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O presente livro, segundo de uma série dedicada a Recursos 

Didáticos Multidisciplinares, trata da produção de diversos tipos 

de recursos didáticos cuidadosamente criados, adaptados e 

muitas vezes aplicados em salas de aula da Educação Básica. Os 

estudos aqui relatados nasceram de projetos desenvolvidos pelo 

grupo de pesquisa Produção de Recursos e Materiais Didáticos 

que estão acontecendo ou aconteceram no Mestrado Profissional 

em Práticas da Educação Básica do Colégio Pedro II 

(MPPEB/CPII). Muitos deles estão escritos com a parceria 

mestrando/orientador e todos são comprometidos com a 

fundamentação teórica que dá suporte à construção e à prática. O 

tripé pesquisa teoria e prática é pensado e repensado 

continuamente.

Este livro conta com a criatividade, fascinação e dedicação de 

diversos professores da escola básica que buscam no dia-a-dia da 

sua sala de aula “não deixar ninguém pra trás”. Em cada um de 

seus capítulos percebe-se a preocupação em dar o protagonismo 

ao aluno e promover seu desenvolvimento com a mediação 

consciente e responsável do professor.  Assim como no volume 1 

da série, este trabalho tem caráter multidisciplinar e contempla 

temas e saberes de disciplinas diversas em turmas desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio.

Instigamos o leitor a vivenciar as experiências aqui relatadas e 

desejamos que cada texto deixe uma semente promissora em prol 

da Educação Básica.

Christine, Francisco e Marcia   
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APRESENTAÇÃO: 

 

 

 

Atualmente o Colégio Pedro II (CPII) contribui com a qualificação 

da educação pública em quase todos os segmentos. Atua na educação 

infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, nos ensinos 

fundamental e médio e também na pós-graduação através de cursos 

de especializações e mestrados. Preocupa-se sempre, nos diversos 

níveis, com uma educação para todos, democrática, emancipadora e 

reflexiva. 

Com esse olhar, surge agora o livro II da série Recursos Didáticos 

Multidisciplinares que traz uma série de produções voltadas para a 

educação básica, cuidadosamente pensadas, discutidas e aprimoradas. 

Tais produções partiram de iniciativas inovadoras, criativas e 

transformadoras fundamentadas nos cursos de pós-graduação do 

colégio Pedro II e aplicadas em diversas escolas da educação básica. 

São frutos de pesquisas desenvolvidas pelo grupo de pesquisa 

Produção de Recursos e Materiais Didáticos1 que desde 2014 investiga, 

estuda, avalia e divulga a utilização e produção de recursos didáticos 

no chão da escola. Muitos dos relatos aqui apresentados foram 

concebidos na disciplina Produção de Recursos e Materiais Didáticos 

Multidisciplinares do mestrado Profissional em Práticas da educação 

Básica do Colégio Pedro II e em oficinas ministradas no Programa de 

Residência Docente do CPII. 

Convidamos mais uma vez o leitor a conhecer a fundamentação 

teórica e experimentar cada uma das práticas aqui apresentadas com a 

esperança de que essa leitura seja prazerosa e inspiradora e suscite 

novas construções pedagógicas na busca de uma escola cada vez mais 

significativa.  

 

Christine, Francisco e Marcia    

                                            
1 Alguns dos recursos elaborados pelo grupo podem se encontrados em 

prmdp2.wixsite.com/mppeb 
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PREFÁCIO 

 

Edite Resende Vieira 

 

 

 

 

 

O Colégio Pedro II (CPII) não vive apenas de sua tradição. 

Fundado em 1837, continua sendo uma das mais respeitadas 

instituições públicas de ensino do Brasil. Ao longo de sua história 

passou por períodos de expansão e modernização, acompanhando as 

rápidas e profundas transformações que caracterizaram o século XX e 

as que impactam o século XXI. Hoje, seu projeto político-pedagógico 

estende-se da educação infantil à pós-graduação, contribuindo não 

apenas para a formação de cidadãos que vão atuar em várias áreas da 

sociedade, mas também para a qualificação de seus professores através 

de um extenso programa de pós-graduação. 

A série ‚Recursos Did{ticos Multidisciplinares‛ tem por objetivo 

divulgar artigos produzidos por docentes com base no resultado de 

suas pesquisas e práticas pedagógicas desenvolvidas a partir dos 

cursos de pós-graduação e oficinas ministrados no CPII. O livro II 

apresenta projetos desenvolvidos em diversas escolas de educação 

básica e ensino médio, revelando as questões que os motivaram, os 

objetivos e metodologia, a implementação das práticas e seus 

resultados, desdobramentos, além de sugestões para novos projetos. A 

leitura dos artigos nos conduz em uma agradável e produtiva viagem 

rumo ao conhecimento da fundamentação teórica de cada uma das 

ações realizadas e revelam o comprometimento de cada docente com 

uma educação que seja de fato reflexiva, transformadora e libertadora. 

Os temas, a par de suas especificidades, revelam uma preocupação 

permanente com abordagens que contemplem a ‚modernidade‛ sem 

perder de vista a tradição e a qualidade que garantam uma sólida 

formação para os discentes. Assim é que os assuntos se 

complementam e interpenetram: interdisciplinaridade, tecnologias da 
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informação e comunicação, o lúdico como instrumento pedagógico, a 

inclusão, a interatividade, os critérios de avaliação. 

A interdisciplinaridade é tema recorrente na educação. Não são 

poucas as dificuldades para implementá-la, mas a professora Christine 

Costa enfrentou o desafio organizando uma oficina em que 

professores de diferentes escolas, disciplinas e séries debateram a 

questão e, motivados pela troca de conhecimentos e experiências, 

desenvolveram três projetos interdisciplinares. Os objetivos da 

proposta superaram as expectativas e promoveram um efeito 

multiplicador importante.  

As atividades lúdicas, como brincadeiras e jogos, constituem um 

suporte eficaz na melhoria do processo ensino-aprendizagem. A 

dinâmica que envolve as ações produz o efeito de motivar docentes e 

discentes numa parceria que produz excelentes resultados. O tema 

está presente, de forma direta, em seis artigos. 

Resgatar as brincadeiras populares em uma sociedade dominada 

pela tecnologia, influenciada pelos meios de comunicação e assustada 

com o aumento da criminalidade foi a tarefa que se impôs a professora 

Aparecida Mota. A apropriação do jogo de bafo pelas aulas de 

Educação Física teve como objetivo contribuir para a efetivação de um 

currículo multicultural que proporcione reflexão, autonomia, 

conhecimento e valorização da pluralidade. A ressignificação do jogo 

de bafo fez com que os alunos colocassem em prática valores 

fundamentais para a vida em sociedade, como amizade, respeito e 

solidariedade. 

A legislação que estabelece as normas para a Educação de Jovens e 

Adultos inclui, em sua grade curricular, a Educação Física, mas a 

coloca como facultativa nos cursos noturnos, tornando ainda maior o 

desafio do professor para motivar a participação de alunos. Desafio 

vencido pelo professor Ítalo Rocha com a criação de um jogo de 

tabuleiro intitulado ‚Corrida da Saúde‛ com perguntas instigantes 

sobre anatomia, fisiologia do exercício e conhecimentos básicos de 

nutrição. 

A avaliação sempre foi um tema polêmico. O modelo vigente, que 

busca classificar os estudantes através de notas ou conceitos em provas 

padronizadas que não consideram as individualidades, é tão antigo 



11 

quanto o debate. Muitos são os argumentos para a sua manutenção, 

mas a professora Daniela Vasques não se acomodou a essa realidade e 

foi em busca de um caminho que estivesse em consonância com os 

novos tempos. Utilizou então o recurso da gamificação adaptado para 

um conteúdo de Filosofia como instrumento avaliativo. Elaborou com 

os alunos um texto coletivo sobre os temas relativos às habilidades e 

competências exigidas pelo currículo e realizou a avaliação através de 

um bem articulado bingo filosófico. Os resultados superaram as 

expectativas.  

Uma creche municipal do Rio de Janeiro propôs um trabalho 

sobre ‚A união dos povos através do esporte‛, com o objetivo de 

retratar as identidades culturais do Brasil e de outros países. Para dar 

conta da tarefa, as professoras Ludimylle Moreira e Marcelle Moreira 

criaram o Mapa Cultural, destacando num grande mapa cinco estados 

do Brasil. Através do lançamento de dados que caíam sobre 

determinado ponto, as crianças tinham acesso a cartelas com 

informações sobre música, comida típica e pontos turísticos. A 

dinâmica do jogo despertou nos alunos a curiosidade e o desejo de 

conhecer outras culturas. 

A aversão à Matemática é um problema antigo que se perpetua 

em razão de uma didática ultrapassada. As professoras Marcele Santos 

e Christine Costa enfrentaram a questão usando as histórias em 

quadrinhos como instrumento motivador, já que estas valorizam, 

através da escrita e das imagens, o raciocínio lógico e formal. Para 

demonstrar a ideia, convidaram os alunos a inserir os conteúdos novos 

de Geometria numa história em quadrinhos. A estratégia didática foi 

enriquecedora tanto para os professores quanto para os alunos.  

A dificuldade para a motivação e engajamento dos alunos no 

ensino de História foi tema abordado pelos professores Renan Soares e 

Marcia Oliveira que, para vencê-la, elaboraram o jogo Batalhas 

Feudais, colocando em debate com os alunos vários conteúdos 

pertinentes à época. Os resultados reverteram o quadro, aumentando a 

autoestima, empatia e interesse dos alunos pela disciplina. 

A presença da tecnologia e sua forte influência na sociedade é 

questão indiscutível e, convenhamos, irreversível. Portanto, não cabe 

ao educador responsabilizá-la pelas dificuldades dela decorrentes. 
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Cabe a ele, ao contrário, valer-se dela para potencializar o seu trabalho. 

Temos aqui experiências interessantes e vitoriosas nesse sentido. 

A professora Elisama Felipe observou a dificuldade de seus 

alunos para interpretar o gráfico da função quadrática. Como a 

maioria deles possuía smartphones, utilizou como suporte o software 

Geogebra, um aplicativo que interliga geometria e álgebra. Assim, com 

uma abordagem diferenciada, conseguiu uma aprendizagem mais 

significativa. 

A disciplina Desenho Geométrico faz parte da grade curricular da 

1ª série do Ensino Médio, mas nem sempre os alunos do Ensino 

Fundamental recebem a base necessária para cursá-la. Essa dificuldade 

foi observada e superada pelos professores Luciene Zanardi e 

Francisco Mattos com a criação de uma apostila de apoio associada à 

plataforma Moodle na qual foram utilizadas ferramentas para verificar 

a eficácia do ambiente, refletindo suas contribuições e possíveis 

aprimoramentos. 

Os professores Maurício Durão e Christine Costa propõem um 

conjunto de ações didáticas para a Educação Musical no sentido de 

vencer a resistência dos alunos aos métodos tradicionais. A ideia é 

apresentar a escrita musical oferecendo uma vivência concreta dos 

elementos da música e dos parâmetros do som por meio de 

representação gráfica e dos sons musicais. O protótipo está disposto 

em um arquivo de apresentação multimídia PowerPoint com uma 

tabela/índice interativa. O recurso, aprovado pela diretoria de 

pesquisa de um colégio público federal, está em fase de produção e já 

conta com resultados parciais com documentação em fase de coleta e 

análise. 

A inclusão de alunos portadores de necessidades especiais é 

preocupação dos professores Bruno Robalinho e Christine Costa, que 

encontraram nos jogos eletrônicos um importante recurso pedagógico 

que associa entretenimento, desenvolvimento do raciocínio lógico, 

construção de estratégias além de trabalho em equipe com aquisição 

de novos saberes. Os professores propõem o desenvolvimento de um 

jogo digital de tabuleiro que pode ser utilizado por diversas 

disciplinas, construído de modo que alunos com deficiência visual 
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possam participar. O protótipo foi construído na tecnologia HTML5 

por sua propriedade multiplataforma. 

Estes projetos foram desenvolvidos por professores firmemente 

comprometidos com a educação em nosso país. Sejam as experiências 

analisadas e replicadas por quantos queiram participar desse processo. 

 

 

Março de 2018 
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CONSTRUÇÃO DE RECURSOS A PARTIR DE PROJETOS 

INTERDISCIPLINARES: UMA EXPERIÊNCIA DO  

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE  

NO COLÉGIO PEDRO II 

 

Christine Sertã Costa 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Residência Docente (PRD2) do Colégio Pedro II 

(CPII) é um curso de especialização (Lato Sensu) que atualmente tem 

atividades que contemplam 360h. Inicialmente fomentado pela 

CAPES, hoje conta com recursos próprios do CPII para seu 

desenvolvimento. O programa se propõe a contribuir com a 

qualificação da educação básica e pública através do desenvolvimento 

de ações que visam a formação continuada do professor deste 

segmento. O aprimoramento da formação acadêmica, o 

desenvolvimento de estratégias a serem realmente aplicadas na sala de 

aula e o incentivo à pesquisa na área da educação e ensino são seus 

objetivos principais. O público alvo são docentes da educação básica 

com matrícula nas escolas do município ou do estado do Rio de 

Janeiro, chamados de Professores Residentes. O curso recebe 

professores que atuam desde a educação infantil até o 3º. ano do 

ensino médio, em diversas disciplinas e contempla também áreas 

dedicadas à inclusão e ao uso de tecnologia na sala de aula. Existem 

esforços para que o Programa de Residência Docente possa se 

expandir para outras escolas de referência do país. 

As atividades desenvolvidas no PRD do CPII englobam três 

grandes áreas: a área de docência, a área de setores administrativos 

pedagógicos e a área de formação continuada. Estas, interagem e se 

interceptam, com os seguintes objetivos específicos: 

                                            
2 Detalhes sobre o PRD no CPII encontram-se em www.cp2.g12.br/blog/prdcp2. 
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 Propiciar ao Residente a oportunidade de viver, na sua 

plenitude, o dia-a-dia de uma escola de reconhecida excelência 

e co-participar da docência deste colégio através de trabalho 

pareado por um professor experiente do CPII, denominado de 

Professor Supervisor; 

 Possibilitar uma formação continuada ao Residente atuando 

nas áreas de educação, ensino e pesquisa tanto em linhas 

pedagógicas gerais como em aspectos específicos da disciplina 

em que este professor atua; 

 Orientar o Residente para que a bagagem observada e 

vivenciada no CPII seja continuamente adaptada, aplicada, 

avaliada, melhorada e multiplicada na escola pública de origem 

do Residente durante todo o período do curso e também 

posteriormente à sua conclusão.  

O programa tem foco na qualificação do professor e olhar 

diretamente voltado para o aluno. Sua estrutura procura colaborar de 

forma efetiva e prática no aprimoramento da educação básica 

promovendo atividades que aliam teoria, pesquisa e prática tanto nos 

muros do CPII como na escola de origem do Residente. Embora já 

esteja iniciando sua sexta edição, o programa tem uma proposta de 

contínua transformação e aprimoramento, construído sob vários 

olhares e saberes desenvolvidos pela equipe multidisciplinar de 

coordenação do programa, que procura acompanhar sempre o que há 

de mais moderno na construção de uma educação emancipatória, 

autônoma e reflexiva.  

A área de formação continuada do PRD consiste, além do 

incentivo à participação em congressos e eventos fora do CPII, no 

oferecimento de uma série de palestras, oficinas e minicursos aos 

Residentes. Esses eventos são coordenados e ministradas por 

professores do Pedro II ou por professores convidados pelo Programa 

e destacam-se por propiciar e viabilizar momentos de reflexão, 

discussão e trocas entre professores com diversas realidades e de 

diversas áreas.  

