que se eles falassem muito alto ou xingassem
chuvas fortes iriam destruir os personagens, já que eram formados por estados físicos
diferentes:
-Se começarem a falar muito, “fessora”, vai chover muito: Fazia representando a
chuva – representou Jessy, a monge feminina.
-Isso, aí! Vai chover! E quem é de vapor vai se condensar e quem é de gelo vai
fusionar! Todos vão acabar sendo destruídos!
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-Todos riam com ar de deboche. (Risos).
Novamente voltando ao ciclo, a dupla dos soldados retirou uma carta que falava
sobre um conceito importante: o soluto.
- A água consegue dissolver a maioria dos compostos presentes no corpo dos
animais e vegetais. O que pode ser dissolvido no corpo dos vegetais e animas, são
gases, nutrientes e minerais, dentre outras substâncias. O nome das substâncias
dissolvidas são chamadas solutos, - leu a soldada Emily.
Enquanto lia todos faziam barulho e nessa hora a mediadora pediu silêncio para
que todos entendessem a colega. A mediadora leu novamente mais alto para que todos
conseguissem ouvir. A partir daquele conceito foi relacionado com o fenômeno da
solvência universal da água e a mediadora explicou que tudo o que pode ser dissolvido
na água, como sais, açúcares (exemplos que estão próximo do cotidiano deles) é
dissolvido na água.
Chegando ao bioma deserto o monge retirou a pergunta, escolheu a que queria e
eliminou as outras no monte de cartas. A pergunta era para que o personagem
respondesse ao fenômeno com base no exemplo contextualizado na pergunta. Existia
uma vasilha com água e essa vasilha foi colocada no congelador. O que acontecia com a
água e qual era o nome da mudança de estado físico. A dupla do monge respondeu que a
água sairia do estado líquido para o estado de gelo e o nome era solidificação. A classe
do personagem monge pulou 3 casas por ter ganhado a ação acerto. A próxima pergunta
tinha relação com o aumento de temperatura e era direcionada para a dupla feminina de
monge, porém como eles não sabiam responder o grupo se ajudou para que pudessem se
deslocar também no tabuleiro.
- O que devemos oferecer à água para mudar de estado físico?
-Não sei, disse a dupla feminina do monge.
- Calor, retrucou o paladino.
-E o que é calor, paladino?
Todos riam, sem saber o que falar.
-Isso mesmo, paladino, calor é quando uma superfície está muito quente, a
temperatura aumenta. Assim, todos conseguiram deslocar quatro casas extras no
tabuleiro. A dupla de paladino masculina, novamente retirou um conceito sobre uma
propriedade da água, o de transporte da água. Eles leram que a água tem a propriedade
de transportar líquidos, partículas e substâncias. No corpo a água tem a propriedade de
transportar gases e nutrientes importantes para manter a sua sobrevivência.
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Neste momento algumas pessoas do grupo pediram novamente para beber água
ou ir ao banheiro. Então foi adiantado um pouco para que fosse dada a vez ao
alquimista, que por sua vez acabou retirando uma carta que diminuía suas resistências e
poderia voltar dois passos em sua classe, porém à dupla feminina de alquimista foi
concedida a pergunta de saber os estados físicos da água, em que todos os personagens
tinham propriedade em responder: Estado Físico, Sólido, Líquido e Gasoso. Então como
a alquimista tinha a propriedade de deslocar os aliados no tabuleiro por ser do tipo de
água subterrânea, todos os personagens conseguiram deslocar 3 (três) casas extras no
tabuleiro. Depois de algum tempo, como a turma estava bastante agitada no final, foram
feitas mais algumas jogadas depois de duas vezes percorrendo o tabuleiro todo. Então
quando chegaram ao bioma mar novamente, a mediadora colocou as cartas que
poderiam consertar o moinho para purificar as águas do reino. Todos se alegraram
quando consertaram o moinho e perguntavam quem ganhou o jogo, porém foi explicado
que o jogo era cooperativo e que todos se ajudavam a vencer. Ao final me ajudaram a
guardar as coisas do jogo e disseram que o jogo era bastante criativo e se fui eu quem
tinha construído.
Alguns alunos que participaram do jogo, porém estavam meio dispersos e saíam
sempre eram Kaio, Laysa, Luciano, Nicolas e Marcos Vinícius.
Parte sobre o ciclo da água e o aumento da temperatura que poderia fazer com
que a água passasse do estado líquido para o gasoso foi discutido nessa rodada, assim,
um conceito foi aprendido: temperatura e grau de agitação das moléculas. Novamente
foi discutido sobre solidificação e fusão por Nicolas e Gabriel.
Trocas para (ganhou a carta de bioma) o bioma marinho porque a paladina
acertou uma questão sobre como estão as moléculas de água (juntas, separadas e
agitadas) . A cartinha podia trocar todos de biomas e assim estavam chegando perto do
final onde poderiam pegar as cartas para conseguir consertar o moinho. O que acontece
no bioma marinho?
-Lá é muito fundo e gelado, salgado.
A autora pesquisadora foi à escola pela terceira vez no dia 06 de Novembro de
2017 (Segunda – feira) e pegou um ônibus na rodoviária de Campos dos Goytacazes às
10h30min. O jogo começou às 13h e terminou às 14h52min na disciplina de História.
No início a autora pesquisadora colocou os componentes do jogo sobre o chão e pediu
que fizessem uma roda grande. A autora percebia que todos os professores cediam seus
tempos de aula para a pesquisa, não havendo o problema do impedimento ou dos
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professores quererem dar os conteúdos. A autora percebeu que lá na escola eles
prezavam pela inovação, como exemplo, a Feira de Ciências. Nesta partida a autora
solicitou que as duplas trocassem de personagens. No início estavam bastante agitados,
mas a autora conseguiu controlá-los. 19 personagens participaram desta partida. Outro
aspecto foi que a monitora percebeu que tudo estava no automático, eles já sabiam quais
cartas comprariam e quantas armadilhas ignorariam ou escolheriam. Alguns não
quiseram colocar as roupas de capas ou colares, mas alguns usaram a armadura da
espada. À medida que os alunos iam lendo sobre as cartas que iam retirando alguns iam
respondendo com exemplos:
- Mamãe colocou as roupas no varal e demorou a beça pra secar!
- Por que você acha que não demorou muito a secar, soldada?
- Claro né, “fessora”, não tem bolha na roupa!
- Muito bem, soldada! Mas será por que isso aconteceu?
- Sei lá, “fessora”!
- Porque demora menos – respondeu Gabriel, que nem estava participando do
jogo, mas estava sentado ali perto.
- Isso mesmo, Gabriel, em passagens com formações de bolhas podemos ver a
vaporização....na evaporação a roupa seca em calor natural. E completou: Por que você
não vem participar do jogo?
- Eu não, “fessora”- e baixou a cabeça.
Mesmo que a autora percebesse que ele sabia de algumas perguntas e pedisse
para ele jogar nada o atraía. Em continuidade ao jogo, à medida que iam respondendo as
perguntas, erravam ou acertavam, um ou outro ia ganhando as ações acertos ou ações
erros. Acontecia muito de um aluno pedir para beber água no meio do caminho e não
voltar mais para jogar. Quando uma classe de personagem ganhava uma ação acerto e
outra classe de personagem, uma ação erro, este último não queria aceitar retornar casas
ou perder habilidades, como aconteceu na dupla de personagens que representavam a
paladina, Maria Abreu, Laysa e Emilly (Maria Abreu não participou das outras
partidas):
- Que é isso, “fessora”, ele ganhou a ação e eu vou retornar duas casas?
- Mas vocês não acertaram a pergunta, paladinas!
- ah, “fessora”, não aceito isso não, tá de “sacanagem” comigo...
-Vocês são de outra classe de personagem....está nas regras do jogo!
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Em continuidade ao jogo houve uma pergunta sobre calefação e o que o
alquimista entendia por calefação. O alquimista era representado por Carlos Victor. Ele
deu o exemplo da calefação, onde a mãe dele estava usando o ferro de passar:
-Mariana, ontem minha mãe estava usando ferro de passar quente! Isso é
calefação, não é?
- Bem, está no caminho...o simples fato de passar roupa não quer dizer
calefação... a calefação é a mudança de estado do líquido...
-Fusão - disse Gabriel!
- Não...estou falando de estado físico....líquido para o...
-Vapor, “fessora”, disse Pedro Wagner, que neste jogo representava o paladino!
-Sim...Imagine que tem uma superfície bem quente e cai água em cima, como no
ferro de passar...O que acontece?
- Faz o barulho, bem rápido!
-Isso aí, igual no exemplo da frigideira bem quente depois de fritar o ovo, faz o
barulho! Lembrou?
-Aham- disse, Carlos Vitor.
Assim ele conseguiram pular 3 casas e levar consigo os aliados, mas não
mudaram de bioma. Como conseguiu juntar todos os aliados no mesmo lugar disse:
-“Por isso sou o alquimista....faço mágicas”!
-Muito bem, disse a autora.
Em continuidade ao jogo, foram as vezes do monges, Ari e Thiago e Maria
Eduarda e Jhennifer, quando foram as suas vezes, deram o exemplo da fusão e da
sublimação, respectivamente:
- A fusão é quando passa do estado sólido para o líquido, “fessora”! – falou Ari,
em risos.
-Quando eu fui abrir o congelador hoje vi a fumacinha, “fessora”, isso é a
sublimação? – perguntou a monge feminina.
-Sim, são exemplos que podemos perceber normalmente no nosso dia-a-dia,
Monge. A sublimação é a transformação de estado físico então de qual estado para qual
estado físico?
-Do...sólido para o...vapor? – respondeu em tom de pergunta.
-Isso mesmo- respondeu a autora.
Em outro momento, em meio ao barulho da classe, perguntado à dupla da monge
feminina sobre o nome de uma etapa sobre o ciclo da água, em que a água alimentava os
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solos e os rios a dupla não sabia responder como também ninguém do grupo. Com isso,
a ação erro era não poder despoluir a água presente nos solos. Nicolas então disse:
-Então teremos água suja para a cidade...
-Sim..E vocês sabem os prejuízos que elas podem causar à população e ao meio
ambiente?
-Mortes e doenças – respondeu o paladino, com sua capa azul.
-Isso mesmo, paladino... (risos da turma quando a autora chama pela armadura).
-Hum...acho que é infiltração...
-Isso, aí, Nicolas...viu, como vocês sabem?
- Nossa, eu sem querer falei a resposta, que doideira...sem querer, “fessora”
-(risos de todos...) Viu, soldado? O jogo mostra coisas comuns do dia-a-dia, viu?
Neste momento era vez da alquimista feminino e a pergunta foi elaborada
primeiro com os conjuntos dos processos que água passa na natureza.
-Na natureza a contínua circulação da água acontece por meio de etapas, como a
evaporação, condensação, chuvas (precipitação), infiltração e transpiração. Como se
chama o conjunto desses processos da água na Natureza?
- A água cai das nuvens, vai para a terra, depois sobe para as nuvens com a ajuda
do Sol, depois cai das nuvens em forma de chuva - explicou com base na imagem para
os colegas- mas não falou o nome do processo, apenas explicou cada etapa.
- Sim, isso aí! Você está sabendo! Mas qual é o nome do processo?
-Ciclo da água? - perguntou a outra componente da dupla de alquimista
feminino, em tom de pergunta.
-Sim, alquimista! Muito bem! A ação acerto é andar uma casa no tabuleiro,
apenas para a classe de vocês.
Todos queriam deslocar uma casa no tabuleiro, mas depois foi explicado à eles
que nem todos deslocam uma casa se uma classe deslocar devido às diferenças de
classes e partidas por vez dos jogadores.
Em continuidade ao jogo uma classe de personagens ficou paralisada por 1
partida pois se solidificou. A classe de personagem dele tinha retirado duas armadilhas e
ele não tinha como escolher (O jogador alvo fica paralisado por 1 turno-Solidificação).
Outra classe de personagem tinha retirado uma carta que não era da sua classe, fato que
possibilitou ele a trocar com a classe correspondente. A classe que ele tinha tirado daria
vantagens para ele como ganhar habilidade, mas não era da classe dele. Ele não
entendeu isso e achou que estavam “trapaceando” com ele.
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Algumas perguntas, ao desenrolar do jogo, bem como armadilhas, como raios e
o bioma pântano foram presentes também. Nos raios os jogadores alvos perderiam -1 de
resistência e voltava 2 passos no tabuleiro. Já no pântano, os jogadores eram
perguntados como se sentiam no pântano, depois de terem estudado as breves
características daquele local. A ação era que no próximo turno os jogadores perdiam -1