O presente trabalho apresenta a organização, desenvolvimento, 

produtos e avaliação da primeira edição de uma dessas oficinas 

intitulada ‚A Construção de Projetos Interdisciplinares‛. A 
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importância do tema é clara nos dias atuais e explícita nos PCN´s que, 

em vários momentos: 

 Sugerem um ensino contextualizado e interdisciplinar, 

possibilitando relações entre as diferentes áreas do conhecimento;  

 Destacam a função instrumental da interdisciplinaridade, ou seja, 

resolver um problema concreto ou compreender um fenômeno 

sob diferentes pontos de vista;  

 Ressaltam que a interdisciplinaridade contribui para que o aluno 

olhe o mundo sob várias perspectivas e  

 Enfatizam que projetos interdisciplinares propiciam aos alunos a 

possibilidade de se expressarem, criarem e crescerem.  

 

Convém, entretanto, ressaltar que este assunto já é tema de 

pesquisas a décadas.  
 

... os especialistas das diversas disciplinas devem estar animados de uma 

vontade comum e de uma boa vontade, cada qual deve aceita esforçar-se fora do 

seu domínio e da sua própria linguagem técnica para se aventurar em um 

domínio do qual não é proprietário exclusivo. (GUSDORF G.,1967, p.870).   

 

Na prática sabemos que ainda nos dias de hoje existem muitas 

dificuldades de implementação de projetos interdisciplinares mas o 

tema continua sendo recorrente em artigos acadêmicos. 

 
Finalmente, destacamos a necessidade de que os cursos de formação (inicial ou 

em serviço) de professores de Ciências e de Matemática levem em consideração 

as características de um ensino interdisciplinar, que implementem medidas que 

possibilitem a formação de profissionais reflexivos e dêem maior ênfase à 

condução do processo de ensino e de aprendizagem de forma significativa, com 

abertura para o trabalho em equipes interdisciplinares. (LAVAQUI, V.; 

BATISTA, I., 2007, p.419)  

 

É possível usar a estratégia de tematização até mesmo se a 

estrutura educacional do sistema escolar é bastante tradicional. 

Integrando assuntos escolares diferentes, e com cooperação entre os 

professores, seria possível eliminar as demarcações entre os assuntos 

escolares, tirar o ‚hor{rio‛ de cena, e dar espaço para períodos longos 

e contínuos de trabalho. (SKOVSMOSE, O., 2010, p.33) 
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Pretende-se neste relato apresentar a implementação da referida 

oficina, oferecida no PRD-2013. Destaca-se aqui, a participação dos 

Residentes inscritos e os recursos elaborados além dos resultados e 

conclusões alcançadas, com o intuito de mostrar a viabilidade desses 

projetos e incentivar professores das variadas áreas a se envolverem 

nessas questões. 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A oficina teve 19 participantes de diferentes áreas que foram 

divididos em 3 grupos priorizando a alocação de professores de 

diferentes disciplinas em cada um desses grupos. Aconteceu em 4 

encontros semanais de 3 horas cada e contemplou ainda mais 12 horas 

de atividades de pesquisa não presenciais além da aplicação do 

produto construído na instituição de ensino de alguns dos professores 

participantes.  

No primeiro encontro, os professores se apresentaram destacando 

a escola onde trabalhavam, a disciplina ou segmento e série em que 

atuavam e um breve relato da realidade do seu contexto escolar. Um 

debate então foi promovido que contemplou: 

 Discussão sobre questões multidisciplinares, interdisciplinares e 

transdisciplinares a partir de fragmentos de artigos 

disponibilizados sobre o tema (Girardelli, 2007; Minako,2010) e, 

 Relato de experiências já vivenciadas pelos professores 

participantes. 

Passou-se então para discussão e definição da metodologia que 

seria utilizada para a construção do projeto interdisciplinar. Optou-se 

pelo desenvolvimento do projeto a partir das seguintes definições: 

 Escolha do público alvo; 

 Estabelecimento de um tema/situação-problema que possibilitasse 

a participação de várias disciplinas; 

 Determinação de um produto que motivasse o alunado com 

aplicabilidades interessantes e, 

 Construção de um cronograma de execução. 

Os grupos de trabalho então se dividiram e a metodologia 

começou a ser experimentada na prática. É importante destacar que os 
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professores envolvidos em cada grupo, na sua maioria, atuavam em 

escolas, séries e realidades distintas. Logo, era importante uma 

construção feita por todos mas que seria aplicada apenas por alguns. 

Foi preciso então definir qual(ais) professor(es) do grupo ficaria(m) 

encarregado(s) de aplicar o produto, definindo-se assim o público alvo 

e possibilitando que as demais etapas a serem construídas fossem 

adequadas ao público definido. Passou-se então a escolha de qual 

problemas seria tratado em cada grupo. Neste momento, levou-se em 

conta o embasamento teórico proposto por Skovsmose, 2010: 

 
(...) alguns critérios para seleção do problema (...): 

1) Deveria ser possível para os estudantes perceber que o problema é de 

importância. Isto é o problema deve ter relevância subjetiva para os estudantes. 

Deve estar relacionado a situações ligadas às experiências deles. 

2) O problema deve estar relacionado a processos importantes da sociedade. 

3)  De alguma maneira e em alguma medida, o engajamento dos estudantes na 

situação-problema e no processo de resolução deveria servir como base para um 

engajamento político e social (posterior)‛ (SKOVSMOSE, O., 2010, p.34) 

 

Cabe ressaltar que dois grupos optaram por trabalhar com o tema 

‚Manifestações Populares no País‛. Esse assunto tinha tido grande 

visibilidade na época e despertava a curiosidade e a necessidade de 

reflexão por parte do alunado. O terceiro grupo optou por tratar o 

tema ‚Publicidade‛, por ser o tópico norteador da escola do professor 

que aplicaria o produto, com ênfase na conscientização da importância 

de uma alimentação saudável. 

 

PRODUTOS, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Projeto do Grupo 1: 

 

Disciplinas envolvidas: Biologia, Geografia, História, Inglês, 

Matemática e Química. 

Público alvo: alunos do 1ª. ano do ensino médio de uma escola 

estadual do Rio de Janeiro. 

Tema: Um olhar multidisciplinar sobre as manifestações 

populares no Brasil Atual. 
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Produto: construção de uma revista. 

Motivação: O trabalho apresentava uma proposta pedagógica de 

tratamento multidisciplinar de um assunto atual e bastante divulgado 

em várias mídias e que, sem dúvida, estava despertando a curiosidade 

e interesse do alunado. Conhecer mais sobre o tema e por várias óticas 

certamente possibilita um posicionamento mais crítico e reflexivo, 

contribuindo para a formação da cidadania desses alunos.  

Construção do produto: Os professores envolvidos pesquisaram, 

escreveram e ilustraram pequenas reportagens sobre vários aspectos 

referentes ao tema que foram diagramadas sob a forma de uma revista, 

entre eles: 

 Uma comparação das manifestações populares que estavam 

acontecendo no momento com manifestações passadas; 

 As composições das substâncias químicas usadas nestas 

manifestações, seus efeitos no corpo e no meio ambiente assim 

como seu contexto histórico (sua origem, como e onde ainda é 

utilizado, etc.); 

 O estrangeirismo nas ruas através do estudo dos ‚Black Blocks‛; 

 As regiões do país onde houve maior incidência de manifestações; 

 Uma análise crítica dos dados numéricos disponibilizados nas 

mídias sobre as manifestações. 

Além disso, entre as reportagens foram criadas atividades lúdicas 

tais como o Jogo dos Sete Erros e Caça Palavras. 

Dinâmica da aplicação: Este produto foi trabalhado em turmas de 

dois professores do grupo que atuavam na mesma escola. Os alunos 

de cada turma foram divididos em grupos e esses organizados em 

círculos. Uma versão pequena de cada revista foi entregue a cada 

grupo e eles tiveram um tempo inicial para manusear o material. 

Depois disso um debate sobre algumas das reportagens que geraram 

maior interesse foi motivado e moderado pelo professor que tinha a 

versão maior da revista facilitando referências. Nesse momento, em 

várias oportunidades trechos de reportagens distintas foram citados e 

discutidos e as participações pessoais de vários alunos nas 

manifestações também foram tema em pauta. Ao final, os grupos 

dedicaram-se às atividades didático-recreativas presentes na revista. 
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Figura 1: Revista criada pelo grupo 1 

 

 

Avaliação e desdobramentos: O projeto foi muito bem avaliado 

pelos professores e alunos que participaram da sua implementação 

tendo alcançado o objetivo de elaborar uma análise crítica sobre as 

manifestações apresentando alguns dos diversos olhares possíveis. Os 

alunos se surpreenderam como numa mesma aula pudesse ser 

discutido um tema ao mesmo tempo atual e que envolvia conceitos e 

análises de várias disciplinas. Foram feitas propostas de que os 

próprios alunos colaborassem para uma nova edição da revista 

acrescentando colunas como ‚opinião do leitor‛ e ‚entrevistas‛ o que 

permitiria o desenvolvimento de outras habilidades tais como 

pesquisa, construção de texto, diagramação, etc. 

 

O Projeto do grupo 2: 

 

Disciplinas envolvidas: Biologia, Inglês, Matemática, Química e 

Sociologia. 

Público alvo: alunos do 1ª. ano do ensino médio noturno de uma 

escola estadual do Rio de Janeiro. 

Tema: A Publicidade com ênfase na Alimentação e Nutrição. 

Produto: construção de slides com inserção de filmes. 
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Motivação: O tema Publicidade foi proposto por fazer parte do 

Currículo Mínimo do 4º Bimestre nas disciplinas de Inglês e Sociologia 

do 1º ano do Ensino Médio e a ênfase na Alimentação e Nutrição se 

deu não só por este ser um tema do currículo mínimo do 8º ano do 

Ensino Fundamental na disciplina de Ciências mas também pela 

inquestionável importância do assunto nos dias atuais. A 

conscientização da população como um todo e, especialmente da 

juventude, na necessidade de uma alimentação saudável é um dever 

de todos nós que devemos exercer cotidianamente. 

Construção do produto: Os professores envolvidos pesquisaram e 

selecionaram vídeos na internet sobre o assunto e construíram uma 

série de slides que primeiramente discutiam a publicidade em si 

destacando suas vantagens e desvantagens e posteriormente 

destacavam publicidades diretamente relacionadas à alimentação. 

Tiveram uma preocupação especial nos seguintes tópicos: 

 Despertar a crítica e os valores sociais e comportamentais ao 

analisar propagandas em geral; 

 Trabalhar o valor calórico e nutricional de cada alimento fazendo 

um paralelo sobre diversos tipos de alimentação; 

 Comparar valores dos preços na relação custo x benefício (usando 

uma alimentação saudável como base); 

 Apresentar as substâncias químicas que compõem cada alimento e 

seus benefícios ou malefícios à saúde e 

 Trabalhar interpretação de textos sobre o tema em inglês.   

Dinâmica da aplicação: Este produto foi aplicado em três turmas. 

Os alunos primeiramente participaram de um pequeno debate 

promovido pelo professor sobre o tema Publicidade. A seguir foi 

exibido os slides produzidos com a incursão de alguns filmes 

selecionados. O processo era interrompido periodicamente pois os 

alunos tiveram grande interesse em se manifestar dando opiniões e 

exemplos sobre o tema. Ao final, os alunos responderam a um ‚Quiz‛, 

em inglês, sobre saúde e alimentação.  



23 

Figura 2: Alguns dos slides desenvolvidos pelo grupo 2 

 
 

Avaliação e desdobramentos: Os alunos avaliaram de forma muito 

positiva a aula, gostaram da dinâmica, se divertiram com os vídeos 

escolhidos e fizeram observações relevantes e curiosas durante todo o 

processo. Perceberam diferentes conteúdos que foram trabalhados 

numa mesma aula e gostaram dessa diversidade. O grupo de 

professores que elaborou o produto caracterizou-o como interativo e 

participativo e capaz de proporcionar ao alunado uma aprendizagem 

eficaz na compreensão da realidade. A professora que aplicou o 

produto nas suas turmas trouxe um retorno muito positivo e com 

propostas de ampliar o projeto através da participação de outros 

professores e de outras disciplinas do colégio. A publicidade na saúde 

ainda foi o tema proposto mas agora pretende-se unir a escola num 

projeto que analise este tema sobre fumo, álcool e outras drogas. 

 

O Projeto do grupo 3: 

 

Disciplinas/Áreas envolvidas: Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, Biologia, Inglês, Matemática e Sociologia. 
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Público alvo: alunos do 7º. e 9ª. Ano do ensino fundamental e 

alunos do 2º. Ano do ensino médio de 3 colégios estaduais distintos. 

Tema: As Manifestações Populares. 

Produto: construção de um jogo de tabuleiro interdisciplinar 

denominado ‚Batalha pelo Poder‛. 

Motivação: Usar o tema escolhido para possibilitar que a escola 

ajude os alunos a exercitarem o olhar para fora de seus muros, falando, 

questionando e analisando as repercussões de suas colocações e as 

consequências da sua forma de agir tanto no seu grupo como na 

sociedade como um todo. Os professores envolvidos no projeto 

destacam que a problematização de situações cotidianas no ambiente 

escolar contribui para a prática interdisciplinar e para a construção da 

aprendizagem significativa. A escolha do jogo de tabuleiro teve o 

objetivo de promover a articulação dos diferentes saberes 

interdisciplinares do currículo de forma lúdica e possibilitar sua 

aplicação em turmas de diferentes níveis acadêmicos uma vez que o 

conjunto de perguntas propostas em forma de cartões pode ser 

selecionado convenientemente para cada aplicação.  

Construção do produto: Os professores envolvidos 

confeccionaram uma série de perguntas que tinham como pano de 

fundo o tema escolhido. Muitas delas envolviam conceitos ou 

raciocínios que relacionavam vários saberes. Além disso 

confeccionaram um tabuleiro temático e organizaram as regras do 

jogo. Várias simulações foram realizadas para testar o grau dificuldade 

das perguntas, o tamanho do tabuleiro e o tempo médio gasto na 

aplicação até que se chegasse a uma situação final satisfatória. 

Dinâmica da aplicação: Este produto foi aplicado em diferentes 

turmas e séries uma vez que vários professores do grupo tiveram a 

oportunidade e interesse em aplicá-lo. As turmas foram divididas em 

grupos que jogaram entre si seguindo as regras tradicionais de um 

jogo de tabuleiro. O pião de cada grupo só andava quando acertavam 

a resposta da questão proposta. Ganhava o grupo que chegasse 

primeiro ao final do percurso.  
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Figura 3: Jogo de tabuleiro elaborado pelo grupo 3 

 
 

Avaliação e desdobramentos: Foi unânime entre professores e 

alunos que a aprendizagem por meio de jogos permite que o estudante 

adquira conhecimentos de um modo alternativo em geral mais 

atraentes em relação aos meios mais tradicionais. Ficou claro que este 

produto, potencializou discussões de ideias e foi ressaltado que vários 

dias depois da aplicação ainda se retornaram a temas tratados em 

algumas das questões propostas. Algumas turmas inclusive tiveram o 

jogo aplicado mais de uma vez. Cabe também destacar que, após 

encerrada a oficina e suas aplicações outros professores de outros 

grupos aplicaram o jogo produzido em suas turmas. Um projeto de 

criação de outros jogos e construção de uma ‚jogoteca‛ onde estes 

produtos pudessem ser emprestados e utilizados por professores e 

alunos da escola ficou de ser melhor estruturada junto a direção e ao 

corpo docente e implementada.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta e dinâmica da oficina aqui apresentada teve por 

objetivo refletir sobre a questão da interdisciplinaridade e promover a 
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construção de produtos educacionais baseados nesta perspectiva com 

o propósito de auxiliar o processo ensino-aprendizagem e motivar o 

aluno além de significa-lo como elemento principal e participante 

deste desenvolvimento. Ela atingiu objetivos além dos esperados uma 

vez que culminou com a construção de produtos bastante distintos e 

interessantes e principalmente promoveu nos professores participantes 

um efeito multiplicador importante. Esses professores relataram o 

quanto a construção e aplicação desse projeto possibilitou um 

crescimento profissional pessoal, um maior engajamento na relação 

entre os colegas e um retorno muito positivo dos alunos alcançado não 

só durante a aplicação do produto mas na postura da turma na 

continuidade do ano letivo.  