de resistência. Os jogadores que tinham apenas 1 de vida não sofreriam a referida ação.
As perguntas referentes à capilaridade, os personagens não sabiam responder muito
bem, porém foi explicado que a água tem a propriedade de deslocar para cima desde as
raízes nas plantas até o topo da planta. Para representar essa propriedade foi dito a eles
que o tabuleiro estava tomado por água e eles iriam conseguir água para não morrer.
Todos os personagens ganhavam +1 de vida.
Em continuidade ao jogo, novamente quando todos tinham jogado, vieram a
classe de soldados. A pergunta lida pela dupla de soldado feminina era:
-Sabemos que a água apresenta várias propriedades, como Solvência Universal
(ela não conseguia ler direito o que estava escrito), Transporte, Tensão Superficial e
Capilaridade, por exemplos. A propriedade da tensão superficial faz com que alguns
insetos, folhas ou objetos bem leves consigam andar ou ficar sobre a água sem se
molhar. Assim diga o que você entende sobre a Tensão Superficial.
Essa era umas das perguntas em que ela quis responder. Todas essas perguntas
listadas até aqui são as perguntas que os próprios alunos retiravam do monte de cartas e
leram antes de escolher qual a pergunta gostariam de responder.
Ela, a que estava sentada perto de Laura, não conseguia pronunciar direito o
nome de Tensão Superficial, mas ao observar o esquema (figura) que estava na carta,
respondeu:
- Tensão “Supesficial” é uma película que impede que o animal ele caia na
camada de água ou se molhe – disse ela explicando para os demais colegas.
-Sim..é uma propriedade que impede que o inseto afunde na camada de água.
Agora explique esse conceito aos seus colegas.
- Então, é uma propriedade impede que alguns insetos afundem ou se molhem na
água, sem furar a camada de água. Isso?
- Vamos bater palmas para Carolina!
-Todos bateram palmas para ela.
Como todos os personagens tinham passado por todos os biomas, a autora
colocou as cartas que consertavam o moinho da cidade para que os próprios estudantes
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conseguissem resgatá-las e assim consertarem-no. Cada dupla pegou uma carta que
mostrava o caminho para consertar o moinho. A carta oferecia o seguinte benefício:
- Jogadores aumentam + 1 de nível, recuperam resistência e habilidade totais - Uma
peça encontrada para consertar o moinho da cidade. Nesse momento todos colocaram as
cartas encontradas sobre o moinho no tabuleiro de banner e retiraram suas armaduras.
Alguns me ajudaram a guardar as coisas na sacola e a autora saiu da escola para ir para
a cidade.
No dia 7 de novembro a autora foi novamente à escola para continuar a
aplicação do jogo, porém muitas pessoas que não haviam participado, como Bruna,
Emerson, Juliana, Lucas, Sílvio, Gabriel e Pedro Henrique não estavam lá, porém como
a pesquisadora estava lá com o jogo algumas pessoas resolveram participar novamente,
como Nicolas, Laysa, Michele, Maria Eduarda, Carlos Vitor e Laura, por exemplo, na
hora do intervalo, na própria sala de aula em círculo.
No dia 13 de Novembro a autora foi às turmas 601 e 602 para aplicar os
questionários finais de conhecimentos prévios.
A lista de chamada também estava com a autora todas as vezes.
Aula tradicional:
Mesmas datas e dias do jogo, no primeiro dia: mesmos dias de aplicação de
questionários finais e iniciais.
Observações: Tálio disse que estava com dúvidas no ciclo da água;
Gabriel: Sempre muito inteligente e sempre sabia responder às perguntas que eu
perguntava;
Wemmerson também inteligente, interessado.
No geral a turma 602 é muito boa, comportada. A maioria copiava do quadro, mais em
silêncio, interessados, perguntando sobre dúvidas. Sempre perguntavam o que iriam
receber caso copiassem do quadro, um visto, um ponto, algo assim.
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APÊNDICE M – DIÁRIOS DE CAMPO E ACONTECIMENTOS DURANTE A
APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS E DO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO NAS TURMAS 604
E 601
Escola Municipal Santa Teresinha
No dia 16 de Abril de 2018 a autora pesquisadora saiu às 5h30min de Campos
para Baixa Grande (Farol). Chegou à escola na hora de 7h e entrou na sala dos
professores. Lá elas me recepcionaram bem. Antes de chegar à sala a autora
pesquisadora foi à direção para que a diretora assinasse o termo de consentimento livre
e esclarecido.
A autora pesquisadora chegou à turma 604 para aplicar os questionários e o
termo de consentimento livre e esclarecido. Eles interagem com o conteúdo por meio do
jogo. A aplicação dos questionários e dos termos começou no horário de 7h40min na
aula de Português e durou aproximadamente 60 minutos. De início a autora
pesquisadora achou a turma bastante agitada. À medida que a autora pesquisadora ia
explicando a pesquisa um ou outro a interrompia. Mesmo assim o processo foi um
pouco agitado, apesar de a autora pesquisadora ir pedindo silêncio para que eles
respondessem ao conteúdo com calma. À medida que iam fazendo me perguntavam
diversas vezes o que era para fazer com o termo de consentimento livre e esclarecido e
com os questionários. Tinham dúvidas em algumas questões, como por exemplo,
questões de marcar, não sabiam como funcionava. O que mais chamou minha atenção
foi o estudante de nome João, ele disse que gostava muito de Ciências e queria ser
cientista. Luíz Gonzaga, mesmo tendo dificuldade de aprendizagem é um menino muito
interessado e curioso. Durante todo o processo da pesquisa ficamos amigos desde este
dia em diante.
No dia 23/04 na aula de Ciências houve a explicação do jogo. Logo disseram
que seriam ou o soldado ou o paladino, ou o alquimista ou o monge. Queriam saber com
quantas vidas começavam e com quantas habilidades teriam. Alguns, os meninos, não
gostaram muito, ficaram atrapalhando o andamento da mostra do jogo, como pessoas de
outras turmas que todo o tempo atrapalhavam a concentração. Lucas do Espírito Santo e
Ulisses disseram que não iriam participar da pesquisa.
Daí foi decidido que as quantidades de pessoas que iam jogar iam fazer duplas
ou trios e que cada dupla ou trio ficaria com um personagem. A maioria ficou com os
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olhos brilhando quando a autora pesquisadora mostrou os componentes do jogo. Fotos e
registros ocorreram pelo celular e gravador.
Logo depois que a autora pesquisadora organizou os questionários em pasta eu
fui para a turma 601. Lá o barulho foi menor. A aplicação começou às 9:00h e durou
aproximadamente 60min. Os estudantes estavam menos agitadas, apresentavam
dúvidas, quanto às propriedades da água. O processo andou mais rápido, em virtude de
menos barulho. No início eu expliquei o objetivo do trabalho, a maioria conseguiu
entender o que a autora pesquisadora estava fazendo ali, diferente do que acontecia na
turma 601, onde a autora pesquisadora precisava falar muitas vezes para que a maioria
conseguisse entender. À medida que iam fazendo iam me entregando para que eu
organizasse os questionários em pastas. Kauã me chamou atenção, menino muito
curioso durante as aulas, bastante interessado. Quando chegou o horário de 10h40min a
autora pesquisadora pegou a Van e voltou para Campos dos Goytacazes.
No dia 27 de abril de 2018 a autora foi à escola para aplicar o jogo pela primeira
vez. A autora pesquisadora saiu às 5hh30min de Campos para aplicar o jogo conforme
combinado com a diretora da escola na semana anterior. Conforme o mesmo
procedimento da mostra no dia anterior, foi solicitado pela autora que os alunos se
sentassem no chão em forma de roda e com as pernas cruzadas. Alguns se sentaram na
própria carteira, pois argumentaram que o chão estava um pouco sujo. Foi solicitado
que as carteiras ficassem dos lados e que no centro da sala os componentes fossem
postos, como cartas, manual com as regras do jogo e figuras, fichas dos conteúdos que
iam aprender, tabuleiro, caixa com personagens, fichas de preenchimento de pontos,
espadas e escudos.
A divisão ficou: 1 trio (Marcos Daniel; Marcos José e Luíz Henrique) e 1 dupla(
João Messias e João Gabriel) (na primeira aplicação de soldados);1 dupla (Sávio e
Paulo Jonas) e outra dupla (Layla e Adrielly) de paladinos; 1 dupla (Luíz Gonzaga e
Lucas Pires) e 1 trio (Kaynam, Jonas e Gabriel Sardinha) de monges e 1 trio de
alquimistas (Gabriel Cruz, Douglas e Carlos Henrique). Na segunda aplicação ficou:
Daniela entrou na dupla de paladino; João Carlos (toda hora atrapalhava) entrou na
dupla de soldados; Letícia entrou na dupla do Monge e Victor Hugo entrou na dupla do
Paladino (toda hora saia da sala). Thalyta entrou para ser soldada. Na terceira aplicação
ficou a mesma coisa, João Carlos e Victor Hugo não quiseram jogar. Os estudantes
ficavam sentados em lugares diferentes, alguns em carteiras e outros que faziam
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companhia com os colegas, estavam presentes, mas participavam, quer respondendo às
perguntas ou representando algum personagem.
A escolha ficou a critério dos alunos. A cada dupla e trio a autora deu um
caractere (capa, escudo, espada ou colar, a maioria queria usar a espada do soldado),
porém não tinha para todos, o que causou muita confusão, um jogador queria todos os
personagens e ficavam:
“Me dá o paladino, me dá o cavalheiro, quero ser o cavalheiro, quero ser o soldado”Gabriel Cruz e Marcos José.
Todas as outras duplas e arrumações ficaram com pelo menos um caractere, mas
nem todas usaram. A turma estava bastante agitada, foi difícil para disciplinar, mas
como no dia anterior a autora tinha ido lá na semana anterior para explicar o jogo, foi
um pouco mais fácil de eles saberem a dinâmica do jogo. A autora solicitou que cada
líder de cada dupla ou trio lesse a habilidade de cada personagem que ia representar,
pois dentro do monte de cartas vem especificando a habilidade e a resistência de cada
um (nem sempre lia, às vezes, até outra pessoa que nem era da classe lia). A cada dupla
e trio foi dado um papel para que eles preenchessem as habilidades e vidas iniciais. A
primeira tarefa foi explicar a relação entre o tipo de água de cada personagem, sua
característica e o estado físico que se encontrava. Cada cenário do jogo e bioma do jogo
foi explicado, bem como o objetivo do jogo. O soldado, água salobra, estado físico
sólido e cor verde escura; monge, estado físico gasoso, água pura e cor azul; paladino,
estado físico líquido, água salgada e cor verde limão e alquimista, água subterrânea,
estado físico líquido e cor tons de verde. A autora também explicou que no próprio
manual possuíam figuras e conceitos para que eles pudessem ir fazendo conexões do
que se lia com o que se imaginava a partir das figuras.
Começavam primeiro quem tinha mais vidas e habilidades iniciais. Cada dupla
ou trio recebeu uma carta com a figura do personagem e o próprio personagem em
biscuit para associar as ações e habilidades deste. Começava primeiro no tabuleiro quem
tinham mais habilidades, nesse caso o soldado. O que causou certa confusão, pois todos
queriam começar de uma só vez primeiro, sem formar filas.
O grupo dos soldados começou dizendo que eles eram os mais fortes:
-Sou o mais forte - João Messias disse.
-O poderoso, - Marcos José disse.
-Por isso tempos que começar primeiro - disse Marcos José.
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-O soldado começa com 5 de vida, paladino, com 3, monge, com 2 de vida e
alquimista, com 1 de vida. (falando das características de cada personagem).
- O soldado é mais forte – Disse Marcos Daniel;
- O paladino é justo e protetor , protegem, tem poderes, pode proteger os alunos–
disse a dupla de paladinos;
-Essa espada é para o soldado, disse Sávio, se referindo aos monges, monges não
podem matar – disse Sávio.
-Quero ser soldado – disse Kaynan- querendo a espada do outro colega;
-Quem será o monge e alquimista? (foi difícil pegar alguém que quisesse ser
alquimista, por causa das armaduras).
- Vamos começar, pessoal, disse a autora pesquisadora.
A dupla de soldados começou. Leram a habilidade e resistências (mostrada na
carta, pega três cartas e escolhe uma) e :
-Por que a água tratada é importante para a saúde dos animas? (pergunta contida
na carta);
- Acho que porque sem água ninguém vive ou sem água limpa as pessoas e
animais morrem – disse, entre ruídos, dupla de soldados.
Para várias vezes a gravação por conta dos barulhos e ruídos externos (eles