Cabe ressaltar que os três produtos encontram-se na Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro II, a 

disposição de outros professores dispostos a implementar e/ou 

adaptar estas experiências nas suas turmas, sempre na busca de 

contribuir para a construção de uma educação cada vez mais 

significativa e reflexiva para todos.  
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BAFOLCÓRICO BRASILEIRO:  

O USO DO JOGO DE BAFO NA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Aparecida Letícia Oliveira Mota da Silva 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço da tecnologia e a falta de espaço das grandes 

cidades brasileiras, muitas brincadeiras populares têm dado lugar a 

jogos e brinquedos eletrônicos. A influência dos meios de comunicação 

e a facilidade de acesso à internet, juntamente com a insegurança 

causada devido ao aumento da criminalidade, têm contribuído para 

que essa realidade seja cada vez mais frequente. 

Nesse contexto, a escola precisa ser um espaço que assegure às 

crianças o acesso às danças, cantigas de rodas e brincadeiras como 

expressões da cultura corporal, uma vez que estas atividades 

representam um grande acervo de conhecimentos e experiências 

socialmente produzidas e historicamente acumuladas pela 

humanidade. (SOARES et al., 1992) 

 A Educação Física, componente curricular obrigatório no Ensino 

Fundamental, tem como tarefa ‚garantir o acesso dos alunos |s 

práticas da cultura corporal, contribuir para a construção de um estilo 

pessoal de exercê-las e oferecer instrumentos para que sejam capazes 

de apreciá-las criticamente‛. (BRASIL, 1997, p.24). Portanto, com seu 

caráter lúdico, ela contribui significativamente para o 

desenvolvimento do conhecimento popular através de seus conteúdos, 

que são o jogo, o esporte, a dança, a ginástica e a luta. 

Considerando que o universo cultural e identitário no qual as 

crianças estão inseridas, muitas vezes, se restringe ao ambiente em que 

vivem, é fundamental que a escola esteja preparada para acolher e 

ressignificar as mais variadas manifestações culturais que cada aluno 

carrega como bagagem, proporcionando reflexões e inter-relações 

frente aos conhecimentos apresentados. 
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Partindo dessa afirmativa, este trabalho pretendeu demonstrar 

como a apropriação de um jogo popular pode contribuir para a 

efetivação de um currículo multicultural que proporcione a reflexão, 

autonomia, conhecimento e valorização da pluralidade. 

Para que esse objetivo fosse alcançado, foram adotados os 

pressupostos teóricos de Moreira e Candau (2003), acerca do 

multiculturalismo na escola, e Soares et. al. (1992), Daólio (2004) e 

Neira (2008) para embasar a Educação Física como cultura corporal. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997) forneceram 

informações para justificar a utilização da proposta, uma vez que são 

os referenciais de qualidade norteadores para a execução de trabalhos 

na rede pública de ensino.  

 

A CULTURA CORPORAL COMO CONTEÚDO NA EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

O termo cultura está muito presente no atual contexto da 

Educação Física escolar, porém, nem sempre foi assim. Até a década 

de 1980, o corpo era visto apenas como um conjunto de ossos e 

músculos que compunham a máquina biológica, e não como uma 

forma de expressão da cultura. 

Foi a partir de uma nova visão de corpo e consideração da 

dimensão cultural simbólica trazidas por Marcel Mauss e Clinfford 

Geertz, respectivamente, que hoje em dia defendemos a Educação 

Física como uma área que atua sobre a cultura corporal do movimento. 

(DAÓLIO, 2004, p.4) 

Ela é reconhecida dessa forma nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1997), em que ‚O conceito de cultura é aqui 

entendido como produto da sociedade, da coletividade à qual os 

indivíduos pertencem, antecedendo-os e transcendendo-os‛. (p.23) 

Portanto, pensar em um currículo que abarque a produção da 

humanidade como experiências socialmente produzidas e 

historicamente acumuladas significa considerar que o conhecimento 

que cada aluno traz como resultado de suas experiências é 

fundamental para o enriquecimento da aprendizagem. 

De acordo com Moreira e Candau (apud Neira, 2008), 
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[...] se quisermos uma escola democrática, seu currículo deverá integrar e dar 

espaço e voz às culturas historicamente sufocadas e silenciadas, bem como 

concretizar estratégias que combatam eficazmente os preconceitos. (p.81) 

 

É baseado nesse pensamento que esta pesquisa considera o 

currículo multicultural como uma possibilidade a ser experimentada 

na escola, visto que ele empodera os alunos a lutarem por um espaço 

que garanta a promoção da igualdade, das oportunidades e da justiça 

social. 

De acordo com Neira (2008),  
 

Quando se enfatiza a criação de currículos multiculturais, afirma-se que todos os 

alunos possuem conhecimentos construídos socialmente que precisam ser 

reconhecidos e ampliados pela escola, o que, na prática, significa trabalhar a 

partir das culturas dos alunos num entrecruzamento com a cultura escolar. (p.82) 

 

Ou seja, o aluno passa a se reconhecer como agente na produção 

do conhecimento, como contribuinte no que se refere às experiências 

trazidas de sua relação com o mundo. O professor, por sua vez, 

observa características que o norteiam rumo a um currículo que 

respeite a pluralidade cultural, especialmente em relação à 

comunidade onde a escola está localizada. 

 

CONTEXTUALIZANDO O JOGO 

 

Como professora do município do Rio de Janeiro desde 2011, 

venho percebendo a dificuldade que muitos alunos enfrentam em 

relação à aquisição da leitura e escrita. Turmas cheias, alunos em 

diferentes níveis de aprendizagem e falta de apoio, de infraestrutura e 

de materiais são alguns fatores que implicam diretamente nessa 

questão. 

A cobrança da Secretaria de Educação é grande, pois a meta é 

fazer com que todos os alunos alcancem os objetivos gerais e 

específicos do Ensino Fundamental, garantindo, assim, sua aprovação 

e sucesso escolar. Com isso, as professoras regentes de sala de aula 

precisam se dividir em múltiplas versões para assegurar o 

atendimento aos alunos, e, frequentemente, necessitam de ajuda para 
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auxiliá-las no que concerne à aquisição de algum conhecimento que 

julgam ser possível de forma interdisciplinar. 

Toda essa exigência acaba excluindo a brincadeira e a ludicidade 

da sala de aula e, na maioria dos casos, os alunos acabam tendo 

somente as aulas de Educação Física (dois tempos de 50 min. 

semanais) para vivenciar o jogo e o corpo em movimento. Fortuna 

(2000) descreve uma realidade muito comum nas escolas brasileiras: 
 

Só se brinca na escola se sobrar tempo ou na hora do recreio, sendo que estes 

momentos correm, permanentemente, o risco de serem suprimidos, seja por má 

conduta, seja por não ter feito o tema ou ainda por não ter dado tempo. Às vezes, 

a supressão do recreio se estende à hora da merenda, e mesmo que esta não seja, 

a priori, uma atividade lúdica, representa um momento prazeroso diferenciado 

das tarefas tipicamente escolares, onde um rasgo de espontaneidade é possível. 

(p.3) 

 

Sendo assim, as crianças – que sempre tentam arrumar um meio 

de ‚burlar‛ o sistema para garantir o brincar, passam a levar de casa 

brinquedos que permitem ‚disfarçar‛, diante dos olhos da professora, 

esse momento de interação, de prazer e divertimento. 

Figurinhas e cards de personagens como Naruto, Pokémon, 

Minicraft etc. são algumas das principais escolhas – principalmente 

dos meninos, pois com elas é possível realizar o jogo de bafo. Para 

muitos professores, essa brincadeira dentro de sala de aula é, muitas 

vezes, um  fator dificultador do processo de ensino e aprendizagem, 

afinal, é difícil competir com algo tão prazeroso. Então, por que não 

aproveitar uma brincadeira popular para resgatar o pluralismo 

cultural dos alunos? Por que não aproveitar esse conhecimento 

extraescolar para abordar questões pertinentes aos conteúdos do 

ensino fundamental?  

Foi assim que nasceu o Bafolclórico Brasileiro, um jogo que procura 

valorizar a experiência dos alunos, resgatar brincadeiras populares e 

também assegurar a utilização do jogo na escola, afinal, como afirma 

Fortuna (2000, p. 6) 
 

[...] enquanto a aprendizagem é a apropriação e internalização de signos e 

instrumentos num contexto de interação, o brincar é a apropriação ativa da 
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realidade por meio da representação; a brincadeira é, por conseguinte, uma 

atividade análoga à aprendizagem. 

 

Há de se destacar que, ao se propor essa intervenção, o intuito não 

foi criar um jogo educativo, ‚didatizado‛, que apenas fizesse a 

professora regente de sala de aula ‚enxergar o jogo de bafo com outros 

olhos‛ ou vislumbrar nele a possibilidade de fazer com que os alunos 

aprendessem um conteúdo específico. 

Acima de qualquer perspectiva educativa que possa ser associada a 

este jogo, a primeira delas deve ser o prazer do jogo e pelo jogo, a 

interação entre os pares, a troca de conhecimento, a relação entre ganhar e 

perder, o estímulo à criatividade e à imaginação, o resgate cultural e o 

empoderamento dos alunos, dentre tantos outros benefícios. Pois como 

bem disse Fortuna (2000), ‚a verdadeira contribuição que o jogo d{ | 

Educação é ensiná-la a rimar aprender com prazer‛. (p.7) 

 

BAFOLCÓRICO BRASILEIRO – O JOGO 

 

Abaixo, encontra-se a descrição das regras do jogo Bafolclórico 

Brasileiro. Como se pode observar, ele leva em consideração o princípio 

básico da brincadeira, que é ganhar figurinhas dos outros jogadores 

através da batida com as mãos sobre um monte de figurinhas. É o bafo 

(vento) provocado pelas mãos durante a batida que vira as figurinhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 1: Jogo Bafolclórico Brasileiro 
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Público-alvo: Alunos a partir do 3º ano do ensino fundamental 

Idade: A partir de 8 anos 

Jogadores: de 2 a 10 

Conteúdo: 100 cartas, sendo: 57 cartas com descrição de 

personagens do folclore brasileiro; 20 cartas com trava-línguas; 23 

cartas com adivinhas. 

Objetivo do jogo: O jogo proposto tem o objetivo de fazer com 

que os alunos se familiarizem cada vez mais com o folclore brasileiro a 

partir do jogo de bafo, muito popular entre as crianças.  

Preparação: 1. Os alunos serão dispostos em círculo, formando 

uma roda com no mínimo 2 (dois) e no máximo 10 (dez) jogadores, 

acompanhados do professor. 2. Todas as cartas deverão ser colocadas 

num plano, no centro da roda. OBSERVAÇÃO: Na frente de todas as 

cartas, há um desenho com vários personagens do folclore brasileiro. 

No verso de cada uma delas, há um pequeno texto com a descrição de 

um personagem, uma adivinha ou um trava-línguas. Todas as cartas 

deverão ser colocadas no centro da roda, formando um monte de 

cartas, com a face que contém a descrição, adivinha ou trava-línguas 

voltadas para baixo. 

Vamos jogar: Uma vez que as cartas estejam organizadas, 

empilhadas, no centro da roda, é sorteada a ordem de ação dos 

participantes. Acertada a ordem de participação, um jogador por vez 

deverá arrumar o monte, colocando todas as cartas viradas com o 

desenho voltado para cima e baterá com a mão no monte de cartas. As 

cartas que virarem para o verso serão recolhidas pelo participante que 

tenha acabado de bater. O próximo participante deverá arrumar as 

cartas restantes e baterá no monte, retirando aquelas que tenha 

conseguido virar. O processo continua até que todas as cartas em jogo 

sejam viradas para o verso e retiradas do monte. EXEMPLO: Se um 

jogador tiver batido no monte de cartas e conseguido virar quatro, 

sendo uma de adivinha, duas de descrição de personagens e uma de 

trava-línguas, ele guardará todas as quatro cartas consigo até que 

todos os participantes tenham tido a oportunidade de bater também. 

Caso alguma carta cole na mão do jogador ou saia do monte, mas sem 

estar com o verso voltado para cima, ele terá de bater a figurinha 

sozinha fora do monte de cartas. Observe que não se pode utilizar os 
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dedos para virar as cartas; deve-se bater nas cartas, seja com a mão 

completamente aberta ou com a mão levemente em forma de concha. 

Depois que todos os jogadores baterem no monte de cartas com o 

intuito de virá-las, inicia-se o segundo momento da atividade. Na 

segunda fase, em que cada aluno já estará segurando as cartas que 

tenham sido viradas na primeira rodada, haverá o momento do 

desafio: se a carta for referente à descrição de algum personagem ou 

adivinha, aquele que tenha virado a carta deverá desafiar um colega a 

responder. Caso o colega acerte, o desafiado ganhará a carta para si. 

Caso o colega erre, a carta permanecerá com o desafiador. Porém, se a 

carta virada tiver um trava-línguas, será o próprio aluno que tentará 

ler sem errar. Caso consiga, a carta permanece para si. Caso erre, a 

carta precisa ser devolvida ao centro da mesa. EXEMPLO: O jogador 

que tenha virado quatro cartas (duas com descrição de personagem, 

uma com adivinha e uma com trava-línguas) deverá escolher três 

colegas para desafiar, uma vez que uma das cartas viradas terá sido de 

trava-línguas e, nesse caso, será ele mesmo quem terá de ler sem errar. 

Vencendo o jogo: Na segunda etapa que se verifica o objetivo 

central do jogo, que é desafiar os participantes a responderem 

corretamente a respeito do conteúdo folclórico apresentado. Sendo 

assim, vencerá o jogo aquele que conseguir ficar com o maior número 

de cartas, tanto as que tenham sido conquistadas graças ao movimento 

de batida gerado pelo bafo quanto por meio dos desafios. 

OBSERVAÇÃO: Durante o jogo, é importante (porém, não obrigatória) 

a mediação do professor, de modo a esclarecer alguma informação 

sobre lendas desconhecidas e/ou auxiliar algum aluno que tenha 

dificuldade em ler o conteúdo presente nas cartas. Também é possível 

que algum colega auxilie o desafiador a ler, contanto que ele não seja o 

desafiado. 

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo é uma pesquisa aplicada, de natureza qualitativa, uma 

vez que ‚envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato 

direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o 

processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos 
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participantes‛ de acordo com as palavras de Bogdan e Bilen (apud 

ANDRÉ; LÜDKE, 1986, p. 13). A opção por esse tipo de pesquisa se 

deu pelo fato de que ela vai ao encontro da diversidade e das 

possibilidades que são observadas no espaço escolar.  

Esse enfoque qualitativo direcionou este trabalho para o método 

da pesquisa-ação, cuja definição é explicitada por Thiollent (apud, GIL 

2010, p.42) como 
 

[...] um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em 

estreita associação com uma ação ou ainda, com a resolução de um problema 

coletivo, onde todos pesquisadores e participantes estão envolvidos de modo 

cooperativo e participativo. 

 

A escolha por esta proposta surgiu da minha experiência 

profissional como professora regente de Educação Física com turmas 

do 3º ano do Ensino Fundamental. A busca por uma Educação Física 

que fosse compreendida e valorizada como cultura corporal, que 

buscasse relações com outras disciplinas que compõem o currículo 

escolar e que não visasse apenas ao desenvolvimento de habilidades 

motoras em detrimento das demais, foram algumas das ações práticas 

pretendidas com esta pesquisa. 

A aplicação foi delimitada a uma escola pública da rede municipal 

de ensino, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, tendo como 

amostra 23 alunos matriculados em uma turma do 3º ano do ensino 

fundamental, com faixa etária entre 8 e 9 anos. 

Com o intuito de desvelar esse campo, foram utilizados como 

instrumentos de coleta e análise de dados o diário de campo, a 

observação participante, e a análise de conteúdo, respectivamente. 

Por meio desta pesquisa, almeja-se que outros professores de 

Educação Física se sintam inspirados a inovarem em suas aulas, 

estabelecendo relações acerca do conteúdo específico de nossa 

disciplina aliadas ao demais conhecimentos que são ensinados pela 

escola. 