querem pegar as espadas uns dos outros) por conta de que acertaram eles avançaram
uma casa.
O outro trio de soldados então jogou:
Um dos representantes lê a carta:
-Nós, soldados, temos mais habilidades para salvar os colegas. A água na
natureza pode interagir com outras substâncias. Dê exemplos de interações da água que
você conhece.
-Ela pode cair no chão, virar outra forma (diz um dos soldados do trio, Luíz
Henrique).
- Ela pode mexer com o sal na água (disse um dos paladinos).
-Isso mesmo! A água pode formar até um elemento novo se misturando com o
sal na água, não é? Então o trio teve uma ação acerto de forma que todos pularam uma
casa juntos.
Nesse momento a monitora explica:
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-Então vamos lá, personagens. Estamos em pleno gelo, estamos sentindo muito
frio e estamos fazendo isso para consertar o moinho e ajudar o rei Miguel! Aqui nesse
bioma?
-Todo mundo no gelo (disse Marcos Daniel, um soldado).
- Baleia, Foca, urso polar (Disse Douglas, representando o alquimista).
- a água está em qual estado físico? Perguntou a monitora:
-Gelo, disse, João Messias.
- Sim, mas qual estado? Ela está no estado líquido? Ou em forma de vapor?
- Não, tá no sólido, disse Marcos José.
-Isso aí! Disse a monitora.
A próxima dupla que retirou a carta foram os paladinos! Prontifiquem-se,
paladinos, podem ler suas características:
Então eles leram suas habilidades e disseram que o paladino não mata e que iriam
dissolver as sujeiras da água.
A pergunta foi referente à vaporização e eles deram o exemplo de vaporização que eles
conheciam:
-A panela quando ferve água e sai bolinhas? (em ar de pergunta, diz Sávio).
- Isso aí! Tem as bolinhas! E vocês acham que tem diferença para quando a mãe
coloca as roupas no varal?
-Vaporização (recruta João Carlos , que não está jogando direito e toda hora sai
da sala).
-A água passa do líquido para o gasoso (diz Sávio)!
- Isso, mesmo, Paladino! A diferença é que não vemos formação de....
- Bolhas, diz um dos que estavam representando o monge, Luíz Gonzaga.
-Certo! Disse a monitora.
Continuando o jogo, os personagens trocam de biomas, vão para a floresta!
-Aqui, estamos na Floresta. O que temos na floresta?
- Muita chuva e cobras, macacos.
- Isso! Chuva é qual estado físico da água?
- Líquido, disse Layla.
Muitos barulhos na hora.
-Agora é vez de quem?- diz a monitora.
-Da outra dupla de meninas de paladino:
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- Na natureza......a contínua circulação da água acontece por meio de etapas (era
a cartinha sobre ciclo da água, Layla lê).
Esta carta era para explicar sobre o ciclo da água na natureza e foi explicado que
especialmente ali na natureza, poderia ser encontrado com mais clareza (Á água sendo
evaporada pela ação do Sol, chegando às nuvens e caindo novamente). Porém as
meninas erraram e tiveram que permanecer na casa onde estavam. Dessa forma foi dado
uma dica com o nome de ciclo e o que nós estamos estudando (o vai e vém da água na
natureza).
Os próximos foram os monges, ainda estamos no bioma floresta e lá foi
explicado sobre o ciclo da água e a evaporação, bem como, outros exemplos foram
dados, no cotidiano, onde podemos estender a roupa molhada (estado líquido) no Sol
(fica seca) (estado de vapor). Antes da floresta estavam no Pântano e disseram os
possíveis animais que seriam encontrados lá. Os personagens retornaram 3 passos no
tabuleiro (armadilha).
Os próximos personagens a jogar foram os monges. Eles retiraram cartas onde
tinham armadilhas:
Nossa, caí em uma armadilha, um dos monges, LG, diz! (Cada jogador retorna 3
passos no tabuleiro. Água parada Jogador do tipo soldado fica no mesmo local) e todos
perderam 1 de Resistência (solidificaram-se), menos o soldado. Nesse momento a
monitora alertou para que em cada bioma (com certo calor ou não) poderia fazer com
que os personagens voltassem ao seu estado normal (sólido para líquido, na floresta).
O outro trio de monges tira a carta sobre a propriedade de tensão superficial. A
pergunta foi sobre o que eles entendiam sobre tensão superficial. Elas disseram que se
tratava de um mosquito na água, conforme especificava na imagem.
A outra dupla de alquimista disse:
- Veja a figura, parece um avião boiando na água (risos) parece um inseto
boiando sobre a água.
Então foi melhor explicado o que significava a propriedade da tensão superficial.
Os monges permaneceram onde estavam. O outro trio de monges retirou a seguinte
carta: Gabriel Sardinha, monge, disse:
[...] o que você entende por água purificada?
- A água sem sais, água pura.
-Certo!
- Quais seriam as características da água pura?
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-Sem cheiro, sem sabor, sem cor, sem odor.
- Sim, muito bem! Essas seriam as características da água/?
- sim, sem cheiro, sabor, odor (disse João Messias e Gabriel sardinha).
Ganham + 2 de habilidade para recuperar resistências de todos os aliados.
Depois os alquimistas:
Nesse tempo os soldados queriam tirar suas cabeças (disseram que assim seria
mais bonito, representando, colocando o soldado de cabeça para baixo). Os soldados
queriam ficar sempre na frente dos demais, mesmo que estivessem atrás de algum
personagem.
Para os alquimistas veio a pergunta sobre a o que deve-se fazer para que o sólido
(água em gelo) se derretesse:
O alquimista leu a carta:
Observamos as transformações que a água sofre. O que devemos oferecer à água para
mudar de estado físico?
Os alquimistas (Carlos Henrique, Douglas e Gabriel Cruz) disseram ser o fogo.
-Fogo é fumaça (disse Douglas).
-Sim, se tem fumaça há calor, não é? (disse a monitora);
-Sim, aí a água esquenta.
Nessa parte aprendemos sobre o conceito de temperatura e calor.
Deslocaram 4 casas extras todos juntos.
Nesse turno o trio e dupla de soldados estavam congelados porque antes haviam errado
uma pergunta e foram para o bioma gelo.
Nessa parte a dupla de soldados de soldados jogou novamente:
Leram as habilidades de seu personagem conforme estava na carta e pegaram a seguinte
carta:
Certa confusão, estavam brincando com as armaduras. Entra e sai de pessoas de outras
turmas.
Um dos primeiros paladinos leu a carta (Sávio e Paulo Jonas):
-Imagine quando retiramos uma vasilha com gelo que estava no congelador por
algumas horas e colocamos essa vasilha sobre uma pia. O que acontece com a água e
qual é o nome da mudança de estado físico?
Ação acerto: Pule 2 casas;
Ação erro: Vire líquido.
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Nesse momento eles erraram a pergunta (disseram solidificação), porém era fusão. Mas
depois foi falado o que, no cotidiano dele, poderia ser voltado para líquido (exemplo, o
gelo sobre a pia, como foi falado na carta):
-Você pode dar seu erro para descongelar o soldado, paladinos!
- Sim, descongelar a gente (gritou os soldados) que estavam sem jogar naquele
turno.
A outra dupla de paladinos jogou sobre a questão da vaporização e formação de
bolhas, quando se coloca roupas no varal, partindo do líquido para o vapor. A frigideira,
por exemplo, quando chia, faz o barulho “chiiii” Assim, eles conseguiram acertar e
fizeram com que todos partissem para o bioma próximo do moinho, o deserto!
-Chiiii- disse Paulo Jonas;
O que se encontra no deserto, personagens?
Nesse momento os personagens disseram que eram muito calor, muito quente:
-Muito quente, tem muitos animais (disse um soldado);
- Isso! E como vocês acham que ficam os estados de vocês? O soldado sólido,
como vai ficar?
- Sólido para vapor,.... (não sabia responder);
- Líquido para vapor, estou gasoso, gritou um personagem.
Então eles receberam a carta do deserto; e permaneceram lá.
A vez foi dos soldados com a pergunta sobre capilaridade. Neste momento João leu a
carta sobre o conceito de capilaridade e explicou para os colegas:
- O conceito de capilaridade é quando a raiz das plantas absorvem a água e a
água vai de baixo para cima nas plantas.
Então, com todo o barulho, mas conseguiram ouvir a explicação de João.
Nesse momento todos ganharam + 1 de resistência devido à presença de água no bioma
deserto.
Para os monges foi perguntado sobre qual seria o nome da água que passava
debaixo da terra e filtrada pelo solo, pelas pedras e passava por lugares escondidos.
Foi explicado que essa água, o estado dela era líquido e as partículas estavam separadas.
Um exemplo do frio foi explicado para dizer que a água gelada tem partículas juntas.
Estavam bastante próximos do moinho e os paladinos tiraram uma carta sobre
condensação:
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-Quando você toma banho começa a aparecer um vapor no espelho do banheiro
e logo depois esse vapor de água vira partículas de líquido. Qual é o nome dessa
mudança de estado físico?
Um dos alquimistas, Carlos Henrique disse se tratar de Vaporização, mas
Douglas não falou o nome da mudança, mas viu na cartinha e disse que já tinha
presenciado no banho a fumacinha no boxe, igual como estava na cartinha. Foi
explicado que era o calor do nosso corpo que se transformava do vapor para o líquido.
A ação acerto era que a chuva iria ajudar a purificar a região da Cidadela. Estavam bem
próximos do moinho e as cartas para consertar o moinho foram distribuídas no
montinho. Foram dadas aos personagens e conseguiram ao objetivo.
A divisão ficou: 1 trio (Marcos Daniel; Marcos José e Luíz Henrique) e 1 dupla(
João Messias e João Gabriel) (na primeira aplicação de soldados);1 dupla (Sávio e
Paulo Jonas) e outra dupla (Layla e Adrielly) de paladinos; 1 dupla (Luíz Gonzaga e
Lucas Pires) e 1 trio (Kaynam, Jonas e Gabriel Sardinha) de monges e 1 trio de
alquimistas (Gabriel Cruz, Douglas e Carlos Henrique). Na segunda aplicação ficou:
Daniela entrou na dupla de paladino; João Carlos (toda hora atrapalhava) entrou na
dupla de soldados; Letícia entrou na dupla do Monge e Victor Hugo entrou na dupla do
Paladino (toda hora saia da sala). Thalyta entrou para ser soldada. Na terceira aplicação
ficou a mesma coisa, João Carlos e Victor Hugo não quiseram jogar.
Começavam primeiro quem tinha mais vidas e habilidades iniciais. Cada dupla
ou trio recebeu uma carta com a figura do personagem e o próprio personagem em
biscuit para associar as ações e habilidades deste. Começava primeiro no tabuleiro quem
tinham mais habilidades, nesse caso o soldado. A divisão ficou: 1 dupla (Sávio e Paulo
Jonas) e outra dupla (Layla e Adrielly) de paladinos. Daniela entrou na dupla de
paladino, João Carlos (toda hora atrapalhava) entrou na dupla de soldados; (não teve
participação significativa no jogo). Letícia entrou na dupla do Monge e Victor Hugo
entrou na dupla do Paladino (toda hora saia da sala).
O grupo dos soldados começou dizendo que eles eram os mais fortes, e faziam
filinhas para colocar em ordem de habilidades e resistências de acordo com os
personagens. Cada um foi falando de suas características e o tipo de água que estavam
representando e seus estados físicos. Os soldados começavam, pois eram mais fortes. A
questão física deles era falada por eles, de ser mais forte, ter espadas, de estar no tipo de
água salobra. Então eles disseram o que seria água salobra, que seria entre água doce e
salgada e está presente em poços, represas, e outros locais. Além disso, costuma estar
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poluída e possui cor amarronzada por causa de poluição. Os outros personagens
representados por alquimista, por exemplo, possuem água subterrânea, que é aquela que
entra debaixo de terras e cria pequenas poções de água. O monge e paladino apresentam
água pura, sem sais, na cor azul e estão no estado físico vapor e / ou gelo e paladino que
possui água salgada, que tem água com sais.
O grupo de soldados começou e tiraram a cartinha da definição de água salobra.
A água do tipo pode ser encontrada em poços, mares, rios, represas e canos. Nessa
pergunta era para que os personagens explicassem o que seria entendido por água
salobre. Existe um nível intermediário entre a água doce e salgada, essa é camada
salobre e pode ser poluída ou não, podendo ser encontrada em estuários, por exemplo.
Essa questão foi explicada para o grupo. A próxima foi a armadilha retirada pelo
segundo grupo de personagens, o pântano:
Cada jogador retorna 3 passos no tabuleiro e os soldados ficam parados no
mesmo local. Eles não gostaram de retornar. Próxima carta retirada pelo Monge foi a
mudança de bioma:
Considerando que somos personagens formados por diferentes estados físicos, o