Espera-se, sobretudo, que os alunos envolvidos nessa intervenção 

sejam capazes de compreender que todo conhecimento está 

interligado, que o uso da linguagem está presente inclusive nos jogos e 
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brincadeiras do cotidiano e que o resgate da identidade através da 

cultura se inter-relacionam com os mais diversos saberes. Portanto, é 

fundamental adquirir conhecimentos que permitam ao indivíduo se 

posicionar frente às questões diárias como sujeito ativo, crítico e 

autônomo. 

 

APLICAÇÃO E RESULTADOS 

 

Ao observar o interesse dos alunos (inicialmente, apenas do sexo 

masculino) nos jogos de cartas fora da escola, durante o recreio, dentro 

de sala e também como opção de brincadeira nos dias de tempo livre3 

durante as aulas de Educação Física, resolvi iniciar uma discussão 

acerca dessa prática. 

Propus uma conversa a respeito das brincadeiras populares mais 

conhecidas por eles e exemplifiquei com algumas as quais eles nunca 

haviam imaginado que seus pais ou avós já poderiam ter brincado. 

Também procurei investigar em que locais eles mais brincam, se em 

casa, na rua, na escola etc. 

Fiquei muito preocupada ao ouvir que dos vinte alunos que 

estavam presentes no dia em que essa conversa foi realizada, nove 

informaram que não podem brincar na rua por causa do perigo de 

acidentes, sequestros, estupros e roubos. É lamentável que estejamos 

vivendo em um país cuja segurança pública não é eficaz, onde nossas 

crianças são privadas de conviver de forma sadia e segura nas ruas 

onde moram, como outrora acontecia. 

Em relação ao jogo de bafo propriamente dito, estabeleci algumas 

perguntas que pudessem nortear o mapeamento dessa prática, tais 

como: Quais são os nomes dados ao jogo? O que vocês utilizam para 

jogar? Existe diferença entre cartas e figurinhas? Todas as pessoas 

                                            
3 Última aula do mês, em que deixo os alunos livres para escolherem quais atividades 

querem realizar, podendo ou não utilizar os materiais disponibilizados. 

Geralmente, é o momento em que faço uma avaliação do desenvolvimento dos 

alunos, analisando a aproximação ou distanciamento do eixo curricular que norteia 

o projeto político-pedagógico da escola. (SOARES et al., 1992) 
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colecionam cartas? Por que vocês jogam bafo? Essas perguntas foram 

baseadas em um artigo chamado ‚Bafo, que Jogo é esse?4‛. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda a turma interagiu, mas as meninas se mostraram um pouco 

resistentes, pois alegaram que esse tipo de brincadeira era apenas para 

meninos. Ao longo da conversa, fomos descontruindo esse pré-

conceito acerca do jogo de bafo, afinal, elas pouco conheciam a 

respeito e se baseavam nas opiniões do senso comum, advindas, 

principalmente, dos próprios meninos. 

Esse questionamento acerca de gênero me fez observar o quanto o 

discurso referente a coisas de meninas versus coisas de meninos ainda 

perpassa pelo imaginário infantil, sendo carregado de estigmas que 

vêm da própria criação, isto é, do contexto familiar. 

Sem dúvida, é necessário um diálogo esclarecedor acerca desse 

tema, não para incutir na cabeça de crianças ideologias de gênero, mas 

sim assegurar um dos objetivos gerais do Ensino Fundamental, que é 
 

[...] conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, 

bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se 

contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, 

                                            
4 SOUZA, L. R. S. Bafo, que jogo é esse? In: COSTA, C. M.; ARMBRUST, I.; 

TERAMOTO, W. O. Qualificação da Educação Física curricular: reflexão e 

sistematização da prática pedagógica. São Paulo: IEE, 2014. Disponível em 

http://issuu.com/carlossdesouza/docs/public 

Figuras 2 e 3: Perguntas norteadoras a respeito do  

conhecimento do jogo de bafo 
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de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais‛. 

(BRASIL, 1997, p.10) 

 

Depois dessa conversa inicial, propus que na próxima aula de 

Educação Física os alunos trouxessem suas próprias figurinhas e/ou 

cartinhas. Somente os meninos trouxeram, o que nos leva a crer que, 

de fato, essa vivência pertence mais à cultural corporal dos meninos do 

que das meninas. 

Ao analisar junto com eles o material, foi definido que a diferença 

entre as figurinhas e as cartinhas é de peso e de tamanho: a figurinha é 

mais leve e menor que a carta, além de ser autoadesiva. Já a carta é 

feita de um papel mais grosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao partir para a vivência dessa manifestação cultural, as meninas 

– que durante a conversa inicial foram resistentes à brincadeira – 

resolveram brincar também. Foi interessante perceber a habilidade dos 

meninos em virar as cartinhas e a dificuldade que a maioria das 

meninas tiveram para conseguir realizar o mesmo gesto.  

Outro fator relevante foi observar que, de maneira geral, os 

meninos mais habilidosos em virar as cartas são aqueles que mais têm 

dificuldade na aquisição de conteúdos dentro de sala de aula. 

Proporcionar uma atividade em que eles fossem protagonistas, com 

mais conhecimento que os demais, elevou a autoestima e também o 

respeito entre os pares.  

 

Figura 5: Grupo misto, com meninos 

 ensinando as meninas as 

 técnicas do jogo 

Figura 4: Grupo com meninos  

experientes 
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Aproveitei a situação para falar sobre valores, tais como amizade, 

respeito, honestidade, etc., bem como explicar o que são as habilidades 

múltiplas. Sem dúvida, é muito importante mostrar aos alunos a 

necessidade de ajudar o outro e de compreender que cada um de nós é 

especial e capaz de realizar atividades únicas. 

Algumas lideranças surgiram naturalmente, de modo a ensinar às 

meninas como era a posição da mão para realizar as batidas5, bem 

como os ‚macetes‛ para que as cartinhas pudessem virar. Vários 

grupos foram criados, sendo alguns somente com alunos já experientes 

(somente meninos), outros de iniciantes (somente meninas) e ainda 

aqueles mistos, em que os meninos encarnaram o papel de mestres, e 

as meninas, de aprendizes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Depois de muito brincarem, foi possível perceber que as meninas 

já estavam aprendendo a realizar os gestos, demonstrando prazer na 

conquista dessa habilidade. Já os meninos queriam saber se poderiam 

brincar ‚| vera‛ ou somente ‚| brinca‛. Esses termos significam 

brincar apostando a carta ou somente brincar por prazer, sendo 

necessário devolver as cartas aos seus donos ao fim da atividade, 

respectivamente. Deixei a critério deles, afinal, o importante era 

participar. 

Percebi que os alunos faziam apenas dois tipos de gestos para 

virar as cartas, sendo um utilizando as duas mãos unidas em formato 

de concha invertida e outro somente com uma das mãos. Ao 

                                            
5 Batidas são os fundamentos (gestos) necessários para virar as cartas que estão em 

jogo. 

Figura 6: Batida Bafão Figura 7: Batida Mãozinha 
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apresentar a eles outras possibilidades6, foi possível detectar que, por 

mais que eles tenham conhecimento da brincadeira, o jogo de bafo 

ainda era uma novidade devido a técnicas específicas desconhecidas 

por todos. 

Na aula seguinte, depois de tomarem conhecimento dessas 

estratégias de jogo, levei então o Bafolclórico Brasileiro, que fora 

produzido por mim na disciplina7 Produção de Recursos Materiais 

Didáticos Multidisciplinares, como produto educacional. Esse jogo 

mantém a essência do jogo de bafo ao utilizar seus fundamentos e 

estratégias, porém, possui algumas adaptações em relação ao segundo 

momento da partida (que se refere especificamente ao folclore 

brasileiro), como já foi explicitado no item 2.2 desse artigo. 

Ao explicar o objetivo e todas as regras dessa brincadeira, a turma 

se envolveu na proposta, especialmente as meninas, que, no início do 

projeto, achavam que era apenas ‚coisa de menino‛. Elas tinham 

bastantes informações referentes ao folclore brasileiro e, certamente, 

ainda que não fossem muito experientes nos fundamentos dos gestos, 

eram conhecedoras do conteúdo folclórico. Isso as motivou a 

participar com muito interesse e atenção. 

Foi possível perceber que as crianças encontraram muito prazer ao 

jogar o Bafolclórico Brasileiro, uma vez que puderam não apenas 

vivenciar o tradicional jogo de bafo, mas também serem desafiadas a 

responder aos trava-línguas, às adivinhas e às perguntas em relação 

aos personagens do folclore brasileiro. Com essa atividade, os alunos 

exploraram a cultura no que tange às práticas lúdicas familiares, às 

narrativas orais, possibilitando o resgate da identidade e a 

concretização de um currículo que, de fato, seja abrangente na questão 

da pluralidade cultural. 

 

                                            
6 Esses fundamentos foram retirados do artigo ‚Bafo, que Jogo é esse?”, pois foi o único 

material encontrado acerca dessa brincadeira que não apenas definia o jogo, mas 

também ensinava fundamentos e regras. 
7 Esse jogo foi apresentado ao Programa de Mestrado Profissional em Práticas de 

Educação Básica, vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura do Colégio Pedro II, como requisito parcial para obtenção do grau na 

disciplina Produção de Recursos Materiais Didáticos Multidisciplinares. 
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Esse fato vai ao encontro do que afirma Neira (2008), ao dizer que: 
 

[...] o conhecimento popular representa um papel primordial na educação 

multicultural, pois, mediante um cultivo consciente desses conhecimentos são 

possíveis visões alternativas, democráticas e emancipadoras da sociedade, da 

política e da educação. (p.83) 

 

Portanto, possibilitar um currículo que considere o conhecimento 

popular significa buscar na experiência extraescolar novas formas de 

dar sentido à aprendizagem, reconhecendo que o conhecimento 

adquirido fora dos muros da escola precisa ser acolhido e vivenciado 

por toda a comunidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A análise da literatura acerca da Educação Física como cultura 

corporal demonstrou a relevância em se fomentar uma postura 

multicultural, que valorize a pluralidade, que considere a vida dos 

alunos, etnia, classe social etc., de forma que eles consigam se 

identificar e se sentir pertencentes à escola. 

Embora as brincadeiras populares já estejam presentes na vida das 

crianças desde muito cedo, é fundamental que a escola possibilite o 

espaço para que elas sejam vivenciadas e ressignificadas, visto que as 

circunstâncias em que grande parte dos alunos se encontram impedem 

que experimentem tais brincadeiras de forma plena. 

Essa proposta de adaptação do jogo de bafo proporcionou uma 

experiência significativa aos alunos que dela participaram, pois todos 

puderam se sentir como produtores de cultura. Além disso, 

possibilitou que os alunos colocassem em prática valores como 

amizade, respeito e solidariedade, fundamentais para a vida em 

sociedade, mas tão pouco valorizados atualmente. 

É fundamental que o professor considere seus alunos como jovens 

conscientes e críticos, protagonistas na construção do próprio 

conhecimento e agentes transformadores da cultura corporal. Partindo 

dessa premissa, torna-se natural a proposta de um currículo que 

considere o indivíduo e o seu local de pertencimento como pontos de 

partida para a aprendizagem. 
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Sendo assim, é possível concluir que é necessário abrir as portas 

da escola à comunidade, de modo a contar toda a sabedoria que o 

povo traz consigo. Assim, contribuiremos para que a formação dos 

indivíduos seja plena, digna de orgulho e admiração, pois seus saberes 

terão sido valorizados.  
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UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ESTUDO DO GRÁFICO 

DA FUNÇÃO QUADRÁTICA: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

COM O USO DO GEOGEBRA 

 

Elisama de Mendonça Felipe 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A função quadrática é um conteúdo presente tanto no currículo de 

matemática do 9º ano do Ensino Fundamental, no Município do Rio  

de Janeiro, quanto no 1º ano do Ensino Médio. Contudo, apesar da 

recorrência de tal conteúdo, a dificuldade de compreensão da 

representação gráfica é bastante considerável entre os alunos do 

Ensino Médio.  

Rezende (2003) ressalta que os alunos do curso de graduação 

apresentam defasagem em matemática básica necessária a realização 

técnica do cálculo, como polinômios, cálculos algébricos em geral, 

funções reais etc. Segundo o autor ‚É verdade que falta tudo isto ao 

nosso aluno recém-egresso do Ensino Médio. Mas também é verdade 

que a ‚falta de base‛ não é um problema específico do ensino de 

c{lculo‛ (REZENDE, 2003, p.17).  

Segundo Meneghetti, Rodriguez e Poffal (2017), entre as 

dificuldades encontradas pelos alunos que ingressam no curso 

superior nos cursos de ciências exatas e engenharia destacam-se a 

resolução de problemas que envolvam interpretação da função dentro 

de um contexto e suas representações gráficas.  

A interpretação da representação gráfica está estritamente 

relacionada a uma cuidadosa análise visual aliada, é claro, a 

fundamentação teórica. Por este motivo, o referente estudo utiliza 

como recurso pedagógico o software Geogebra para dispositivo móvel.  

Ele possibilita a visualização da representação algébrica 

simultaneamente com a representação gráfica, de forma dinâmica, de 

acordo com a variação dos coeficientes da função estudada, facilitando 

a articulação das duas representações. Este software disponível para 
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computadores é um conhecido recurso utilizado por professores nas 

aulas de matemática. Em 2013 foi lançado o aplicativo Geogebra para 

dispositivos móveis, que pode ser utilizado off line em qualquer hora 

ou lugar. 

A expansão e a popularização das tecnologias digitais trouxeram 

novos hábitos para a sociedade vigente, com reflexos na instituição 

escolar. Com isso, além dos computadores podemos contar também 

com os dispositivos móveis (tablets e smartphones) como recurso 

pedagógico, não apenas como um recurso auxiliador ou facilitador, 

mas reconhecendo seu potencial em promover a aprendizagem de 

conceitos matemáticos, como a habilidade de interpretar os gráficos 

das funções, questão deste estudo. Santos e Martins (2015, p.7), 

destacam que ‚Seria um grande equívoco reduzir as tecnologias a 

meras ferramentas auxiliares do processo pedagógico, pois ao usarmos 

esse termo estamos limitando a utilidade dessas ferramentas‛. 

Os smartphones são utilizados pelos alunos de forma massiva e por 

isso podem tornar-se importantes recursos pedagógicos se utilizados 

de forma planejada pelo professor, com a finalidade de promover o 

conhecimento e contribuir com o processo de aprendizagem. Por esse 

motivo, vislumbrou-se o smartphone como o recurso tecnológico a ser 

utilizado neste estudo.  

Este trabalho se propõe associar Educação matemática e 

tecnologia digital com o objetivo de estimular a leitura e a 

interpretação do gráfico da função quadrática no 1º ano do Ensino 

Médio. Por esta razão, pensou-se em uma sequência didática que 

possibilitasse um estudo direcionado da interpretação dos gráficos da 

função quadrática.  

A aplicação parcial desta sequência didática foi realizada em uma 

turma do 1º ano do Ensino Médio Regular em um Colégio da Rede 

Estadual do Rio de Janeiro, situado na Zona Oeste da cidade. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 A fundamentação teórica deste trabalho apresentará questões 

relacionadas às dificuldades dos alunos na aprendizagem matemática, 

especificamente na interpretação do gráfico da função quadrática. O 
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papel docente frente ao uso didático dos dispositivos móveis e a 

importância da sequência didática como um recurso que visa 

contribuir para minimizar tais dificuldades de aprendizagem, também 

serão discutidos com base na literatura existente. 

 

A dificuldade na compreensão da matemática e na interpretação da 

representação gráfica de funções 

 

A dificuldade em compreender a matemática é explícita por 

grande parte dos alunos de todas as idades e em diversos níveis de 

Ensino.  Duval (2012, p.266), esclarece acerca das dificuldades 

encontradas pelos alunos na apreensão do conhecimento matemático: 
 

As transformações de representações em outras transformações semióticas estão 

no coração da atividade matemática. As dificuldades dos alunos para 

compreender matemática surgem por conta da diversidade e complexidade 

dessas transformações. 