que aconteceria com nossos estados se do bioma em que estivermos pulássemos para o
bioma Gelo/Neve?
-Eu ficaria gelado, porque já sou gelado- Disse um dos soldados.
-Eu me fusionaria- Porque somos líquido – Disse um dos paladinos;
-E vocês, monges? Vêem nas cartas!
- do vapor para o gelo, solidificação! Disse um dos monges;
-Solidificar? O que é solidificar que vimos na outra aplicação?
-É do estado líquido para o sólido- Disse Sávio;
-Então...do estado de muito quente para o gelo? O que acontece?
Foi explicado que eles iriam sublimar, se transformar em gelo!
Então os personagens receberam a carta de mudança de bioma e todos
imaginaram que mudaram seus estados físicos. Ora uns líquidos, outros gelos, outros
sublimados!
O que vocês sentem agora? Mudaram algo, ou liquidificaram? Alquimistas se
solidificaram?
Responderam que mudaram seus estados físicos e o alquimista disse que ficou
mais forte e os soldados que perderam suas forças, pois se solidificaram.
-Vocês acham que mudaram suas águas ou permaneceram iguais?
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-Acho que ficou igual. Só trocou o líquido, gasoso e sólido, ué – disse Luiz
Gonzaga.
Para a outra turma do grupo de personagens que estavam na vez, foi perguntado
sobre a dissolução de substâncias:
Sabemos que a água consegue dissolver várias substâncias, como sais, gases,
minerais, nutrientes, dentre outros. Essa capacidade de dissolução da água se deve à
qual propriedade? Se eles acertassem a questão o paladino poderia dissolver a sujeira da
água. Essa capacidade de dissolução poderia ser dada à qual propriedade da água?
-Quando colocamos o açúcar na água o que acontece com o açúcar? ( vêem a
figura no manual e associam o significado com alguma situação que já tenham vivido)
-Se dissolve? Eu já fiz isso! Falou um dos alquimistas? (estava respondendo com
ar de pergunta);
-Sim! Como vimos na outra aplicação, lembra? Então, a ação acerto diz que o
paladino consegue dissolver a água da cidade!
-Vamos dissolver as sujeiras....tem muita sujeira aqui!
-Além disso, vocês conseguem pular duas casas extras junto com os aliados!
Estavam quase conseguindo chegar no próximo bioma quando um dos monges,
que era a vez prevista para eles, retira uma carta contendo armadilha sobre redemoinho:
Ao subir e descer, muitas vezes, as marés criam correntes circulares, conhecidas
como redemoinhos, e alguns deles produzem uma pressão para baixo, chamada de
turbilhão. Efeito armadilha: Todos os personagens trocam de Estado Físico e perdem -3
de resistência e habilidade e voltam 3 casas no Tabuleiro. Todos odeiam aquela situação
de voltar no tabuleiro, estão agitados e fazem muito barulho...Preenchem as fichas de
resistência e habilidades com menos pontos.
A próxima jogada foi para os soldados, sobre a pergunta da capilaridade. Da
outra vez na aplicação eles já tinham entendido sobre do que se tratava e um dos
soldados disse sobre a propriedade, de acordo com o que a figura mostrava. Assim eles
ajudaram os outros amigos, pois todos ganham + 1 de resistência.
-Como se a água vai para cima nas plantas e se cobre por água, fica mais forte
para crescer e por isso, ganham mais resistência. (disse a monitora)...
A próxima pergunta foi em relação à purificação Elemental:
Para os monges, seres que buscam a perfeição espiritual, através da meditação,
podem ser encontrados nas formas de vapor e gelo. A água líquida vai para o céu, é
acumulada em forma de nuvens e é purificada. Essa questão era para dizer o que se
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entendia sobre água purificada. Se acertassem iam ganhar + 2 de habilidade para
recuperar resistência de todos os aliados. Um dos monges disse que tinha se sublimado
e que não era mais vapor ou gelo porque estava indo para o bioma gelo. Um dos
monges, que não tinham falado ainda, disseram que a água purificada não tem sais e faz
bem para a saúde. Nesse caso eles ganharam a ação acerto.
-Muito bem! Isso aí!
A outra vez, que foi a do paladino, tiraram uma carta sobre conceito sobre
propriedade e transporte da água: Apenas leu:
A água tem a propriedade de transportar líquidos, partículas e substâncias. No
seu corpo a água consegue transportar gases e nutrientes importantes para manter a sua
sobrevivência. Na natureza a água consegue transportar minerais, gases e nutrientes no
corpo das plantas e dos animas no solo.
-Vejam a água subterrânea! Ela alimenta os animais no solo também, viram a
importância?
-Sim! Retrucou um dos alquimistas.
Nessa hora foi a vez dos alquimistas responderem sobre as etapas do ciclo da
água. Eles já tinham passado para o penúltimo bioma:
Um dos alquimistas leu: No ciclo da água o sol aquece a água presente na
natureza. O vapor de água vai para as nuvens e depois cai em forma de líquido nos solos
e rios. Parte da água é usada pelas plantas e animais e depois é devolvida à atmosfera.
Assim, quais são os nomes que podemos identificar que fazem parte do ciclo da água e
quês estão mostrando nas setas na figura acima?
A ampulheta estava passando o tempo, como em todas as questões. Os
estudantes ficavam agitadas com a ampulheta. Então um dos alquimistas mostrou as
setas:
-A água é evaporada por quem?
-Pelo Sol – disse Gabriel Cruz;
-Sim! E o que acontece com ela? Vai para onde?
-Pra cima, pras nuvens? (respondeu um dos alquimistas)
-Isso mesmo! Elas ficam bem gordinhas, não é? Cheias de água! Depois
retornam para a o fundo da terra, para alimentar plantas, animais, insetos..Que tipo de
água é essa?
-Água subterrânea!
-Isso mesmo!
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-E pegado o gancho... qual é o nome desse vaivém que a água faz ? Evaporada,
vai para a nuvem, cai para a terra, alimenta os animais, seres humanos e plantas e depois
sobe novamente?
-Ciclo da água- disse um dos soldados, Marcos José.
-Isso mesmo! Vamos lá!
Nesse tempo eles foram para outro bioma, para o pântano e depois para o
deserto. Os estados físicos de seus corpos e tipos de água foram modificados, pois se
misturaram às outras substâncias. Viraram gelo, ou vapor e líquido, dependendo par
onde iriam. Momento de bastante falatório, alguns personagens bastante dispersos.
Nesse momento eles já estavam no último bioma antes de conseguirem retirar as cartas
para consertar o moinho. E a pergunta foi para paladinos de como conseguirem
economizar água. E um deles respondeu que não usar mangueiras e não demorar muito
no banho seriam formas para economizar água. Com isso ele conseguiu que todos os
personagens pulassem as casas necessárias para consertar o moinho. Em fila ficou da
seguinte forma: soldado, alquimista, monge e paladino.
Aula tradicional:
Mesmas datas e dias do jogo, no primeiro dia: mesmos dias de aplicação de
questionários finais e iniciais.
Observações:
Kauã sempre perguntava sobre alguma dúvida ou experiência do cotidiano; Dandara
apesar de ter facilidade, é muito quieta. Yana é sempre muito curiosa, agitada
responsável; Sarah muito quieta; Natham é muito estudioso e sempre tinha dúvidas,
sobre s passagens de transformações da água.
No geral a 601 é uma turma média e agitada, responsável, os alunos são mais curiosos e
contam mais de casos isolados, porém não tem muitas dúvidas, não suscitam muitas
hipóteses.
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APÊNDICE N – GLOSSÁRIO UTILIZADO NO JOGO DESENVOLVIDO
Água: Substância (H20) líquida e incolor, sem sabor ou cheiro, essencial para a vida
dos animais vivos e grande solvente universal para muitas substâncias.
Água doce: É a água que se encontra em rios, lagos, riachos. Possui baixo teor de sais
minerais dissolvidos e algumas impurezas.
Água poluída: Tipo de água misturada com algum poluente.
Água potável: Destinada ao consumo humano por apresentar condições ideais para a
saúde. Precisa passar por um tratamento que elimine substâncias nocivas à saúde.
Água salgada: Possui grande quantidade de sais minerais dissolvidos.
Água Salobra: Possui grande quantidade de sais ou outras substâncias dissolvidas e não
pode ser consumida pelo ser humano. Encontrada em regiões de mangue.
Água Subterrânea: Não contém muitos minerais dissolvidos e são chamadas de água
doce. Podem escoar pela superfície do solo, chegando aos rios e lagos, ou podem se
infiltrar no solo, preenchendo os espaços vazios o entre as rochas.
Água na Natureza: Pode se encontrar em três estados físicos: Líquido, Gasoso ou
Sólido.
Capacidade de dissolução da Água: Solubilidade da água, Solvente Universal. A água
tem a capacidade de dissolver grande número de substâncias.
Capilaridade: Propriedade da água relacionada à presença de condução de fibras qua
agem como tubos muito finos, chamado de capilares. A maioria das plantas também
possui tubos que são responsáveis pela condução de substâncias pelo corpo do vegetal
(água, sais minerais).
Características da Água: É incolor (não tem cor), inodora (não tem cheiro) e insípida
(não tem sabor). É muito importante para a sobrevivência de animais e plantas.
Apresenta três propriedades: Capilaridade, Tensão Superficial e Solvência Universal.
Chuva: Precipitação de água sobre a superfície da Terra. Forma-se nas nuvens.
Condensação: Mudança de estado físico que identifica a mudança do estado gasoso para
o estado líquido.
Importância da preservação da água: Preservação do recurso para a sobrevivência dos
animais e plantas e meios de se evitar doenças, consciência no seu uso e evitar o
desperdício.
Estado Gasoso: Partículas de água afastadas umas das outras.
Estado Líquido: Encontrada em corpos líquidos, rios, lagos. As partículas encontradas
não apresentam forma própria.
Estado Sólido: As partículas de água possuem forma própria, como por exemplo, os
cubos de gelo. Partículas de água encontram-se bem próximas.
Estados Físicos da Água: São os processos que acontecem quando a água passa por um
processo de aquecimento ou resfriamento.
Evaporação: Vaporização lenta, como acontece com a roupa que seca no varal.
Formação de chuvas: A água é aquecida pelo sol, evapora e se transforma em vapor de
água, este vapor se mistura com o ar e sobe para a nuvens, formam-se nuvens
carregadas de vapor d’água. O vapor de água se condensa, transforma-se novamente em
água, como é pesada não consegue sustentar-se no ar e cai em forma de chuva.
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Funções da água para os animais e plantas: Mantém sobrevivência de animais e plantas;
age no transporte, seiva em plantas, dentre outras funções.
Granizo: Pedras de gelo e temperaturas reduzidas.
Misturas: sistemas formados por duas ou mais substâncias.
Mudanças de Estado Físico da Água: Podem ocorrer quando a água passa por processos
de redução ou aumento da temperatura.
Neve: Composta por minúsculos cristais de gelo.
O ciclo da Água: O calor proveniente do Sol é a principal fonte de energia que mantém
o ciclo da água: ele é responsável pela evaporação da água nos oceanos, mares, rios,
lagos e no solo, assim como pela água liberada pela transpiração de plantas, animais e
outros seres vivos. Devido ao calor proveniente do Sol, a água evapora de rios, lagos,
oceanos, solo, seres vivos e vai para a atmosfera. Os animais necessitam de água; parte
da água ingerida por eles retorna ao ambiente pela transpiração; As plantas captam água
do solo. Parte da água absorvida por elas volta para o ambiente pela transpiração
vegetal. Quando as nuvens ficam muito carregadas, a água cai em direção à superfície
na forma de chuva, neve ou granizo, dependendo das condições climáticas. Nos locais
em que a temperatura média anual é muito baixa, a água se solidifica, originando as
geleiras, que, ao derreterem, formam canais por onde a água escoa até rios e lagos.
Poluição: Qualquer alteração provocada no meio ambiente, que pode ser um
ecossistema natural ou agrário.
Raios: Uma descarga elétrica de grande intensidade que ocorre na atmosfera, entre
regiões eletricamente carregadas, e pode dar-se tanto no interior de uma nuvem, como
entre nuvens ou entre uma nuvem e a terra.
Redemoinho: Correntes circulares de marés.
Solidificação: Mudança de estado físico. Quando a água líquida é resfriada e passa para
o estado sólido (gelo), essa mudança de estado físico é denominada solidificação.
Soluto: Substância que será dissolvida (sólido em um líquido)
Solvente: Substância que dissolverá o soluto (líquido que dissolve o sólido)
Sublimação: Mudança de estado físico. A água que passa do estado sólido diretamente
para o gasoso ou do estado gasoso diretamente para o sólido, sob determinadas
condições ambientais.
Tempestades: Agitação atmosférica de caráter violento, que possui curta duração e pode
vir acompanhado de ventos fortes, chuva, granizo, relâmpagos e raios.
Tensão Superficial: Uma propriedade que faz com que a superfície da água se comporte
como se fosse uma película muito fina e elástica. Isso ocorre na superfície de todos os
líquidos, mas a tensão superficial da água é particularmente grande, quando comparada
à maioria dos líquidos.
Tratamento de água: Cuidados com a água, evitar formas de desperdício, não poí-la.
Vaporização: Mudança de estado físico. Quando a água é aquecida para o estado gasoso
(vapor) ocorre a vaporização, que pode ser lenta ou rápida.
Biomas: Unidade biológica com determinadas características homogêneas.
Economia de água: Formas de economizar água, não dar muitas descargas ao dia, lavar
calçadas com regadores e evitar mangueiras.
Fusão: Mudança de estado físico. Passagem do gelo para o líquido.
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Ebulição: A vaporização rápida com formação de bolhas.
Condensação: Mudança de estado físico. Passagem do estado gasoso para o líquido.
Mata Ciliar: Mata que protege rios e lagoas.
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APÊNDICE O – ATAS DO JOGO
ATA nº I
Às dezenove horas do dia doze de julho de dois mil e dezesseis, na sala 208 do Centro
de Ciências do Homem da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro,
foi realizada a primeira reunião do “Tabuleiro de RPG / Seminário” sob a coordenação
do Professor Gerson Tavares do Carmo e com a presença dos seguintes membros:
Mariana e Kaio. Constatada a presença da maioria dos membros da reunião, o vice-líder
Gerson declarou aberta a sessão e informou a pauta da reunião: 1. Ideias sobre a
estrutura do Tabuleiro de RPG para a realização do pré-projeto de pesquisa do Mestrado
em Cognição e Linguagem. Gerson iniciou a reunião informando que a ideia da
pesquisa em relação ao RPG adveio de uma experiência de uma coordenação realizada
por ele em um colégio em Cantagalo e que conheceu esse jogo, se envolveu com o
pessoal da RodaMagia que era do Edifício Central onde era o colégio em Cantagalo.
Gerson conta que fizeram campeonatos, levavam materiais deles e vendiam em
consignação para os alunos, sendo, portanto, um sucesso, algo encantador, os alunos
realmente se envolviam mais no raciocínio. Gerson conta que foi puxando pelo lado
pedagógico, trabalhando com os Bandeirantes, criando e jogando. Kaio interveio na
afirmação perguntando se havia mapas e Gerson respondeu que não, sem mapas mesmo,
sem dados, sem nada, ele fazia com moedas, (risos) dentro do carro, com muitos
estudantes dentro dele, era divertido. Gerson diz que chegou a brincar na Uenf quando
Thaíse pertencia à turma ainda. Entretanto, isso sumiu. Até que apareceu a Mariana. A
mariana não. Mariana intervém dizendo que foi a Elaine. Gerson completa: Com isso
ela falou que ia pesquisar sobre o jogo e eu ia ser orientador, ela pesquisou comprovou
lá, deu certo. Eu não sei qual foi a história, se foi você quem pediu pra mim ou foi eu
que dei a ideia. Mariana responde: Você quem deu a ideia. Gerson diz: Ela gostou, ela é
fissurada também e aí a gente está constituindo agora um já para ampliar e de uma
metodologia de construção desse jogo como catalisador de conteúdos. O jogo pode ser
aplicado para diversos fins, mas a ideia quando a gente pensou, eu e a Elaine, os
conteúdos dos biomas, eu não pensei como catalisador, eu pensei como vários assuntos
e depois a gente percebeu que a ideia de catalisador tem a ver com mobilização de
aprendizado. Gerson completa: Tem um livro chamado Gêneros Catalisadores hoje na
área de Português. Então são gêneros textuais que fazem os movimentos, fazem o texto
circular, por exemplo, trabalha com bilhetes com estudantes no aprendizado, cartinhas.
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A gente entende que o objeto que a gente está trabalhando agora com a permanência, ela
é um tema catalisador, você pode trabalhar com qualquer teoria, série e fins, ele cabe,
junta as pessoas. Então essa coisa de juntar, de aglutinar, mobilizar, é algo dentro da
educação como um buraco enorme, tem vida dentro das pessoas, então, isso aqui não é
um mero jogo, seria também um elemento de compensar o professor, na sua capacidade
de dar o conteúdo que é tão importante para ele, mas literalmente com maior rapidez.
Kaio completa: Com mais dinâmica. Gerson diz: E é isso que seria a hipótese dela, que
com seis horas ou oito horas esses alunos aprenderam esse conteúdo todo, está aqui,
fizeram a prova (risos). E isso o pessoal enxerga. E é essa um pouco a ideia, e aí o dela
eu tive uma psicografia (risos) eu criei lá, pensei de os personagens serem gotas de
água, então tem a gota de água da...Mariana completa: Da chuva. Gerson lembra: Do
côco, tem cada gota uma disciplina, água de côco, a Biologia. Mariana: Água
subterrânea. Gerson: Água mineral, água da chuva, gota do orvalho, você trabalhar com
a tensão superficial, que fica aquela bolinha redondinha (risos). Mariana: Sim. Gerson:
E eles vivem e vêem isso. Entende? Como aquele raio daquela bolha de água explode?
Porque no final das contas, é nas Ciências, a nomenclatura é fundamental. A principal
coisa. O que significa esse raio desse nome? E começar a usar o nome para poder jogar
e tal. Então é isso, Kaio. Ela disse que você joga com frequência, Elaine também, etc.
Tem um professor aqui que gosta também. O Rodrigo. De a gente formar um grupo.
Kaio: E fazer uma experiência para o jogo. Gerson: E dar nome a isso, de a gente não
ter um clube não, mas também não é uma associação, mas do que a gente estiver
fazendo ter uma história que a gente está construindo, e que aí vira o trabalho dela, eu
não sei se você já tem mestrado, se não tem... Kaio responde: Eu faço Geografia no Iff,
sexto período. Gerson: Tá no sexto período, aí você de repente se interessa pra fazer a
sua monografia, TCC com isso. Começar a juntar uma galera que gosta, entende?
Pensei até de a gente ter uma história para isso, mas criar até outro nome para o jogo, já
que ele tem um estigma, uma visão negativa. Mariana: Sim, visão negativa. Gerson
continua: Dentro da Educação Básica, o conservadorismo é enorme né, eu pensei em
JCAC, jogos de catalisadores de conteúdo, focar na questão do catalisador, a gente
saberia da origem deles e criaria esse negócio e ter um pessoal interessado em estar
criando porque eu imagino que seja possível para cada jogo desse a gente ter uma
patente, simplesmente assim, cada brinquedo para criança formar uma patente, entende?
Então é um filão de resultados, de possibilidades dentro da educação, e de mérito para
quem cria, claro que meu nome iria junto a todos os trabalhos, já vou avisando...(risos).
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Mariana: Sim, sempre, ele todo dia fala isso... (risos). Gerson: não é? Porque você
aprovando e etc., isso é formação. Muitas coisas viáveis né. Kaio responde: Sem
dúvida. Gerson enfatiza: Primeiramente não de a gente se empolgar, ficar falando com
Deus e o mundo porque por enquanto você não tem a coisa pensada, feita, com
resultados e, com vídeos e tal, comprovada, não dá pra gente se empolgar. Isso leva uns
dois anos, até você terminar seu mestrado, se você passar, claro (risos). Kaio: Vai
passar. Gerson explica: Então é isso, a ideia é essa, você entrar no grupo. Qual seria o
mérito de a gente estar junto? De formar um grupo e a gente trabalhar com conversação
criativa, com ideias, com credibilidade de nossas ideias que nós pegamos e fazemos e
que dá certo. Se ele falou que ele faz e falou ele tem criatividade. Então é isso, já tem
esse campo preparado e eu quero que o quanto mais transformações fizermos acho que é
a minha missão aqui nesse planeta. Kaio pergunta e explica: Então a ideia é expandir
mais ainda? O que eu tinha conversado com a Mariana, a gente fez umas duas ou três
reuniões juntos, eu e ela, conversamos pra eu ensinar RPG. Acho que até o mais
interessante que seria era e o que chama muito a atenção dos jovens hoje em dia é o
contexto medieval, na área medieval sobre a água a gente podia mexer vários sentidos
sobre a água, tanto a questão do meio ambiente, como a questão geo-política da água,
em geral. Aí seria interessante também, mais para frente fechar um modelo. Porque tem
muito assim, a questão do Game of Throne, os estudantes assistem, gostam dessas
coisas do medieval, e eu estava acostumado a usar essa temática. Gerson concorda:
Uhum. Kaio: Seria interessante essa parte. Gerson: Sim, e a gente tinha falado da
história né, e a água no caso das gotas. Kaio: Sim, das gotas. Gerson diz: Eu imaginei
isso como personagem né, mas como ambiente medieval é até interessante por conta da
sujeirada, da porcalhada. Mariana: Sim. Kaio: Não tinha saneamento. Gerson: Sim, sem
saneamento. Se você pegar a França no século XIX é um negócio sujo. Kaio: E a peste?
Gerson: Não tinha banheiros, imagina esse pessoal saber que não tinha banheiros e
perguntar: “Cadê o banheiro”? Não tinha banheiro!! Olha aí, a realidade da história.
Kaio: E tinha aquela visão que se tomar muito banho você pega doença. Gerson:
Exatamente. Mariana: Verdade. Gerson: Então, tinha doença, o povo não tomava banho.
Kaio: Aí pode colocar vilões, água suja, que tem várias gotas né. Gerson: Então a
sujeirada! Olha só, você trabalhado com a outra realidade, medieval, e aí você
explicando para a realidade atual que não tinha saneamento naquela época ou tendo que
tomar banho naquela água suja. Kaio: Ou tomando banho na mesma água. Gerson:
Coisas que o pessoal não está acostumado né. Beleza, acho que vai dar um choque de
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realidade porque ele assiste filmes, vê muitos canais, como era a realidade? Na época
medieval como que se vivia? Como era a água? Kaio: Como fazia para fazer as coisas?
Gerson: Exatamente, está aí! O jogo eu pensei até de Elaine remontar o dela. Eu monto
com ela e você parte para o seu. Eu vi você separando as coisas, mas tem que ser a
Elaine, está com problemas de horário, eu vejo com ela, tem materiais aí, papelão.
Mariana: Eu tenho três pedaços. Gerson: (Risos), então você pode partir para montar o
seu! Exatamente. Então, o que você não poderá fazer no projeto, serão duas coisas que
vão acontecer em paralelo. Vamos montar o jogo, vamos testá-lo, vamos jogar com ele,
verificar, isso nos seis meses, o seu projeto é o de propor um jogo catalisador, mas você
não irá dizer que ele está pronto, a gente está fazendo porque a gente está empolgado,
fissurado. Mariana: Uma sugestão né. Gerson: Exatamente, com isso, ele ficando pronto
a gente tem aí anos luz testando conforme você já for fazendo as disciplinas, porque até
você ir na escola, demora muito, não sei mais o quê e tal, e o Kaio pode estar te
ajudando. Kaio: Com certeza. Mariana: Certeza. Gerson: Vamos dizer assim, se a gente
for escrevendo algo a gente poe seu nome, eu te ajudo no TCC, a gente forma uma
confraria do JCAC né (risos) Eu pensei em JCAC por causa de macaco, entende? Kaio:
O nome que pega né. Gerson: E por causa do professor, a gente tem que pensar no
professor gostar também. As teorias que a gente podia utilizar, uma delas, também que a
Munich fez, ela fez o doutorado agora e trabalhou com Estudo de Caso. Kaio: Munich
Ribeiro foi minha professora no Iff Guarús. Gerson: Beleza, tá vendo? Mariana: Eu falei
com você já! Gerson: Estudo de Caso, ela pegou Paulo Freire, o processo de
conscientização do Paulo Freire e o processo de significação de conteúdo Vygotsky,
casou isso e validou o estudo de caso como um método pedagógico que leva ao aluno a
uma maior compreensão dos conteúdos no processo de ensino aprendizagem. A gente
faria essa abordagem, a Munich já tem experiência pode ser que a gente aqui faça um
trançado de orientações para ter musculatura para não se deixar impregnar pelo ouvido
de que a educação pública é uma porcaria e não sei mais o quê, o negócio é fazer
acontecer pra chamar atenção e aparecer. Todo mundo tem que ajudar um ao outro, todo
mundo tem que cooperar, bom a ideia é essa, a sua proposta seria já no projeto trazer a
perspectiva de significação de conteúdos, ter essa discussão e de um jogo que possa
tratar essa questão da catálise de conteúdos em face dessas dificuldades e tal. Então,