 

 De acordo com Duval (2012), os objetos matemáticos possuem 

suas representações e jamais devem ser confundidos com elas, ou seja, 

uma escrita, uma notação ou um símbolo representa um objeto 

matemático (um número uma função um vetor). Da mesma forma que 

os traçados e figuras representam objetos matemáticos como: um 

ponto, um segmento, um círculo. Logo, segundo ele, para a 

compreensão da matemática, é primordial saber distinguir um objeto 

matemático e sua representação. 

No que se refere à função, os alunos precisam estabelecer relações 

entre os registros da representação gráfica e da equação algébrica. 

Porém, devido aos problemas acima citados por Duval, os alunos não 

conseguem fazer a articulação entre esses dois registros, gráfico e 

algébrico.  

Quanto à dificuldade dos alunos para interpretar gráficos de 

funções Duval (2011) alerta que muitos estudos enfatizam a passagem 

da equação para a sua representação gráfica com a construção ponto a 

ponto, não atentando que a passagem inversa é que traz problemas. 

Segundo ele, a construção ponto a ponto é totalmente inoperante no 
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estudo da interpretação do gráfico da função, uma vez que tira a 

atenção das variáveis visuais. Por esta razão que este estudo será 

enfático na representação gráfica e sua interpretação. 

 

Os dispositivos móveis como recurso educacional e o papel do 

professor 

 

Segundo Pires (2016), os dispositivos móveis e os aplicativos 

vieram para agregar facilidades à vida cotidiana. Ele também destaca a 

existência de aplicativos que podem ser utilizados de modo off line, 

sem a necessidade de conexão com a internet. Sabemos que a 

precariedade é uma realidade eminente em muitas escolas brasileiras, 

sejam rurais ou urbanas e que a possibilidade de utilização de um 

aplicativo off line é um grande facilitador para a utilização dos 

dispositivos móveis em sala de aula. 

O ensino por meio de dispositivos móveis surge como uma nova 

modalidade chamada M-Learning, mobile learning ou aprendizagem 

móvel. Ela acontece quando a interação entre os atores acontece por 

intermédio dos dispositivos móveis digitais como celular, smartphones, 

notebooks e tablets. 

De acordo com Bernardo (2015), no Brasil observam-se focos de 

resistência ao uso de dispositivos móveis digitais em sala de aula, indo 

na contramão das experiências desenvolvidas pelo mundo com a 

mobile learning. E isso vem ocorrendo em diversos estados e municípios 

por meio de textos legais que limitam e até mesmo proíbem o uso 

dispositivos móveis em suas Redes de Ensino. Esse autor também 

destaca a necessidade de mudança na atitude do professor: 
 

Para questionar o aluno, desafiá-lo e instigá-lo a construir e reconstruir 

conhecimento com o uso articulado de tecnologias, o professor precisa saber 

quais mídias são tratadas pelos dispositivos móveis digitais e o que eles podem 

oferecer à prática no processo de ensino e aprendizagem (BERNARDO, 2013, p. 

148). 

 

O professor deve atuar como mediador auxiliando na construção 

do conhecimento, gerenciando o processo de aprendizagem mediado 

pelas tecnologias.   
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Bairral (2016, p.5), destaca a contribuição dos ambientes móveis 

para a aprendizagem matemática: 
 

Do mesmo modo que o surgimento do compasso e de outros recursos de 

desenho trouxeram mudanças na forma de construir e entender conceitualmente 

determinado objeto matemático, os ambientes móveis de construção dinâmica 

estão trazendo ao aprendizado nos dias atuais. 

 

Atualmente, não temos como desprezar o lugar de destaque 

ocupado pelos dispositivos móveis digitais na sociedade. Sendo os 

aparelhos de celular e os smartphones os mais populares. Com isso, a 

escola tem o desafio de utilizá-los de forma a explorar suas 

potencialidades e o professor de propor uma abordagem adequada 

com a finalidade de promover a aprendizagem.  
 

A sequência didática na aprendizagem matemática 

 

Segundo Zabala (1998, p.8), sequência did{tica é ‚um conjunto de 

atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de 

certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim 

conhecido tanto pelo professor como pelos alunos‛.  

Ao iniciar sequência didática é necessário fazer um levantamento 

prévio dos conhecimentos dos alunos e aos poucos elevar o nível das 

atividades aplicadas e também diversificá-las. De acordo com Zabala 

(1998), as atividades ou tarefas são insuficientes para proporcionar 

uma análise dos diferentes estilos pedagógicos.  As sequências de 

atividades ou sequências didáticas permitem a avaliação sob uma 

perspectiva processual, incluindo as fases de planejamento, aplicação e 

avaliação.  Maroquio, Paiva e Fonseca (2015, p. 4), também expõem as 

potencialidades da sequência didática: 
 

O trabalho com sequências didáticas pode facilitar a elaboração de situações-

problema envolvendo a área de conhecimento matemático, por meio de 

atividades e exercícios múltiplos e variados com a finalidade de ajudar o aluno a 

consolidar e ampliar aprendizagens, conceitos, procedimentos e representações 

simbólicas a partir de situações de resolução dos mais variados problemas em 

diversas situações de uso que dão significado aos conceitos matemáticos.  
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A utilização da sequência didática pode vir a contribuir com a 

aprendizagem matemática por ser um recurso planejado pelo 

professor com um objetivo de aprendizagem bem definido. As 

atividades diversificadas e estruturadas para que o aluno chegue à 

compreensão de certo conceito matemático produzem um ambiente 

pedagógico que prioriza a apreensão do conhecimento matemático por 

parte dos alunos.  

 

METODOLOGIA 

 

A aplicação parcial da sequência didática foi realizada em uma 

turma de 24 alunos do 1º ano do Ensino Médio Regular, sendo 15 

meninas e 9 meninos, cujas idades variam entre 15 e 18 anos, e tendo 

como período de duração 4 aulas de 50 minutos cada. Os alunos foram 

divididos em grupos de 4 alunos, pois havia o propósito de interação 

entre eles. Nesse caso haveria interação aluno-aluno, aluno-professor e 

aluno-tecnologia. E o fato de estarem em grupo, supri a falta de 

smartphones para a realização das atividades, pois sempre tem os que 

não fizeram o download do aplicativo, pelos mais diversos motivos, e os 

que não possuem smartphone.  

Inicialmente, foi realizada uma breve ambientação ao aplicativo. 

Nesse momento, os alunos foram apresentados ao Geogebra e 

puderam digitar algumas funções e explorar as ferramentas 

necessárias para a realização das atividades, isso com a orientação da 

professora. 

Nas figuras abaixo, temos a tela inicial do Geogebra (Fig.1) e a 

interface do usuário com o visualizador gráfico, o visualizador 

algébrico, a entrada algébrica e o teclado para inserção dos valores 

algébricos (Fig.2): 
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Foram trabalhadas 5 atividades, sendo a primeira uma atividade 

diagnóstica com a finalidade de sondar e trazer a memória as 

principais características da função quadrática. Na segunda atividade 

fez-se necessário que o aluno, de maneira analítica, observasse as 

relações dos coeficientes da função quadrática com a representação 

gráfica. A terceira atividade propôs uma situação de pesquisa aos 

alunos com o objetivo de que verificassem a importância do tema, 

descobrindo situações diversas do cotidiano em que a função 

quadrática está presente. As duas últimas atividades envolveram 

resoluções de situações-problema, ou seja, a aplicação das funções 

quadráticas em diferentes situações, promovendo um aprendizado 

mais significativo. A quarta questão abordou uma situação de lucro e 

prejuízo de uma empresa e a quinta questão, o lançamento de uma 

bola de futebol num jogo entre dois garotos. Os grupos entregaram ao 

professor as anotações referentes às atividades realizadas. A descrição 

de cada uma dessas atividades encontra-se na próxima seção. 

Por fim, foi aplicado um breve questionário com a finalidade de 

saber sobre o uso do smartphone e do aplicativo Geogebra em 

atividades escolares e da percepção dos alunos acerca da abordagem 

Figura 1: Tela inicial do geogebra. Figura 2: Interface do usuário 
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utilizada no estudo de funções, ou seja, uma abordagem voltada para a 

interpretação gráfica, por meio de uma sequência didática associada 

ao aplicativo Geogebra para dispositivos móveis. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O primeiro momento da aplicação da sequência didática foi 

realizado em dois tempos de 50 minutos cada. Partindo de uma breve 

orientação para a utilização do Geogebra e seguindo com as 3 

primeiras atividades: atividade diagnóstica, atividade de análise dos 

coeficientes a partir da variação da representação gráfica  e atividade 

de pesquisa acerca da função quadrática no cotidiano. 

   

 
 

 

Nesta atividade, os alunos demonstraram certa insegurança em 

caracterizar uma função quadrática. Houve a necessidade de diversas 

intervenções por parte do professor, na maioria das vezes requisitadas 

por eles, para que respondessem a primeira pergunta de forma 

satisfatória. Já na formulação da função quadrática, destacando e 

caracterizando cada coeficiente, eles demonstraram menos 

dificuldades. Em relação à característica do gráfico da função 

quadrática apenas um dos grupos não soube como é o gráfico e 

equivocadamente descreveu o plano cartesiano. 

A segunda atividade exigiu uma análise cuidadosa do 

comportamento do gráfico por parte dos alunos e novamente o 

Figura 3: Atividade diagnóstica 
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professor foi bastante requisitado e apenas um dos grupos não 

conseguiu concluir a análise de forma satisfatória. 

 

 
 

 

A terceira atividade mobilizou os grupos numa pesquisa sobre a 

função quadrática em situações do cotidiano. Apenas metade dos 

grupos realizou a pesquisa. Esta atividade foi proposta para ser 

realizada em casa. Na aula seguinte, cada grupo apresentou as 

situações encontradas, que foram as mais diversas. Dentre elas foram 

citadas: antenas parabólicas, faróis de veículos, lançamentos de 

projéteis e etc. 

   

 

Figura 4: Relacionando os coeficientes ao gráfico 
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As próximas atividades foram realizadas no segundo momento da 

aplicação e envolvem a função quadrática em diferentes situações do 

cotidiano. 

Uma delas foi sobre lucro e prejuízo de uma empresa. Essa 

questão, em particular, foi motivo de muita discussão por parte dos 

alunos, pois os mesmos demonstraram muita dificuldade em associar 

as variáveis envolvidas (quantidade de unidades x Lucro), ao plano 

cartesiano.  

      

 
 

 

A última atividade envolve uma situação de lançamento de uma 

bola, por meio de uma situação em que dois meninos jogam futebol. 

Nessa última atividade as dificuldades apareceram do 3º ao 5º item. 

Mas não houve grande demora em compreender as questões.  

Figura 5: Pesquisa sobre situações do cotidiano envolvendo parábolas. 

Figura 6: Atividade sobre Lucro e prejuízo 
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Mesmo havendo apenas um aluno que não possuía um smartphone 

na turma, em cada grupo havia no máximo três aparelhos com o 

aplicativo instalado. 

 Vale ressaltar que em vários momentos alguns alunos insistiam 

em realizar cálculos algébricos no papel, mesmo não sendo necessário, 

pois não conseguiam perceber a resposta fazendo a leitura do gráfico, 

por meio de uma observação analítica.   

Em todas as atividades a professora atuou como mediadora, 

procurando oferecer o auxílio necessário, estimulando o raciocínio e a 

capacidade investigativa do aluno na construção do conhecimento. 

Em relação ao questionário aplicado aos 24 alunos participantes, 

nenhuma atividade utilizando o smartphone havia sido proposta por 

seus professores até o presente momento e apenas dois alunos 

disseram conhecer o software Geogebra.  

Quando indagados sobre o que acharam das atividades, a maior 

parte da turma (15 alunos) julgou que foram interessantes pelos 

motivos apresentados no gráfico abaixo:  

Figura 7: Lançamento oblíquo - lançamento de uma bola de futebol. 
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 Já 9 alunos julgaram as atividades como sendo difíceis pelos 

seguintes motivos demonstrados no gráfico a seguir:  

 

 

Figura 8: Motivos pelos quais os alunos julgaram as  

atividades interessantes 

Figura 9: Motivos pelos quais os alunos julgaram as atividades difíceis. 
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Quando indagados se a função quadrática passou a fazer mais 

sentido depois deste trabalho, 17 alunos disseram que sim, pelos 

seguintes motivos apresentados no gráfico abaixo:  

 

 

 

Para 7 alunos, as atividades não fizeram sentido algum, pois 

segundo eles as questões eram muito complicadas e por isso tiveram 

muita dificuldade em realizá-las.  

Quando questionados se houve algum conceito envolvendo 

funções que depois das atividades realizadas foi melhor 

compreendido, a maioria (15 alunos), disse que não. Segundo os 10 

alunos que responderam sim, as atividades realizadas proporcionaram 

uma melhor compreensão da função quadrática, pois foi possível 

observar graficamente o que normalmente é feito por meio de cálculos 

algébricos. 

A maior parte da turma (16 alunos), disse já ter estudado a análise 

de gráficos da função e apenas 8 disseram nunca ter estudado por 

meio dessa abordagem. 

Em relação à abordagem utilizada neste estudo, ou seja, através de 

uma análise gráfica por meio do aplicativo Geogebra, é possível 

observar na figura a seguir como foi a percepção dos alunos:  

 

Figura 10: Motivos pelos quais a função quadrática passou a  

fazer mais sentido para os alunos. 
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Ainda sobre o gráfico acima, vale destacar que entre os alunos que 

acharam a abordagem interessante, 4 deles ressaltaram que também 

acharam-na complicada. 

Por último, os alunos foram indagados acerca de alguma 

dificuldade encontrada por eles, no decorrer das atividades.  Observe 

o gráfico abaixo: 

 

 
 

 
Figura 12: Dificuldade dos alunos durante as atividades. 

 

Figura 10: Percepção dos alunos  sobre a abordagem utilizada no estudo 
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Alguns alunos relataram que a análise gráfica foi complicada de 

ser feita porque era preciso observar de forma analítica, não sendo 

necessário fazer cálculos com os quais estão mais acostumados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo mostra não apenas a importância da utilização das 

tecnologias nas aulas de matemática como recurso pedagógico 

possibilitando a aprendizagem, mas também a importância da sua 

utilização para a formação além dos limites da sala de aula. 

Associando tecnologia e educação matemática por meio de uma 

sequência didática foi possível observar que muitos alunos também 

possuem dificuldades em utilizar um aplicativo de geometria 

dinâmica em seus smartphones. Por esta razão, é importante e 

necessário trazer os dispositivos móveis para dentro de sala de aula, 

por meio de práticas pedagógicas bem planejadas, a favor da 

aprendizagem.  

Por meio deste trabalho realizado em caráter experimental, foi 

possível observar que, apesar da dificuldade demonstrada pelos 

alunos em interpretar gráficos da função quadrática e no manuseio do 

Geogebra, as atividades realizadas proporcionaram um ambiente 

reflexivo e investigativo sobre o tema em questão. O Geogebra em 

dispositivos móveis possibilitou uma abordagem diferenciada, pois 

proporcionou a associação entre as representações algébrica e gráfica 

da função quadrática de forma simultânea e dinâmica. 

Cabe destacar a importância do professor em todo esse processo. 

Ele é quem tem a responsabilidade desde o planejamento de todas as 

atividades, traçando objetivos bem delineados, até o conhecimento do 

aplicativo a ser utilizado, para que possa orientar os alunos antes e 

durante o processo. O professor com papel de mediador, que auxilia o 

aluno tanto na interação com a tecnologia quanto na construção do 

conhecimento matemático faz a diferença em propostas matemáticas 

assim elaboradas. 
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ANEXO - Questionário  

 

Idade:______      Sexo:  F (    )    M (    ) 

1. Você já havia utilizado o celular em alguma atividade proposta pelo 

professor sala de aula? 