duas coisas, montar o jogo, colocar cartões, papelão e tal para que na hora que ela
propusesse ela tivesse domínio da dinâmica do jogo, apontando o conhecimento a
respeito, mas ela não vai falar do que é o projeto, mas sim falar sobre as características
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comuns do RPG com base em todos os artigos que ela viu, todos os usos do RPG na
educação, a invariante, o que é comum a todos eles, seus diversos usos, isso vai compor
os resultados da revisão de literatura. Então é isso, primeiro pode ser no WhatsApp,
depois no facebook fechado, das coisas que a gente encontra, colocar os selecionados,
acho que inicialmente nos quatro, tem um professor engajado nisso, o Rodrigo Caetano,
que é de geografia, entende? Podemos convidá-lo, convidar professor porque é melhor
pois envolve pessoas da área da educação, o grupo não precisa ser grande, pois além de
ser gostoso, a gente se diverte, a gente vai descobrir, se a gente conseguisse ter uma ou
traduzir esse nome para português...RPG...Mariana: Role em inglês é função. Gerson:
Uhum. Kaio: Jogo andando, dinâmico, podem ter várias traduções. Gerson explica:
Poderia ver pra desmitificar uma coisa que era estigma pra uma coisa que não tem nada
a ver com essa questão, porque ele vai excitar tanto a mente como o outro. A
imaginação tem uma teoria dos espaços mentais (Andresa) que pode ser auxiliador na
interpretação dos resultados de aprendizagem dos alunos. Eu trabalho com duas teorias:
Conscientização e significação de conteúdos. Tudo bem, ele aprendeu, mas e aí? Como
ele aprendeu? Como aconteceu? A teoria dos espaços mentais pode explicar porque ela
vai tratar que a construção das palavras ou que for depende totalmente dos referentes
que nós estamos utilizando. Tanto o é que quando falamos em RPG na sala o pessoal
imediatamente parte para a parte fisiológica. E nesse processo de criação da cultura
dentro de uma sociedade em trânsito, em crise, que você precisa encontrar caminhos de
saída, virtuosos, você tem que ter ideias que sejam compreensíveis (Permanência).
Então, seria uma forma de aplicar o como, isso tudo a gente vai vendo com tempo, não
está no projeto, mas é bom registrar pra aumentar e ganhar copo porque é bom até pra
permanência. Se você oferecer estímulos e uma boa aula você motiva o aluno a
permanecer. A interessar e até o professor a aprender porque tem professor que não
ensina porque não sabe. Kaio: No ensino regular ou fundamental então...Gerson: Ah
sim, inicialmente o jogo seria preparado para o ensino fundamental do sexto ano (a base
dele) mas a gente iria aplicar pra o Ensino Médio e professores também, pois é o ano
que tem a água, terra, fogo, para não sair do quadradinho do conteúdo que o professor
tem na cabeça. Tá certo? Fechou? Você conseguiu os dados, Kaio? Kaio: Sobre os
dados, o kite só tem no Boulevard. Vai chegar só semana que vem. Aí são cinco ou seis
por trinta reais. Esses são os meus, porque tem uns formatos de jogos que usam d6 ou
d10. Gerson: Tem os d20 também... eu tinha muitos... a gente montou uma lojinha até
com CNPJ, tinha material de aquário, eram as atividades potenciais. A gente tinha
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modelismo, aquarismo, rpg, o raio que eu parta (risos). Eram atividades que os alunos
faziam independente de estudarem ou não. Kaio: O formato de jogo que eu mais jogo é
o HistoryTeller, que tem a questão do dados, mas tem também da interpretação. Você
vai interpretar um personagem. Aí tem a natureza, comportamento. Isso é interessante,
porque eu posso até falar por mim, eu era muito tímido, aí interpretava, isso ajudou na
questão da oralidade. Os amigos também eram retraídos e ficaram mais soltos.
Interessante colocar. Gerson: Eu tinha um colega que queria ser caminhoneiro, nada
contra caminhoneiros, depois se tornou professor de história. Outro virou um
geniozinho também. Mariana: Mas aí Kaio, não temos a necessidade de termos cada um
kite não né? Kaio: Não seria necessário. Gerson: Não é necessário, mas eu queria
relembrar, ter meu kitezinho....risos...Kaio: Normalmente é o narrador que tem os
dados, é o mestre que tem os dados, ele traz, aí tem rolagem de dados, aí tem o embate,
cada um rola de uma só vez, rola, aí a Mariana rola. Gerson: Eu nem sei se Elaine joga
com dados, tem que perguntar a ela. Mariana: Jogou sim, ela falou que jogou. Gerson:
Sim. Kaio: Aí assim, o formato que eu ministrei: Eu já ministrei jogo de fantasia, um
jogo do Zeldon, aí tinha lá várias raças, a questão geo política , mapas, ai foi bem
interessante o jogo, durante 2 anos, ou seja, dá até para fazer um livro, não acabei
porque comecei a faculdade, ai parei de jogar. Gerson: Uma coisa que a gente pode
também colocar como restrições metodológicas, isso é uma coisa comum dentro da
ciência, colocar limites, é que não há necessidade de luta ou violência ou excitar a
mente. Caio: Sim. Gerson: a ludicidade de alcançar o objetivo de colocar em risco ou
colocar expectativa no que vai acontecer logo em seguida, bem, isso em si estimula a
curiosidade do que vai acontecer logo em seguida, o jogo de xadrez, por exemplo, não
envolve violência que tenha lutas. Kaio: Eu acho que seria interessante se estamos
mexendo com gotas usar tipo um labirinto. Gerson: Eu acho que a gente podia... Kaio:
Usar labirinto. Mariana: Seria interessante. Gerson: A associação que a gente podia
fazer é a do RPG com o Xadrez. A gente podia ver semelhanças do jogo de RPG com o
xadrez, porque, no xadrez existem regras, existem personagens, movimentos, essa
associação talvez seja o nosso caminho. Mariana: Você sabe jogar xadrez, né ,Caio?
Caio: sei. Mariana: Também sei. Caio: No jogo de tabuleiro, por exemplo, uma gota de
orvalho, ela tem o movimento dela, aí ela faz dois movimentos por turno, enquanto da
chuva ela é mais rápida, ela faz cinco, de acordo com a lentidão ou não dos seus
movimentos. Gerson: Beleza. Mariana: Legal. Caio: Ai eu posso tirar a rolagem de
dados e colocar por turnos, qual lado você vai? Gerson: Beleza. Caio: Ai a gente faz um
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labirinto fechado, o narrador faz o labirinto só pra ele, ele faz armadinhas, onde estaria
os locais mais difíceis de acesso, teria que retornar e pensar para onde ir, aí poderia ter
dicas, cartas com dicas. Gerson: porque eu tinha pensado como desafio, é que no ciclo
da água essas gotas se misturam, então o objetivo é chegar ao final do jogo na mesma
maneira que você era, então no meio do caminho essa gota de orvalho vira por efeito da
vaporização durante o dia uma gota, ou se condensa, muda de estado, sólido ou líquido
e gasoso, dependendo do meio, então, como ela faz para voltar a condição inicial? Ela
vai para terra, sobe, umidifica, então como ela chega ao fim? Cada uma delas teria seu
caminho, o labirinto seria isso. Gerson: Aqui é a entrada da gota de orvalho né, ali tem a
saída da gota de orvalho, eu tenho que perceber/guiar aquele caminho ali, vem as outras
e elas se misturam (risos) e tem que voltar do jeito que era...(risos), ele se condensou,
depois evaporou, depois se liquefez... Caio: Aí seu movimento é diferente agora, agora
você não move mais cinco, você move um por turno, aí ele tem que lembrar onde estão
suas armadilhas. Gerson: Exatamente. Caio: Porque as armadilhas não vão ser abertas,
aí deixa aberto assim e fechado, tendo um labirinto aí. Gerson: e todo o vocabulário
rodando e no meio do caminho... Kaio: E com dicas no meio do caminho. Gerson: você
pega uma carta e por exemplo elas se misturam. Gerson: Aí ele fala com suas palavras,
aceitam, aceitam e aceitam, aí pedem ajuda. Aí pode pedir ajuda a alguém, vocês tem a
possibilidade de pedir ajuda cinco vezes, bacana (risos). Mariana: Aí a gente com as
ideias assim já podemos sentar e montar o tabuleiro? Gerson: Sim. Kaio: já fiz um jogo
lá e eles entraram num labirinto e foi bem difícil e demorado para eles. Gerson: essa
versão do jogo tem que ser relativamente fácil pra poder o jogo ser jogado mais de uma
vez porque quando ele joga pela segunda vez ele já sabe os nomes e etc. Então ele tem
que ser fácil com poucos obstáculos. A gente pode até chamar de jogo da Água Nível 1.
O jogo da água sendo fácil ele vai querer jogar de novo com quatro obstáculos. Com
certeza sim. Eles pode numa tacada de duas horas conseguirem chegar na metade do
jogo e na segunda metade do jogo concluir. Que você faria de repente o jogo em seis
encontros de 12 horas de encontro. Caio: podia na primeira aula ele aprender um monte
de coisa, aí por no quadro as palavras-chave que eles aprenderam, daí na próxima aula
trazer com elas anotadas no caderno. Gerson: Ou então quatro encontros. Oito horas
cada encontro. Oito horas cada encontro! Se o cara aprendeu o conteúdo em oito horas.
Beleza. Daí a gente adapta ao nosso objetivo, que é o professor achar isso muito
vantajoso. Ai é a preparação da criança dos mais desenvoltos. Certo? Por isso vai ser
bom tirar os dados. Porque ele tem a marca do RPG do jogo, jogos de azar. Kaio: Azar e
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sorte. Mariana: Tira então o estigma. Gerson: Cada partida poderia durará até quatro
horas, vai ficar fissurado, vai buscar informação, vai querer aprender, vai pesquisar na
net, vai fazer as partidas, agora vamos fazer a prova... até aquele garoto que tirava notas
baixas vai tirar muitas boas. Kaio: vai lembrar das gotas. Gerson: Em tudo ele vai
lembrar-se das gotinhas, quando saírem das torneiras...e é aquele negócio. Pra você
amar você precisa conhecer. Gerson: E a água você cuida, não adianta ficar com
propaganda se você não estudou aquilo, não sabe como funciona, entendeu? Certo? Eu
sabia que o encontro ia ser bom. Não é? Gerson: Acho que vocês poderiam ir pensando
nisso, eu só gostaria de estar acompanhando. Eu preciso estar acompanhando porque
essa visão do final pra fazer na cabeça do professor é fruto de experiências, boas ou
ruins, pra acertar no ponto, o professor vai jogar uma vez, vai gostar e ponto. Professor,
ensino médio e ensino fundamental, os três grupos se interessam, se motivam. o
professor também tem que curtir, fazer uma cirurgia à laser na cabeça do professor.
Bom, acabou, os três grupos se interessam. Se motivam, perfeito. Nós vamos fazer
formação pra jogar, conhecer bem as regras, facilitar o lado de quem não está sabendo,
dar chance, pedir ajuda, ajuda aos colegas, todos tem que chegar, uma cooperação.
Kaio: O jogo pode ser em um local que o jogador tenha que voltar 10 casas. O jogador
ganha cinco casas. Aí se tem um amigo no estado ruim ele pode emprestar essas cinco
casas ao amigo, fazer essa troca. Voltar para pegar a carta que ajuda ele a se salvar.
Gerson: Se é o jogo de cooperação, todos tem que sair do mesmo local no mesmo do
jeito que estava e chegar ao mesmo tempo e do jeito que estavam pra caracterizar um
ciclo. Colaboração. Ciclo da água. Jogador está em uma situação difícil, tem que voltar
pra ajudar o amigo. Pegar essa carta. Chegar junto. Kaio: Se ele não lembrar dos pontos
que ele passou ele pode cair numa armadilha também, daí dura bastante. Gerson:
Caderno de campo pra armadilha, dessa forma a leitura e escrita podem ajudar. Pode ser
um ambiente medieval sem problema nenhum. Kaio: Desenho de uma gota de
soldadinho. Gerson: Por que o ambiente medieval? Choque de realidade. Fantástico,
envolve História também..., aí no cenário tem que colocar o país mais famoso, Paris,
França, Primeiro Mundo, terra na cidade do interior ou uma cidade rural, ou uma cidade
menos famosa, província, pode ser em Portugal também. Uma viagem. Kaio intervém:
Posso fazer seleção de imagens, desenvolvimento: Do desenho e dos personagens.
Gerson: Claro, claro, com certeza. Mariana: Claro. Kaio: Ele gosta de rpg também, a
imagem é importante né? Gerson: Claro, claro!! Mariana: Formou. Gerson:
Fechadíssimo, a gente poe prazo, final do ano. O presente do grupo. Fazer a versão zero,
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a primeira versão do jogo. E tem que ter tempo pra começar seu projeto dentro dessa
ideia, você já pega a gravação, faz os tópicos, pra gente pensar o resumo dele, faz o
resumão, e é pra você depois desenvolver, o resumão da duas páginas no máximo, que
ai poe o objetivo, metodologia, justificativa, tudo amarradinho, aí a gente mostra pra
Eugênia, que provavelmente ela vai te orientar, eu fico em associação dos professores,
ou

pode

ser

também,

eu

ser

o

seu

orientador,

dependendo

do

seu

comportamento....(risos.) Mariana: Outra coisa que a gente estava conversando, o
resumo do Congresso, colocar o nome do Kaio. Gerson: Eu posso colocar seu nome
porque você não é do grupo, então é importante pra sua formação. Ao final, Gerson diz
para Kaio: Prazer em conhecer você! Kaio responde: Prazer em conhecer você também.

ATA nº II
Às dezenove horas do dia vinte e seis de outubro de 2016, na sala 203do Centro de
Ciências do Homem da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, foi
realizada a quarta reunião do “Tabuleiro de RPG / Seminário” sob a coordenação do
Professor Gerson Tavares do Carmo e com a presença dos seguintes membros: Mariana,
Kaio e Carlos Eduardo. Constatada a presença da maioria dos membros da reunião, o
vice-líder Gerson declarou aberta a sessão e informou a pauta da reunião: 1. Ideias sobre
a metodologia do Tabuleiro de RPG para a realização do pré-projeto de pesquisa do
Mestrado em Cognição e Linguagem. Gerson disse que se o personagem está evoluindo
os personagens é porque ele está evoluindo no aprendizado. A hipótese (pode ser) é a de
que se ele está evoluindo em personagens, ele está evoluindo no aprendizado. Você tem
que ter um questionário de entrada do conhecimento dele a respeito das propriedades da
água. Ao final tem o questionário de saída, para saber o conhecimento adquirido. Aí
você compara os resultados deles, de acordo com os questionários. Pode fazer uma
turma sem a metodologia para efeitos de comparação também. Pode pegar a turma com
menor desempenho. Ao início você é o mestre. Os outros alunos espertos podem ser os
sub-mestres. Com 20 alunos, uma turma inteira. A quantidade ideal de 10 pessoas.
Experimento de uma turma de 10 pessoas com grupos quatro personagens. Depende da
situação, água salubre, água do mar, fonte e vapor (algas marinhas). Depende do
cenário. O mestre não se chamará mestre, mas sim de monitor. Quaisquer dessas águas
carregam nutrientes, propriedades do próprio personagem. Água com nutrientes:
características diferentes. Gerson: pensando no que está sendo criado é que esses
personagens, por conta do ciclo da água, calor, resfriamento, agentes externos é que
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fariam ela se transformar em outra coisa. Então em uma água salobra de repente se
transformaria em um vapor. E os minerais ficariam não seriam carregados juntos. Então,
esse movimento do ciclo é que iria ou seria esse poder do mestre, já criamos os biomas,
o deserto, caiu ali...entendeu? Eu acho que os biomas ajudam muito. Eu acho que temos
que apontar o jogo e jogar. Conhecimento básico do Ensino Fundamental Proeja. O
aluno vai entender. Regras do jogo. Kaio: Vamos bolar o jogo, ideia de bolar outros
jogos, conhecimento básico. Conhecimento básico para o Ensino Fundamental.
Mariana: Temos que fazer as cartilhas. Os biomas temos que fazer as cartinhas, clérigos,
monges...Gerson: Difícil falar clérigo, monge é uma palavra mais conhecida. Conteúdo:
Monge: Equilíbrio, mais leve. Tanto pode lutar como pode curar. Gerson: A conversa
com ele girou em torno da noção básica do método da estrutura dinâmica do jogo que é
conforme você evolui no jogo de personagens, é porque você aprendendo, há uma
correspondência do sujeito jogador e o aprendizado. Então ele teria uma mobilização
para a aprendizagem por conta desta força que o personagem vai adquirindo. O aprender
tem um fator importante. O conhecimento colocado de maneira resumida, sintética,
objetiva, das relações de conteúdo na qual ele pode dizer aquilo de várias maneiras, ele
tem que criar uma maneira de dizer as relações com o palavreado dele. Ou seja, ele não
pode decorar nada, ele tem que relacionar aquelas palavras entre si. Turma normal:
Ensino Fundamental, até 4º ano. Quem sabe mais pode ensinar para quem não sabe
(Zona de Desenvolvimento Proximal). O jogo à luz de Vygotsky e Paulo Freire.
Encontros: Procedimentos metodológicos: Citar o jogo da Elane e com isso eu estou
dando continuidade além para um processo de aperfeiçoamento. Segundo: O jogo tem
determinadas características que é um jogo em que sua base é como um jogo
mobilizador da aprendizagem, Parte disso: Segundo que o jogo não é a aula toda, a aula
tem uma explicação, tem então você tem um tempo em que o jogo é aguardado né, e
você também vai ter uma turma experimental em que a professora vai dar esse conteúdo
na sala de aula, e a outra turma, e você pode escolher a pior turma, pior rendimento, tem
duas turmas, você escolhe o critério, buscar uma escola que tenha pelo menos dois anos
de escolaridade, dentre as falas do professor tem sempre a pior turma e na outra não. Aí
você acompanha as duas turmas. E a sua hipótese é: que os personagens, conforme eles
ganham mais pontos mais esses alunos estão dominando o conteúdo. Então a prova de
domínio de conteúdo é, ou seja você tem um processo avaliativo concomitante com o
processo de aprendizagem. Avaliação e currículo andam juntos. E que você vai explorar
o potencial desses jogos. As tentativas nas perguntas: o que vai se modificando ali? As
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relações? Aquele aluno que sabe mais pode estar na condição de monitor do jogo? O
que eu estou pensando que a gente deva fazer é não caracterizar como Jogo de RPG,
mas um Jogo de Interpretação de personagens como catalisador de conteúdos. Então
não existe a palavra Mestre, mas sim monitor, palavra conhecida. Você está usando o
vocabulário da escola, não trazendo vocabulário novo. Você junta avaliação e currículo
Você é boa....Fazer um esquema nessa junção, desenvolver no final do experimento a
gente ter um modelo comprovado passível de aplicação em que realmente aconteceu
avaliação, desenvolvimento do conteúdo. Porque o cara ta ganhando mais ponto, ele já
está sendo avaliado. O professor já está dando a resposta ali, vendo o conhecimento
surgir. Kaio: Você tem a materialização do resultado. Metodologia: Grupos de 10 ou 2
grupos de 10. Podem ser 4 ou 30 alunos, fazendo 3 grupos de 10. Kaio: Podem ser 4
classes. Se for 40 alunos deixar 10 alunos. Gerson: É um desafio. Agora a gente teria
que esses alunos estudam todo dia, a gente teria uma licença do professor para a gente
estar fazendo primeiro. E quantas aulas a gente falou? 2 semanas ou 3 semanas? Kaio:
A gente pode começar na primeira semana e na segunda semana aparecer um monte de
aluno que nunca vem, vai ter um jogo e tal.... Gerson: Conteúdo, a gente teria nossa
horinha de fazer, 1 hora por dia, ter essa disposição. Kaio: Ter um objetivo, não
necessariamente terminar o jogo, por exemplo, achar 2 pás do moinho. Aí, o que
conseguimos com esse conteúdo? Ensinando a anotar ter acesso aos outros biomas do
que foi dito a aula anterior, acesso ao bioma. Gerson: 3 semanas, ou 1 mês mesmo.
Muito conteúdo em pouco tempo de aula. Kaio: Aí já seria, muito conteúdo em pouco
tempo, matéria de conteúdo. Gerson: porque nesse meio tempo esse aluno vai resgatar a
leitura, vai resgatar a noção de espaço, para nas anotações de anotar da esquerda para a
direita. Tudo isso é uma faxina dos conhecimentos básicos que não foram adquiridos
normalmente. Último ano aluno do quinto ano. Onde ele pode ser reprovado. Aprovação
automática. Previsão: 1 mês: 20 dias. 1 semana para o aluno se afiliar, se adaptar. Lista
os conteúdos presentes, pá, pá, pá. Porque a gente é um processo de iniciação a criação
desse tipo de jogo. Ver o efeito da aceleração que ele tem. Aceleração e tal. Então é
preciso acompanhar mesmo, você, Kaio, juntos e observando e observando essa
aceleração de aprendizagem no que diz respeito às coisas elementares (básicas) porque
nada dessas coisas básicas tem tempo dentro da sala de aula, essas coisas se perdem e
não são ensinadas, essas aptidões e habilidades. Qual turma pode ser reprovada? Quarto
ou quinto ano ou sexto ano? Aí a gente seleciona, justifica. Kaio: mesmo professor,
tendo o mesmo professor. Mesmo método. 1 hora por dia para aplicação. Ver hora de
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entrada e definir o problema, os elementos, objetivos gerais. A hipótese, neste caminho
de fortalecimento do aluno na aprendizagem e que isso é o elemento em que há uma
união entre currículo e avaliação. Objetivo: Ter um jogo catalisador no qual os termos
utilizados pertencem ao mundo da pedagogia. Monitor, currículo, avaliação, a gente não
traz nenhum vocabulário estranho ao da pedagogia. Um jogo que tenha essa função,
então os resultados podem ser medidos: conhecimento do aluno que é verificado em
tempo real. Então você tem o processo de avaliação em tempo real, vendo-o ele
fortalecer o personagem. Se ele fortaleceu é porque ele está entendendo. Bom, e outros
elementos que são necessários às regras e que ele seria um JCAC e de hábitos de estudo,
de organização do conhecimento. Ele catalisa as funções as funções pedagógicas. Então
o primeiro instante ele é de observar o potencial do jogo (objetivo: fazer um
experimento com um jogo que tenhas esses objetivos) ele consegue fazer isso?
Problema da aprendizagem: falta de mobilização p/ aprender. Falta de relação com o
saber, Charlot. Aí tem uma equipe. 1 mês, 1 hora por dia. 1º bimestre: acho que fazer o
jogo com uma turma outra com outra turma. Experimentar outra vez, com outras turmas
e comparar. Trocar bimestres. Gerson: Ou até né, você tem um jogo na mesma turma.
Gerson: 4 tabuleiros? Como? Kaio: a gente pode ter um padrão e 4 réplicas.