(     )Sim  (      )Não   Em qual disciplina?______________ 

2. Você já conhecia o Geogebra ou outro aplicativo para dispositivo 

móvel parecido com ele?   

 (     ) sim   (     )Não  

Qual__________________________ 

3. O que você achou das atividades realizadas?  

(    ) Fáceis     (   ) difíceis  (     ) interessantes    (     ) desnecessárias 

Por que? __________________________________________________ 

4. Após essas atividades, a função quadrática passou a fazer mais 

sentido pra você?         

Sim (     )    Não (     )            

Por que? __________________________________________________ 

5. Houve algum conceito, relacionado à função quadrática, que você 

não entendia muito bem, mas que depois dessas atividades você 

passou a entender melhor?     

Sim (    )  Não (     )  

Qual seria esse conceito? ____________________________________ 

6. Você já havia estudado função quadrática, através da análise dos 

gráficos? 

Sim (     )      Não(     )   

7. O que você achou desse tipo de abordagem, ou seja, do estudo da 

função quadrática através da análise gráfica utilizando o aplicativo 

Geogebra? 

 

8. Você teve alguma dificuldade durante a realização das atividades? 

Então, diga-nos qual foi a sua maior dificuldade? 

_____________________________ 
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CORRIDA DA SAÚDE: UM JOGO PEDAGÓGICO  

PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA  

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Italo dos Santos Rocha 

 

 

  

INTRODUÇÃO 

 

A Educação de Jovens e adultos é uma modalidade que atende 

jovens, adultos e idosos, de diversas localidades, conhecimentos 

culturais e diferentes situações sociais. Grande parte desses alunos 

pertence à classe trabalhadora e apresentam um histórico de 

dificuldades de acesso e de permanência na escola. 

A Educação Física é uma disciplina prevista na grade curricular 

desta modalidade. Sendo, que a Lei 9394/96 em seu texto base, 

determina que a Educação Física seja facultativa nos cursos noturnos 

(BRASIL, 1996, art. 26. § 3º), porém sua redação já foi modificada por 

duas vezes.  

A Lei vigente, 10.793/2003, a respeito do assunto transfere aos 

alunos a escolha da disciplina Educação Física. Os critérios para a não 

obrigatoriedade de participação das aulas práticas de educação física 

no ensino noturno são: 
 

‚*...+ caso cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; caso seja 

maior de trinta anos de idade; se estiver prestando serviço militar inicial ou que, 

em situação similar, estando obrigado à prática de Educação Física; e amparado 

pelo Decreto-Lei 1.044 de 21 de outubro de 1969; e que tenha prole*...+‛ 

(BRASIL,2003, art. 26).  
 

Sendo assim, a realização de práticas corporais durante as aulas 

no período noturno possui esse impeditivo legal e abrange grande 

parte dos alunos, que em sua maioria possuem os requisitos da 

facultatividade. Então, é um grande desafio para o professor lidar com 

esta ampla heterogeneidade e desenvolver um planejamento didático, 

que atenda a essas demandas, despertando o interesse e estimulando a 
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participação dos alunos nas tarefas e situações de ensino propostas em 

aula. 

É necessário o desenvolvimento de estratégias de ensino que 

atendam essa diversidade e a utilização de jogos pedagógicos como 

ferramenta de aprendizagem de conteúdos conceituais nas aulas de 

Educação Física, pode ser uma excelente ferramenta para o 

desenvolvimento de uma aprendizagem significativa dos alunos. 

De acordo com Fialho (2008), os jogos educativos com finalidades 

pedagógicas revelam a sua importância, pois promovem situações de 

ensino-aprendizagem e aumentam a construção do conhecimento, 

introduzindo atividades lúdicas e prazerosas, desenvolvendo a 

capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora.  

Na Educação de Jovens e Adultos é fundamental que o professor 

aplique diferentes estratégias e abordagens de ensino a fim de 

intensificar o aprendizado dos alunos desta modalidade que 

historicamente, em sua grande parte, apresentam uma série de 

limitações e dificuldades de aprendizagem.  

Segundo Alves et al. (2011), os jogos podem ser uma estratégia de 

ensino importante que pode contribuir para tornar mais prazerosas e 

desafiadoras as aulas, principalmente para os alunos do ensino 

noturno que, mesmo após uma jornada exaustiva de trabalho, vão 

para a escola para ampliar seus conhecimentos.  

Sendo assim, o presente trabalho tem o objetivo de apresentar o 

processo de construção de um jogo pedagógico de tabuleiro, voltado 

para turmas dos anos finais do ensino fundamental da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). 

 

O JOGO COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL 

 

O jogo é uma manifestação histórica e cultural muito presente no 

cotidiano das pessoas e que pode proporcionar diversos benefícios aos 

seus praticantes. Ele possui inúmeros significados e características, 

classificado como: 

 
 “O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos 

limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas 
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absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de 

um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida 

cotidiana‛. (HUIZINGA, 1990, p.33) 

 

O jogo é uma atividade que se situa numa esfera superior aos 

processos estritamente biológicos de alimentação, reprodução e 

autoconservação. O que o torna importante para o indivíduo e para a 

sociedade é o sentido que encerra, isto é, a sua capacidade de dar 

beleza, ornamentar e ampliar a existência humana (HUIZINGA, 1990, 

p.12).  

Ou seja, o objetivo em jogar, está na alegria, na tensão, na 

distração e na descontração provocada pelo jogo. Esse discurso vai de 

encontro com as idéias de Lima (2008), que enfatiza que o sujeito, nas 

situações lúdicas, empenha-se em ganhar, utilizando plenamente 

todos os seus recursos e submetendo-se às normas contratadas. Onde, 

nas situações de disputa, exige cortesia, confiança e respeito. Já a 

derrota deve ser aceita sem desespero e como um momento de 

autorreflexão sobre as ações realizadas. 

Todas essas características apresentadas pelo jogo são 

extremamente importantes, pois demonstram inúmeros benefícios 

proporcionados pela sua prática. Sendo assim, é relevante a sua 

utilização como ferramenta pedagógica. 

Os jogos de perspectiva educacional devem ser elaborados para 

entreter os alunos e potencializar a aprendizagem de diversos 

conteúdos e habilidades. Quando ele se torna um espaço para pensar, 

os alunos encontram oportunidades de desenvolvimento, pois: 
 

‚*...+ organiza e pratica as regras, elabora estratégias e cria procedimentos a fim 

de vencer as situações-problema desencadeadas pelo contexto lúdico. Aspectos 

afetivo-sociais e morais estão implícitos nos jogos, pelo fato de exigir relações de 

reciprocidade, cooperação, respeito mútuo.‛ (BRENELLI, 2001, p.178). 

 

Para Grando (1995), um jogo é considerado pedagógico, quando 

possui a intenção de desenvolver e promover os processos de ensino 

aprendizagem. Além disso, deve possuir alguns objetivos, como: a 

promoção do autoconhecimento do jogador a partir da sua ação no 
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jogo e a participação ativa de todos os jogadores em todos os 

momentos do jogo.  
Ou seja, os jogos utilizados na perspectiva educacional devem 

atuar como catalisadores no processo de ensino-aprendizagem, 

auxiliando na construção do conhecimento. A sua prática proporciona 

um ambiente para discussão entre os pares, auxiliando no 

levantamento de hipóteses, troca de idéias, auxílio mútuo e 

identificação de erros, de maneira construtiva. Além disso, o jogo pode 

ser um importante veículo de desenvolvimento de inúmeras 

habilidades sociais e comportamentais. 

Kishimoto (1996) defende a utilização do jogo na escola, 

justificando que o mesmo favorece o aprendizado pelo erro, 

estimulando a exploração e a resolução de problemas, pois como é 

livre de pressões e avaliações, cria um ambiente investigativo, 

favorecendo a resolução dos problemas criados.   

Já Grando (1995), acredita que a resolução de problemas é o 

enigma que estimula o participante a elaborar inúmeras estratégias 

para vencer o jogo e superar as regras impostas. Ou seja, utilização de 

jogos em atividades didáticas, deve ser planejada e inserida de forma 

que contemple os objetivos indicados no planejamento pedagógico do 

curso. Não utilizada apenas como momento de diversão ou lazer, mas 

com o intuito de proporcionar uma experiência significativa e uma 

ampliação do conhecimento e das habilidades dos participantes. 

 

O JOGO “CORRIDA DA SAÚDE” 

 

O desenvolvimento do jogo ‚Corrida da Saúde‛, indica a 

viabilidade de propostas de uso de jogos em aulas conceituais/teóricas 

de educação física e como um instrumento de avaliação.  

Os conteúdos abordados neste jogo vão de encontro com o papel 

social da Educação Física nesta modalidade de ensino que é de 

promover, por meio do conhecimento sobre o corpo, a formação de 

hábitos de autocuidado (BRASIL, 1998b). Além de colaborar para que 

o aluno se conheça como elemento integrante do ambiente, adotando 

hábitos saudáveis de higiene, alimentação e atividades corporais e 
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relacionando-os com os efeitos sobre a própria saúde e da melhoria da 

saúde coletiva. (BRASIL, 1998a) 

As temáticas abordadas foram selecionadas do Bloco de 

Conhecimentos sobre o Corpo, como: conhecimentos de anatomia 

(sistema músculo-esquelético), conhecimentos de fisiologia do 

exercício, bioquímica e conhecimentos básicos de nutrição. (BRASIL, 

1998a) 

Os alunos necessitam ter um conhecimento prévio dos assuntos 

abordados. Sendo assim, sugere-se que o jogo seja aplicado ao final do 

bimestre letivo, como um instrumento avaliativo. Pois esse jogo 

classifica-se como jogo de fixação de conceitos que, de acordo com 

Grando (1995), são jogos que substituem a listas de exercícios ou 

aplicação de conceitos previamente adquiridos. E que são aplicados, 

depois que um conceito é fornecido ao aluno.  

É um jogo de tabuleiro de perguntas e respostas, onde os 

jogadores devem percorrer as casas, tentando solucionar os problemas 

lançados em formas de perguntas. Vencerá o jogo, a equipe que 

primeiro completar o circuito.  

O público alvo pensado para o desenvolvimento deste jogo são os 

alunos do 9° ano do ensino fundamental da educação de jovens e 

adultos (EJA). Porém, pode ser aplicado em outros anos ou segmentos 

de ensino, desde que, sejam realizadas adaptações de acordo com a 

realidade de cada turma. 

 

PROCESSOS DE CONFECÇÃO DO JOGO 

O jogo foi confeccionado de maneira artesanal, com a utilização de 

materiais recicláveis e de fácil acessibilidade, de maneira que os alunos 

participem do processo de construção do tabuleiro ou das peças do 

jogo. 

Os materiais necessários para a confecção do tabuleiro foram:  

● Um pedaço de papelão de 50 cm x 35 cm; 

● Cola; 

● Tesoura 

● Papel contact (preto e incolor); 

● Duas folhas impressas (tamanho A4) do desenho do tabuleiro. 

Os materiais necessários para a realização do jogo são: 
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● Tabuleiro; 

● Tampinhas de garrafa pet (peças de movimentação); 

● 1 dado de seis faces; 

● Ampulheta ou cronômetro; 

● Lista de perguntas oficial (18 perguntas); 

● Lista de perguntas curinga (10 perguntas). 

 

  

 
Figura 1 – Desenho gráfico do                    Figura 2 - Tabuleiro do jogo (versão final) 

   percurso do jogo       

 

AS REGRAS GERAIS E A DINÂMICA DO JOGO 

Em linhas gerais o jogo deverá seguir a seguinte dinâmica: 

 

1) Antes do início da partida os jogadores recebem as instruções 

mediante exposição do professor sobre as regras e dinâmica do 

jogo. Em seguida, são distribuídos os elementos que compõem a 

estrutura do jogo, bem como uma folha com as regras que devem 

ser seguidas; 

2) O jogo é composto de cinco participantes, sendo duas duplas de 

jogadores e um dinamizador do jogo (responsável pelo condução 

do jogo e de suas regras); 

3) Os alunos definem qual dupla de jogadores dá início ao jogo, o 

que pode ser feito numa disputa no dado de seis faces; 
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4) A primeira dupla de jogadores inicia sua jogada, lançando 

novamente o dado para saber quantas casas deverão avançar; 

5) O dinamizador fará a pergunta correspondente a casa em que o 

peão se encontra. Caso a dupla acerte a resposta permanecerá na 

casa, para que possa jogar o dado novamente, numa próxima 

rodada. Caso a resposta esteja errada, a dupla deverá retornar três 

casas; 

6) O dinamizador irá ler as opções de resposta, mas não poderá 

indicar a resposta correta, caso a equipe tenha errado; 

7) A pergunta correspondente a casa, será realizada, até que, a 

resposta correta seja encontrada; 

8) Todas as perguntas são fechadas, sendo de múltipla escolha e 

com quatro opções de resposta;  

9) Caso alguma dupla, ocupe alguma casa com pergunta já 

respondida, o dinamizador irá recorrer a lista de perguntas do 

questionário curinga; 

10) O questionário curinga é composto por uma lista de perguntas 

extras e deverá ser utilizado toda vez que a pergunta principal já 

tenha sido respondida; 

11) A pergunta nº 18 (final), deverá ser obrigatoriamente 

respondida para a finalização do jogo; 

12) Cada dupla terá trinta segundos para efetuar a resposta; 

13) Nenhum dos participantes poderá realizar anotações. 
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Figura 3 – Exemplos de perguntas utilizadas no questionário oficial 

 

  
Figura 4 – Exemplos de perguntas utilizadas no questionário coringa 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A confecção, o desenvolvimento e a utilização de jogos 

pedagógicos é uma alternativa econômica e viável para grande parte 

das escolas públicas. Podendo ser uma excelente ferramenta de 
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transformação do processo de ensino-aprendizagem, tornando-o mais 

dinâmico, desde que, respeite o grau de desenvolvimento cognitivo 

dos estudantes. 

O jogo confeccionado configura-se como um meio de ação para os 

professores de educação física desenvolvam conteúdos conceituais, 

frente à memorização e à repetição de conceitos. Nesse sentido, o jogo 

pode ser uma alternativa e estratégia didática interessante, pois o seu 

aspecto lúdico oferece um caráter mais dinamizador em relação as 

atividades teóricas nas aulas de educação física escolar. 

Cabe ao professor desenvolver novas estratégias e formas de 

utilização de jogos pedagógicos em suas aulas. Tendo em vista, as 

diferentes possibilidades e variedade de conteúdos, é necessário o 

desenvolvimento de outros jogos para outros segmentos. 

Como continuidade deste trabalho, sugerimos a elaboração de 

outros protótipos de diferentes tipos de jogos pedagógicos, que 

envolvam outros segmentos de ensino e diferentes conteúdos 

curriculares.  
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REPENSANDO A AVALIAÇÃO A PARTIR DE  

RECURSO DE GAMIFICAÇÃO 

 

Daniela Pereira Vasques 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Modelos e eficácia de avaliação da aprendizagem são assuntos 

muito discutidos e estudados na contemporaneidade. Entretanto, por 

mais que seja assim, ainda vigora o modelo avaliativo que busca emitir 

um juízo de valor acerca dos resultados alcançados através de notas ou 

conceitos. É um modelo que se perpetua por anos. Os professores de 

hoje, em geral, foram avaliados dessa forma quando alunos e, agora, 

repetem esse mesmo método.  

Não pretendemos aqui questionar a importância da avaliação. 

Sabemos que avaliar faz parte da vida e não deve ser diferente em 

relação à educação. A avaliação é importante. O questionamento gira 

em torno dos modelos de avaliação utilizados por professores e pelo 

próprio sistema educacional vigente, que os prevê em seus 

documentos oficiais8. Esses modelos colocam todos os alunos no 

mesmo patamar, desconsiderando que cada aluno tem uma forma 

própria e um tempo para aprender; que cada um é diferente do outro e 

por isso mesmo compreendem de formas diferentes.  