ATA nº III
Às dezenove horas do dia vinte e nove de outubro de 2016, na sala 203do Centro de
Ciências do Homem da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, foi
realizada a terceira reunião do “Tabuleiro de RPG / Seminário” sob a coordenação do
Professor Gerson Tavares do Carmo e com a presença dos seguintes membros: Mariana
e Kaio. Constatada a presença da maioria dos membros da reunião, o vice-líder Kaio
declarou aberta a sessão e informou a pauta da reunião: 1. Ideias sobre a metodologia do
Tabuleiro de RPG para a realização do pré-projeto de pesquisa do Mestrado em
Cognição e Linguagem. Kaio disse que tinha uma ideia do esboço: colocar a classe aqui
em cima, uma imagem ilustrativa do tipo da classe e aqui em baixo colocar as
habilidades de cada classe que ela tem e aqui em cima colocar os pontos de resistência.
Por exemplo, o clérigo (moge) ia começar com dois de resistência, alquimista com 1 de
resistência. Mariaa: Por exemplo, você é o clérigo, eu sou o alquimista, eu fico com
uma bolinha para mim...Kaio: contando com sua resistência. O soldado terá 5 de
resistência. Mariana: 5..Kaio: Cada classe tem uma habilidade específica, mas assim, o
soldado é mais resistente, é bom o soldado ir na frete no tabuleiro, porque como ele
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resiste mais é bom ele ir na frente e receber a armadilha, enquanto o alquimista ele só
tem um de resistência, daí ele entra em sublimação e o paladino tem 3 de resistência.
Outra coisa que eu pensei...como seria a compra de cards de cada classe? Como eu
pensei: É, além das armadilhas ficarem o tabuleiro, ficarem também no topo das cartas
de compra: Aí como seria: por exemplo, o alquimista cai em um local que é compra de
cards no tabuleiro, ele compra 3 cartas, aí por exemplo, aqui tem uma armadilha, duas
coisas benéfica: ele vai escolher a benéfica para ele comprar, vai colocar a benéfica no
topo e a armadilha, no fundo, ou seja, a próxima que ele comprar não vai comprar
negativa, só coisas boas, isso para o alquimista, que é um indivíduo calculista, pondera
suas ações. O clérigo, ou monge, vai comprar duas cartas, vai escolher uma, ou pode
colocar no fundo, ou seja, se ele comprou uma positiva e uma negativa põe embaixo. Se
forem duas positivas ele pega uma boa para ele e deixa a outra benéfica em cima. O
paladino ele compra duas cartas. Ele pode ignorar 1 armadilha. O paladino conhece os
locais. O alquimista é mais cientista químico. O clérigo pensa nos locais. O paládio
conhece os locais. O paladino ignora uma armadilha, e a coloca no fundo e a outra ele
compra. Se o paladino comprar duas cartas benéficas ele fica com duas cartas benéficas.
O soldado compra 1 carta só. O soldado vai mais o ímpeto, no momento. AS ações
ficam diferentes e o ensino cada um se ajuda, cooperação e combinações, Zona de
Desenvolvimento Proximal. Aqui ela vai primeiro. Foi o que eu pensei. Kaio: Local de
compra. Aí cada carta tem, pr exemplo, a planície, pode colocar, tirar Xerox da
habilidade embaixo, dependendo da classe, pode lançar cartas. Ex: Se o paladino, ele
comprar uma carta de alquimista, ele não pode usar do alquimista, qual seria a ideia? A
ideia dos personagens é encontrar uns aos outros durante o jogo, se eu tiver próximo de
você, por exemplo, eu posso trocar habilidades, cartas, que não são minhas. O
alquimista pode trocar habilidades ou cartas com o paladino ou vice-versa. Mariana: E
por exemplo... Kaio: O alquimista está no bioma do gelo, essa carta pode dar a
habilidade de ele descongelar ou congelar. Um companheiro seu está congelado, se ele
está congelado ele está em um turno que vai ficar 1 ou 2 turnos parado no tabuleiro.
Como o alquimista tem a habilidade de descongelar ou congelar, ele pode usar a magia
dele para continuar o jogo. E nessa dinâmica de descongelar e congelar, por exemplo,
há a explicação do conteúdo, do conceito. Esse evento pode ser a fusão ou a
solidificação, por exemplo. Na carta deve estar escrito o conceito ou uma palavra-chave
que represente o conceito, daí o mestre tem que explicar. Kaio: Eu pensei de ter 2
mestres, um para explicar a dinâmica do jogo, outro para explicar o conteúdo. Também
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outra ideia é sobre a figura do mestre: Clérigo (monge) Personagens: azuis, água.
Personagens: colocar no tabuleiro. O castelo eu acho que pode tirar, a ideia do jogo é
fazer com que os personagens consertem o moinho. Como? Nos biomas terão
armadilhas e equipamentos do moinho, as pás. Os personagens têm que encontrar esses
equipamentos para fazer com que o moinho funcione adequadamente. A água da cidade,
que está na fonte, tem que estar filtrada pelo moinho, este deve funcionar corretamente.
A água tem que estar filtrada para a toda a sociedade poder consumir. Kaio: Os
personagens podem estar confeccionados em forma de espelho. Mariana: No caso as
cartas poderiam ser feitas de emborrachado. Cada jogador vai ter um painel. Aí,
digamos que iniciou o jogo a parte do gelo. O alquimista, por exemplo, iniciou o jogo,
aí deu os primeiros passos dele, parou na compra de cartas, comprou 3 cartas, tem uma
armadilha e outras benéficas, escolheu cartas boas, pegou a carta que dá a habilidade de
congelar e descongelar. Ao decorrer do jogo, mais uma carta 1 vez por vez. Por
exemplo: perdeu um de resistência, digamos que ele congelou. Ele fica congelado no
topo e a armadilha no fundo. Aí digamos que ele preencheu todo o seu topo de fichas,
tem 4 fichas, não pode comprar 4, pode trocar com outros personagens que não são da
sua classe. Soldado: trocou comigo. Paladino: trocou com ele, aí com o clérigo (trocou a
carta). Até agora você compra; você tem as habilidades. Azul: alquimista. Clérigo:
relacionado ao deserto, pode ser gasoso também. O soldado pode estar relacionado à
montanha ou floresta. A planície o clérigo pode estar relacionado também. O paladino
ao deserto, floresta ou montanha. Ele é meio soldado, meio clérigo. O soldado é mais
resistente, pode ser pântano.
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APÊNDICE P – QUANTIDADE DE CARTAS
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APÊNDICE Q – MANUAL DO JOGO
Manual do Jogo Catalisador de Conteúdos (JCAC): Purificando as Águas do Reino
Atlantis.

1) O que é o Jogo JCAC- Purificando as Águas do Reino Atlantis?
O jogo catalisador de conteúdo move o aprendizado do aluno a partir do estudo
sobre a Água.

2) Objetivo do Jogo
O cenário do jogo se passa em um reino fantasioso. O moinho que filtra a água
da cidade quebra, então o Rei convoca 4 heróis (Soldado, Paladino, Alquimista e
Monge) para consertá-lo com urgência. Os jogadores, com suas habilidades, terão que
passar por vários biomas/ambientes e retornar à cidade com as cartas para consertar o
moinho. O jogo possui cinco ambientes / biomas: Polar, Mar, Floresta, Deserto e
Pântano. Seguem abaixo as características de cada ambiente:

Ambiente Polar: É muito frio, tem gelo, pouca vegetação e animais. Tem solo
congelado e pouca umidade. Tem água doce e purificada.
Ambiente Deserto: É muito quente, com pouca vegetação e animais. Tem carência de
água. Tem água salina ou potável/ Água fria à noite.
Ambiente Pântano: Tem água salgada e salobra, com muita vegetação e animais. Não
tem muito oxigênio, solos inundados e densos.
Ambiente Floresta: Tem muitas chuvas e umidade. Tem muita vegetação e animais.
Tem água subterrânea.
Ambiente Mar: Imensidão de água, muita vegetação e animais. As águas podem ser
bem frias e o mar é fundo. Tem água salgada.
 Abaixo segue uma foto do tabuleiro com as indicações:
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Observação: A seta azul forte: Ambiente Pântano; A seta vermelha: Ambiente Mar; A
seta verde: Ambiente Polar; Seta roxa: Ambiente Deserto; A seta azul marinho:
Ambiente Floresta. A seta laranja: Moinho da cidade. 4 (Quatro) exemplares da carta
abaixo serão liberados para cada personagem no jogo quando passarem por todos os
ambientes:
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3) Regras do Jogo
Os personagens são criaturas de água e foram divididos em quatro classes:
Soldado, Paladino, Monge e Alquimista;
Os jogadores podem começar o jogo de qualquer ambiente e representar
qualquer personagem;
O jogo é do tipo interpretação, além de responder às perguntas contidas nas
cartas é necessário que cada um interprete as ações de acordo com o personagem
que representa.
Cada personagem é feito de um tipo de água e cada um tem habilidade de acordo
com a carta;
Se o jogador que estiver representando um personagem retirar uma carta que não
for da sua classe (exemplo: um soldado tira a carta de habilidade de um
alquimista, por exemplo, ele pode dar a carta para o alquimista e retirar outra
carta);
Os jogadores não podem falar alto ou usar palavras de baixo calão;
Os jogadores não podem jogar os personagens no chão;
A ampulheta regula o tempo de resposta de cada aluno;
O jogo tem 5 ambientes: Polar, Mar, Floresta, Deserto e Pântano e todos os
jogadores devem passar por todos os ambientes;
Quando todos os jogadores passarem por todos os ambientes as cartas para
consertar o moinho serão liberadas no monte de cartas;
Quando os jogadores mudarem de bioma / ambiente serão recompensados por
meio de uma carta;
O grupo se coopera na hora de responder às perguntas contidas nas cartas. Ação
Acerto e Ação Erro são dadas aos estudantes, caso acertem ou errem a pergunta;
As cartas apresentam as resistências dos personagens e à medida que jogam,
vão preenchendo as resistências em papeis;

4) Personagens do Jogo

As fotos respectivas habilidades e resistências e fotos dos personagens se encontram
aqui:
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Personagem Características

Cor

Água

Habilidade

A água salobra
tem
sais
misturados.
Componentes
sólidos.

Protege
aliados
contra perda de
vida. Começa com
5 de vida. Compra
1 carta do monte
de cartas.

de A
água
doce
subterrânea surge
das chuvas que
caem e penetram
nas terras e não
tem sais. Tem
menos
sais
dissolvidos e estes
sais
vem
originalmente das
rochas e solos.

Pular 3 casas com
aliado quando ele
encontra a carta de
habilidade de sua
classe por meio da
característica de
locomoção
subterrânea
do
personagem. Pode
solidificar
ou
fusionar. Começa
com 1 de vida.
Compra 3 cartas,
escolhe uma e
coloca as outras 2
cartas no topo ou
no fundo do monte
de cartas.

Soldado
Água
salobra

Forte

Verde
amarronzado

Alquimista
Água
Subterrânea

Os
"alquimistas"
são
baseados
nos alquimistas
históricos, que
eram
os
químicos
ou
cientistas
medievais

Tons
verde

Monge
Vapor

Sábio

Azul quase
branco

As partículas de
água em processo
de evaporação são
purificadas,
dirigem-se ao céu,
onde se acumulam
em
forma
de
nuvens. O céu é
simbolicamente o
lugar dos deuses,
do divino, do
espiritual,
do
mágico.
Podem
voltar à Terra em
forma de líquido
ou gelo (granizo)

Purificação
da
água.
Pode
recuperar vida do
aliado por 3 vezes.
Começa com 2 de
vida. Olha 3 cartas
do topo, escolha 1,
coloque 1 no topo
e outro no fundo
no
monte
de
cartas.

Paladino
Água
salgada

Justo e protetor

Verde limão

Purifica as águas.
Possui sais.

Dissolve
as
sujeiras da água.
Protege aliado de
armadilha.
Começa com 3 de
vida. Compra 2
cartas e ignora 1
armadilha
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5) Cartas do Jogo
As cartas do jogo se dividem em vários tipos:
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Armadilhas

Bônus

Perguntas
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Conceitos

Ambiente

Fenômeno Natural