Muitos são os argumentos para a manutenção desse sistema de 

avaliação, como, por exemplo, a superlotação das salas de aula, a falta 

de infraestrutura para professores e alunos, a falta de tempo por parte 

do professor para poder trabalhar de forma mais individualizada com 

cada aluno, entre outras. Todavia não podemos esquecer que esse tipo 

de avaliação, através de provas e testes, é causa de angústia e 

                                            
8 Portaria SEEDUC/SUGEN Nº 419 de 27 de setembro de 2013 que estabelece normas 

de avaliação do desempenho escolar. Disponível em http://normaseducacionaisrj. 

blogspot.com.br/2013/10/portaria-seeduc-4192013-avaliacao-do.html Acesso em 

19.mar.2017. 
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sofrimento para os alunos. De acordo com Wachowicz & Romanowski 

(2002, p. 23) esse modelo de avaliação, ainda predominante no sistema 

escolar, não passa de ‚um registro em forma de nota, procedimento 

este que não tem as condições necessárias para revelar o processo de 

aprendizagem, tratando-se apenas de uma contabilização dos 

resultados‛. Se estamos em busca de uma avaliação que reflita uma 

educação inclusiva, libertadora, criativa, significativa e colaborativa, 

talvez se faça necessário repensarmos os modelos de avaliação que 

estão sendo utilizados. Azzi (2001) afirma que 

 
A avaliação que acontece ao final nos dá uma dimensão do significado e 

relevância do trabalho realizado. Difundida nos meios educacionais, a avaliação 

é sempre associada à classificação, aprovação e reprovação. Tal associação tem 

sentido e não é errada em uma proposta que tenha esses objetivos. Numa 

proposta que vise a inclusão do aluno, a avaliação final necessita ser 

redimensionada, sem perder seu caráter de seriedade e rigor (AZZI, 2001, p. 19).  

 

Diante do exposto, optamos por desbravar um novo caminho 

rumo a uma avaliação que estivesse em consonância com os novos 

tempos, sem nos esquecermos dos objetivos propostos.  Enveredamos 

pelas trilhas do jogo porque, de acordo com Almeida (2003) no 

processo de aprendizagem o jogo é uma importante ferramenta 

didática que, além de favorecer esse processo, ordena o trabalho do 

aluno, suscitando comportamentos indispensáveis e necessários para a 

formação de sua personalidade.  

Assim nos apropriamos de elementos de gamificação. Segundo 

Lima (2015) 

  
Uma estratégia para motivar alunos dessa geração é a gamificação. Esta consiste 

em usar elementos de jogos em ambientes que não são de jogos. Gamificação 

aplicada à educação traz, além do benefício da motivação dos alunos, uma nova 

forma de avaliar os participantes do curso, utilizando elementos como: 

pontuação, level (nível) e ranking (classificação). (LIMA, 2015, p. 20) 

 

O supracitado autor ainda afirma, refletindo sobre a utilização 

desses recursos que     
 



75 

Dentre as principais vantagens do uso da gamificação na educação, destacam-se 

o retorno imediato de acertos e erros, a informação sob demanda, a auto-

regulação da aprendizagem, o trabalho em equipe e a aprendizagem colaborativa 

(DOMÍNGUES, 2013 apud LIMA, 2015, p. 22).  

 

Com base nessa estratégia, optamos por realizar essa experiência a 

partir de um jogo de bingo. Mas por que o bingo? 

A escolha do jogo de bingo foi motivada a partir de alguns 

critérios importantes. O primeiro deles foi a total falta de estrutura da 

escola para a utilização de jogos que necessitassem de aparelhagem 

eletrônica ou qualquer outro tipo de recurso tecnológico. Outro critério 

foi a facilidade das regras e o prévio conhecimento dos alunos acerca 

da dinâmica do jogo. Por se tratar de um jogo conhecido de todos e de 

fácil execução, o bingo foi um excelente recurso pedagógico que 

alcançou de forma satisfatória os objetivos pretendidos quando de sua 

inclusão na atividade avaliativa. 

Por ser uma brincadeira agradável e de conhecimento de todos, a 

participação em todo o processo de ensino e de aprendizagem foi 

elevada, isto é, todos os alunos participaram sem demonstrar a 

angústia característica dos períodos de avaliação. Na verdade, a 

avaliação fez parte de todo o processo de forma muito natural, sem 

ficar caraterizado que aquele momento era a avaliação, o que deixou 

os alunos bem tranquilos e os motivou positivamente a participar de 

todas as etapas do desenvolvimento do trabalho. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Como exposto anteriormente, apesar de haver ‚sugestão‛ de 

avaliação no paradigma tradicional por órgãos oficiais, as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) sugerem a utilização de 

jogos no processo de aquisição do conhecimento quando afirma que 

  
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 
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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 (BRASIL, 2006, p.28). 

 

Refletindo sobre essas questões, considerando esses novos tempos 

e buscando um aprendizado realmente significativo em um processo 

educativo que seja, ao mesmo tempo, eficaz e prazeroso, 

desenvolvemos uma estratégia de avaliação a partir do jogo de bingo. 

Antes de entrarmos propriamente na análise do jogo de bingo 

como ferramenta avaliativa, algumas considerações acerca da 

utilização de jogos na educação se fazem necessárias.  

Brincar e jogar sempre fizeram parte do processo de 

aprendizagem. Isso é facilmente perceptível nas primeiras infâncias9, 

onde o lúdico prevalece como principal via de aprendizado. Piaget e 

Vygotsky abordaram fartamente esse tema em várias de suas obras, 

destacando a importância dos jogos e brincadeiras no 

desenvolvimento intelectual das crianças.   

Ao refletir sobre o jogo, Militão e Militão afirmam que  
 

Os jogos são vivências, portanto, viabilização do ciclo de aprendizado: ação, 

reflexão, teorização e planejamento (ou prática). Um jogo [...] bem estruturado e 

corretamente aplicado proporciona resultados muito ricos, em termos de 

assimilação ou reformulação de conceitos. (2000, p.26) 

 

                                            
9 Períodos iniciais de desenvolvimento da aprendizagem humana. A primeira infância, 

também designada por Piaget como estágio sensório-motor, é o ponto inicial da 

aprendizagem humana e ocorre entre os 0 e 2 anos de idade. Esse é o período que 

serve de base para o desenvolvimento motor, social, emocional e cognitivo.  A 

segunda infância, ou estágio pré-operatório, é o período onde o conhecimento e a 

inteligência simbólica são desenvolvidos, e ocorre entre os 2 e 7 anos. Piaget ainda 

destaca mais dois estágios de desenvolvimento: o período das operações concretas, 

que ocorre entre os 7 e 12 anos, onde a criança já é capaz de estabelecer relações, 

interiorizar ações e realizar operações mentalmente; e o período das operações 

formais, que ocorre a partir dos 12 anos e que a criança já é capaz de raciocinar a 

partir de conceitos abstratos. Disponível em http://www.unicamp.br/ 

iel/site/alunos/publicacoes/textos/d00005.htm  
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Dessa forma é possível considerar que, sendo vivenciado, o jogo 

pode proporcionar não somente a aprendizagem pretendida, mas 

permitir que esta aprendizagem aconteça de forma prazerosa e 

agradável para o discente. Silva corrobora esse pensamento quando 

afirma que  

 
Na atividade lúdica, o que importa não é apenas o produto da atividade, o que 

dela resulta, mas a própria ação, o momento vivido. Possibilita a quem a 

vivencia, momentos de encontro consigo e com o outro, momentos de fantasia e 

de realidade, de ressignificação e percepção, momentos de autoconhecimento e 

conhecimento do outro, de cuidar de si e olhar para o outro, momentos de vida, 

de expressividade. (2011, p.20) 

 

Não estamos propondo apenas a reflexão acerca de um momento 

ou de um instrumento avaliativo. Por isso faz-se necessária a 

elucidação do conceito de avaliação. De acordo com Jussara Hoffmann 

(2009, p. 69) ‚Formal ou informalmente, cada vez que a criança brinca, 

fala, responde ou faz tarefas, está sendo observada e julgada por seus 

professores. A isto denomina-se avaliação‛. Entretanto a autora 

ressalta que a avaliação não deve se limitar apenas a estas duas ações, 

isto é, à observação e ao julgamento. 

Repensarmos os processos avaliativos na atualidade, a partir do 

que já foi feito e de seus resultados, é imprescindível. Santana et al 

(2011, p. 74) reforçam essa ideia quando afirmam ‚a necessidade de 

aprimorar e propor novas estratégias pedagógicas e técnicas de ensino 

em virtude das incertezas e fracassos ocorridos na aprendizagem, bem 

como superar estagnados métodos de educar‛. Os supracitados 

autores ainda verificam ‚nos últimos anos, o aumento do número de 

ações e iniciativas que estimulam o ensino de ciências de forma 

inovadora, tornando-a mais criativa e atraente‛ (p.74). 

Utilizar jogos como uma ferramenta a serviço dos processos de 

ensino e aprendizagem vem de encontro à ideia de uma avaliação 

inovadora, criativa e atraente.  

Os jogos podem ser de cunho mais competitivo ou mais 

cooperativo. Falcão afirma que  
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Ao contrário da maioria dos jogos mais conhecidos, os Jogos Cooperativos 

propõem a participação de todos, sem que ninguém fique excluído. Propõem que 

o objetivo e a diversão sejam coletivos, não individuais. Libertam os indivíduos 

da pressão da competição, do medo de ser eliminado e da agressão física. 

Possibilitam o desenvolvimento da criatividade, da empatia, da cooperação, da 

auto-estima e de relacionamentos interpessoais saud{veis e realizadores‛. (2003, 

p. 4) 

 

Botelho (2003, on-line) afirma que independente da natureza dos 

jogos, eles devem ser empregados  
 

[...] para treinamento de habilidades operacionais, conscientização e reforço 

motivacional, desenvolvimento de insight e percepção, treinamento em 

comunicação e cooperação, integração e aplicação prática de conceitos 

aprendidos e até mesmo assessment (avaliação de aprendizagem). 

 

Os jogos possuem algumas características importantes quando 

aplicados à educação. Como eles motivam e divertem os alunos, 

anulando neles a angústia e o peso de uma avaliação formal, estes 

podem aumentar a capacidade de retenção do que foi estudado. Além 

disso, os jogos favorecem a interação entre os discentes, 

desenvolvendo habilidades e competências inerentes ao conteúdo 

trabalhado. 

Como qualquer atividade pedagógica, os jogos aplicados à 

Educação também necessitam de um bom e criterioso planejamento. 

Acerca desse tema, é importante ressaltar que para aumentar as 

possibilidades de sucesso dessa ferramenta, é necessário ter bem 

definido quais os objetivos a serem alcançados. Os discentes devem 

estar cientes, desde o início do período onde o jogo será uma 

ferramenta, que a avaliação se dará através dele e, por conseguinte, ter 

claras as regras de utilização dos jogos, saber como usá-las e de que 

forma o jogo irá se desenvolver. Dessa forma o aluno tem atuação 

significativa em todo o processo. 

 

METODOLOGIA 

 

Muitos professores já perceberam a necessidade de novas 

metodologias para o desenvolvimento das habilidades e competências 
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mínimas exigidas para a formação cidadã do discente. Cada vez é mais 

frequente o trabalho docente se desenrolando através de projetos 

interdisciplinares, da incorporação de novas ferramentas, da inclusão 

de tecnologias educacionais nas aulas, entre outras novidades. 

Cada disciplina tem características próprias e fundamentais nessa 

formação. A Filosofia deve colaborar para o desenvolvimento do 

pensamento crítico-reflexivo do aluno, levando a uma ampliação do 

olhar desse sobre o mundo e sobre as relações que se estabelecem na 

sociedade em que está inserido. Acerca da importância da Filosofia, 

Navia diz que  

 
[...] não há nenhuma outra instância onde se reflete sobre o fundamento e os 

limites do conhecimento, tratando de gerar critérios sobre a distinção entre 

conhecimento fundamentado e não fundamentado e de tirar fora o 

obscurantismo e a mistificação da ciência; não há outro âmbito onde se reflete 

sobre problemas éticos, estéticos, antropológicos, sócio-históricos e culturais, 

procurando um antídoto contra o dogmatismo, o fanatismo e a intolerância. Uma 

instância, além disso, onde se desenvolve as capacidades de argumentação e 

discussão de idéias (sic) explicitamente fundamentadas e com elucidação dos 

princípios supostos implicados como modelo privilegiado de qualquer análise, 

elucidação, e avaliação que inclua princípios gerais (2005, p.277-278). 

 

Considerando a importância da Filosofia no ensino médio e o 

impacto de seu estudo na formação cidadã, esta proposta buscou 

(re)significar o papel da avaliação dentro da aprendizagem de 

Filosofia através de um novo instrumento avaliativo: o jogo de bingo. 

A realização dessa proposta foi feita em uma escola classificada 

como rural na cidade de Seropédica, Baixada Fluminense.  

Participaram todos os alunos de uma turma de 3º ano do ensino médio 

e a proposta foi realizada no quarto bimestre do ano letivo de 2016. De 

acordo com o Currículo Mínimo do Estado10, nesse bimestre essa 

turma deveria desenvolver as habilidades e competências necessárias 

                                            
10 Documento oficial da Secretaria de Estado de Educação que apresenta as habilidades 

e competências que a disciplina deverá desenvolver em cada ano de escolaridade. 

Disponível em http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibe conteudo?article-id=759820 

Acesso em 02.abr.2017. 
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para analisar as práticas ideológicas e alienantes presentes no 

cotidiano e suas repercussões no mundo do trabalho. 

Ao iniciar o bimestre, apresentamos a proposta da avaliação 

através do jogo de bingo, que foi prontamente aceita pelos alunos. 

Docente e discentes produziram juntos um texto sobre os temas 

relativos às habilidades e competências exigidas pelo currículo, que 

seria a base do bingo. E ao longo do bimestre esse texto foi sendo 

trabalhado, através de aulas expositivas, vídeos11 e debates.  

Durante o bimestre e de acordo com o desenvolvimento dos 

alunos, fomos preparando as cartelas do bingo. A proposta era de, nas 

cartelas, aparecerem imagens ou conceitos que tinham sido 

trabalhados em sala de aula durante esse período. Essa preparação se 

deu ao longo do bimestre para que as cartelas estivessem em 

consonância com o que efetivamente tinha sido trabalhado em sala. 

Importante salientar que não havia nenhuma cartela exatamente igual 

à outra, para evitar empate no resultado final. 

Ao final do bimestre e com todos os conceitos trabalhados, 

chegamos ao dia do jogo. Preparamos números que seriam sorteados e 

a cada número correspondia uma questão, cuja resposta encontrava-se 

na cartela. E a cada acerto também correspondia uma pontuação, 

definida previamente em comum acordo entre o professor e seus 

alunos. Foi feito uma espécie de gabarito12 com o número, a questão 

correspondente e a resposta certa entre parêntesis para posterior 

conferência. Ao ser sorteado o número e explanada a questão, o aluno 

deveria marcar na cartela o resultado que ele achava correto. Essa ação 

se repetiu até que o aluno que primeiro completasse a cartela bradasse 

o famoso ‚bingo!‛ 

Em um primeiro momento foi permitida a consulta ao texto base 

utilizado no bimestre. Os alunos demonstraram certa insegurança ao 

iniciar o jogo e a permissão à consulta aliviou essa situação. Como 

adaptação foi utilizada uma ampulheta, determinando o tempo que o 

                                            
11 Esses vídeos foram utilizados como recurso de contextualização ou esclarecimentos 

dos assuntos abordados. Foram utilizados também para fazer referência ao filósofo 

abordado naquele ponto da disciplina. Eles podem ser encontrados no anexo. 
12 O gabarito e os modelos de cartela utilizados estão disponíveis para consulta no 

apêndice. 
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aluno tinha para fazer sua consulta. Essa definição do tempo para a 

consulta foi necessária para que o jogo pudesse ser realizado 

integralmente no tempo de duração da aula. Todavia, passado essa 

hesitação inicial, os discentes não necessitaram mais recorrer ao texto e 

o jogo transcorreu normalmente. 

  

ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos superaram as expectativas.  

Algumas adaptações se fizeram necessárias, tais como marcar um 

determinado tempo entre o sorteio dos números e permitir a consulta 

ao texto-base. A utilização de uma pequena ampulheta pode ser útil 

nesse ponto. Contudo foi possível perceber que essas adaptações 

foram apenas um subterfúgio para aumentar a sensação de segurança 

deles. Em um primeiro momento eles não se perceberam capazes de 

marcar a cartela sem essa consulta ao texto, o que justificou a 

adaptação. Conforme o jogo foi se desenvolvendo, a sensação de 

segurança foi aumentando e as consultas foram se extinguindo. O 

trabalho que foi desenvolvido ao longo de todo o bimestre foi se 

tornando perceptível.  

  

  
 

Figura 4: O Produto Educacional denominado Bingo Filosófico 
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Ao final do bimestre, foi solicitado aos alunos que se 

manifestassem quanto ao tipo de avaliação utilizada. Os discentes 

destacaram a importância do lúdico nesse processo e o trabalho 

coletivo feito ao longo do bimestre, uma vez que eles participaram de 

todo o processo, desde a elaboração do texto-base até a participação 

efetiva no dia do jogo. Outro ponto ressaltado por eles foi a 

contextualização utilizada, uma vez que utilizamos uma obra de 

Machado de Assis, O Alienista, que eles já tinham conhecido nas aulas 

de Língua Portuguesa e cujo enredo é ambientado no município 

vizinho. Essa obra serviu de base, durante algumas aulas, para que 

eles pudessem entender os diversos significados de um mesmo 

conceito, a saber, alienação. Ao mesmo tempo ela foi o ponto inicial 

para a sensibilização da turma acerca do conteúdo a ser trabalhado 

naquele bimestre. Na obra citada o conceito de alienação é utilizado 

como sinônimo de loucura e alucinação, enquanto que do ponto de 

vista filosófico abordado ele é visto como a cessão ou transmissão de 

bens ou direitos. Esse momento de interdisciplinaridade foi apontado 

de forma muito positiva por eles, sugerindo que aconteça em 

atividades futuras, pois facilita a compreensão do conteúdo comum a 

ser trabalhado por disciplinas diferentes. 

Por fim, eles reconheceram que tiveram menos traumas quanto à 

avaliação e que se sentiram mais estimulados em estudar, visto que 

queriam ganhar os pontos e o bingo.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A satisfação em participar desse tipo de avaliação foi imensa e 

maciça. E sem o estigma de prova e teste, os resultados melhoraram 

visivelmente.  

A relação deles com a disciplina, com o professor e entre eles 

melhorou significativamente, uma vez que precisaram trabalhar de 

forma colaborativa. 

Com esse artifício foi possível perceber que é necessária uma 

reflexão mais profunda acerca da avaliação da aprendizagem. Essa 

abordagem mostrou que a avaliação pode mudar e que o discente, 

quando estimulado a participar de algo novo e desafiador, responde a 
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esse estímulo e resultados positivos aparecem. Com essa proposta 

percebemos que aqueles alunos que se posicionavam desconfortáveis 

com a disciplina demonstraram, ao final do bimestre, um interesse que 

nem eles reconheciam. E a Filosofia despertou, assim como no início 

de sua própria história, o interesse e a curiosidade do jovem em querer 

saber.  
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APÊNDICE 1 

 

Modelo de cartela do jogo Bingo Filosófico. 

 

BINGO FILOSÓFICO 

 

Tornar alheio, 

transferir para o 

outro o que é seu. 

 

 

IDEOLOGIA 

FORÇA 

DE 

TRABALHO 

 

DIVISÃO 

DO 

TRABALHO 

 

MODERNIDADE 

LÍQUIDA 

 

 

FORDISMO 

 
Frederick Taylor 
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APÊNDICE 2 

 
Texto base para o bingo filosófico e vídeos utilizados. 

 

O que é alienação? Alienado! Virou até xingamento, mas o que é que isso 

significa mesmo? 

Machado de Assis tem um excelente livro que se chama O Alienista. O 

‚bruxo do Cosme Velho‛ (CURIOSIDADE: O escritor brasileiro, genial, 

ganhou esse apelido porque morava no bairro Cosme Velho, aquele que tem 

logo na saída do túnel Rebouças, na capital). No Alienista, Machado de Assis 

conta uma história que se passa num hospício em Itaguaí, bem aqui ao lado 

do nosso município, e alienista é o médico dos loucos. Vamos ver um pouco 

dessa história? (Vídeo sobre O Alienista: https://www.youtube.com/watch? 

v=zr0Cqmqj4Gc)  

Então, quando dizem ‚alienado‛, querem dizer louco? Nem sempre! É 

que alienação tem vários sentidos. Vamos conhecer alguns deles? Peguem os 

dicionários e mãos à obra! Quando falamos de alienação no sentido legal, ou 

seja, juridicamente, significa a perda de um bem, um direito pela venda de 

algo, hipoteca. Por exemplo, quando você compra um carro com 

financiamento bancário o carro só será seu quando terminar de pagar. O 

carro, o bem que você adquiriu, fica alienado e se você não pagar, o banco 

ficará com ele. 

No dia a dia chamamos de alienado aquela pessoa desinteressada do que 

acontece no mundo e vive sem se ligar em questões fundamentais da vida 

como a política, por exemplo. E como vimos, existem também os alienados 

mentais que é quando alguém está com a as faculdades mentais prejudicadas. 

Vulgarmente falando, os loucos. Observe que em todos os sentidos aqui 

apresentados, alienação tem relação com perder alguma coisa: um bem 

material, o controle de si mesmo, a consciência e a compreensão sobre os fatos 

que se sucedem. Vamos pedir ajuda para a língua portuguesa: 

etimologicamente a palavra alienação vem do latim Alienare, alienus e que 

significa ‚que pertence a um outro‛. E outro é alius. Alienar, portanto, é 

tornar alheio, é transferir para outro o que é seu. Agora ficou fácil: alienar é 

transferir para outro o que é seu. 

Jean-Jacques Rousseau, um importante filósofo francês da modernidade, 

diz em seu famoso livro ‚O Contrato Social‛ que a soberania de um povo é 

inalien{vel. ‚A soberania não pode ser representada pela mesma razão porque não 

pode ser alienada, consiste essencialmente na vontade geral e a vontade absolutamente 

não se representa. É ela mesma ou é outra‛. Ao dizer que a soberania de um povo 
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é inalienável (contrário de alienável) ele está afirmando que a soberania é 

sempre do povo, pertence ao povo de um país. Vamos conhecer um 

pouquinho mais sobre esse filósofo? (Vídeo sobre Jean-Jacques Rousseau: 

https://www.youtube.com/watch?v=XXSPf5HQho8)  

Lembre-se sempre disso quando pensar na democracia representativa 

que vivemos. Elegemos nossos representantes, mas o poder é sempre do povo 

e não dos políticos. Por isso, a imagem do povo tomando o prédio do 

Congresso Nacional, no dia 17 de junho de 2013, emocionou tanto os 

brasileiros. Andávamos esquecidos disso. 

Mas a partir de agora nós vamos centrar na noção de alienação na 

produção. Afinal, daqui a pouco você vai terminar o Ensino Médio e vai 

participar mais ativamente do mundo do trabalho. Gostaríamos que você 

pudesse se engajar nas lutas trabalhistas e se apropriar não somente do termo 

alienação, mas da sua própria vida, de tal maneira que a exploração 

capitalista tenha menos espaço na sua trajetória. Até porque, infelizmente, a 

alienação não é somente uma teoria. A alienação se dá na vida, a partir da 

divisão social do trabalho, quando o produto do trabalho não é mais do 

trabalhador, mas do patrão. Não é nada fácil, mas tomar consciência do que é, 

como é, e por qual motivo a alienação existe vai ajudá-lo a fazer escolhas 

melhores. Pode apostar nisso! 

Vamos situar isso na história do trabalho humano? Tudo começou, ou 

melhor, se intensificou na Revolução Industrial.  Vamos relembrar um 

pouquinho esse período da história? (Vídeo sobre a Revolução Industrial: 

https://www.youtube.com/watch?v=t6nJNv-pNr8). Antes das fábricas, nós, os 

seres humanos, produzíamos o que precisávamos consumir em pequenas 

escalas, em pequenas oficinas domésticas. Nesse tempo, o trabalhador 

conhecia todas as etapas da produção do seu trabalho e os mestres ensinavam 

aos seus aprendizes que se tornariam, um dia, mestres também. Depois 

surgiram a fábricas, e produzir se tornou mais complexo. Nas fábricas cada 

trabalhador faz uma pequena parte do produto. O trabalhador não era mais 

dono do produto que fabricava. Ele não era mais dono do seu tempo. Na 

fábrica vende-se a força de trabalho para o patrão em troca de um salário. Ou 

seja, o trabalhador não trabalha mais pra ele, mas para a fábrica em troca de 

um salário. O trabalhador aceita o trabalho sem escolher o salário, sem 

escolher o ritmo do seu trabalho e o tempo do trabalhador não é mais dele. E 

tudo que o trabalhador fará no seu tempo dentro da fábrica pertence ao 

patrão que venderá os produtos pelo preço que quiser, segundo a lei da oferta 

e da procura. O patrão buscará sempre o lucro, mas esse não será refletido no 

salário do trabalhador. Servirá para enriquecer mais o patrão que é o dono 
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das máquinas. Olha a alienação aí: o trabalhador não mais se comanda. É 

comandado por forças externas. O mercado de trabalho, a lei da oferta e da 

procura determina sua vida. Sua vida passa a ser controlada por outro. A 

mercadoria que o trabalhador da fábrica produz é superior a ele.  O dinheiro, 

O CAPITAL, o lucro, passa a ser o mais importante. Mais importante do que o 

próprio homem que trabalha. O trabalhador fica desumanizado, ‚coisificado‛ 

(de coisa), pois ele mesmo é visto como mercadoria, e a sua força de trabalho 

tem um preço específico no mercado. A divisão do trabalho foi descrita num 

livro chamado Princípios de Administração Científica, de Frederick Taylor (1856-

1915). Nesse livro, ele estabelece um método de racionalização da produção. 

O taylorismo visava aumentar a produtividade economizando tempo, 

suprimindo gastos desnecessários no processo produtivo. Henry Ford, da 

indústria automobilística entendeu bem isso e levou os ensinamentos para a 

indústria automobilística. Assim surgiu o fordismo.  E o século XX conheceu 

o sucesso do sistema de linha de montagem. Sem dúvida deu muito certo 

para produzir mais em menos tempo. Henri Ford e muitos outros ficaram 

milionários. Rapidamente a lógica da produtividade saiu das fábricas e tomou 

conta de outros setores da vida humana. Tempo é dinheiro. Slogan conhecido 

por todos nós e que guarda essa perversidade da lógica da fábrica 

predominar na nossa maneira de viver. O homem reduzido a gestos 

mecânicos foi retratado em Tempos Modernos, filme clássico de Charles 

Chaplin. Vamos assistir um pedacinho desse filme juntos? (Vídeo Tempos 

Modernos: https://www.youtube.com/watch?v= KPgxcat-zYo)  

Foi dada a largada para a caça de postos mais altos, onde os 

trabalhadores oprimidos sobem de posto e passam a oprimir outros 

trabalhadores. Assim é no capitalismo selvagem, termo cunhado para indicar 

que o caminho do ser humano não pode ser esse. Um homem não pode ser e 

nem deve se deixar ser explorado por outros homens. Lembre-se de toda essa 

história ao fazer suas opções no mundo do trabalho. Sabemos que não é nada 

fácil, mas com consciência e sem se deixar enganar por falsas ilusões você 

poderá trilhar um caminho honesto e digno, contribuindo para que a 

solidariedade entre os homens possa, aos poucos, substituir a 

competitividade que essa forma de produção acabou por intensificar, gerando 

tantas injustiças sociais. Karl Marx tentou fazer uma revolução contra o 

capitalismo. Ele clamava: Trabalhadores do mundo, uni-vos! Vamos conhecer um 

pouquinho mais desse sociólogo e suas ideias? (Vídeo sobre Karl Marx: 

https://www.youtube.com/watch?v=WnZs9xrDM0k). Revoluções 

aconteceram em alguns lugares do mundo, mas nenhuma delas foi suficiente 

para acabar de vez com a opressão de um ser humano sobre o outro. 

https://www.youtube.com/watch?v=WnZs9xrDM0k
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Continuamos tentando e esperamos que você faça a sua parte para um 

mundo melhor e mais justo para todos. 

 

OS MUROS DA ESCOLA VÃO SUMIR 

O tempo de vir todos os dias para escola está acabando. E agora? Como 

vai ser? O seu mundinho particular vai se transformar e muito! Mas saiba que 

as transformações na sua vida vão estar muito relacionadas a mudanças que o 

mundo todo vem passando. Por isso você vai acompanhar uma tese bem 

radical para se situar melhor ao fazer as suas decisões para o mundo do 

trabalho que o espera lá do lado de fora dos muros da escola. A tese da 

Modernidade Líquida! Lembre-se! Os líquidos mudam de forma de acordo 

com o lugar onde estão. Ao usar os líquidos como metáfora para pensar o 

nosso tempo, o autor dessa expressão, o sociólogo Zygmunt Bauman, nos 

indica que hoje em dia as coisas estão se transformando de maneira muito 

rápida. É essa a metáfora com a nossa era: a fluidez. Isso indica que mais que 

o espaço físico, o tempo é um fator fundamental para pensar o século XXI. 

Pensar a modernidade líquida pode nos dar uma bela imagem de leveza, não 

é mesmo? Mas também de inconstância. Vivemos eras de incertezas. Mas isso 

não é necessariamente ruim. Vamos pensar essa mudança? Antigamente, no 

mundo sólido, costumávamos acreditar que o futuro seria melhor que o 

presente. Para que isso acontecesse, bastava trabalhar bastante. E onde as 

pessoas iam trabalhar? Nas fábricas. Um lugar firme, fixo, sólido. Conseguir 

um emprego em uma fábrica era a garantia de ter trabalho por muito tempo e 

a possibilidade de ser promovido ao longo dos anos. Era comum começar 

novinho num lugar e se aposentar no mesmo serviço. Então, vamos pensar a 

fábrica como o exemplo da solidez, ok? Na modernidade sólida o trabalho 

dava a forma da vida e a confiança de que estávamos no controle do nosso 

próprio destino. Os planos de vida eram de longa duração. É como se as 

paredes da fábrica nos dessem a segurança de que o mundo era firme e 

seguro. E a humanidade caminhava pelos corredores da fábrica com os olhos 

no futuro e acreditando no progresso. Na modernidade líquida, fluida, onde 

tudo se transforma rápido demais, como está o mundo do trabalho? Parece 

que os corredores viraram labirintos. Os prazos dos projetos de vida agora 

são curtos. Precisam se adaptar a todo o momento devido a mudanças que 

acontecem no mundo inteiro. O trabalho foi arrancado da fábrica, jogado no 

mundo on-line, nas redes sociais. Os caminhos não são mais tão retos quanto 

às promoções por tempo de serviço que a fábrica dava. O trabalho está no 

reino do jogo, isto é, muda a todo instante e você precisa se preparar para 

isso. Hoje mais do que nunca a oportunidade vai fazer a diferença. Agarrar a 
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oportunidade mais do que planejar. Estar pronto na hora que ela acontece. E o 

sucesso tem uma relação direta em satisfazer a você mesmo. A criatividade, o 

efeito do movimento na hora certa, conta muito. A flexibilidade é o slogan da 

era líquida. A incerteza impera. A fábrica nos unia. Hoje em dia, estamos mais 

individualizados. Os sindicatos enfraqueceram. Quem trabalha mais não 

ganha mais. Já ouviu a brincadeira ‚quem trabalha não tem tempo para 

ganhar dinheiro‛? Ela é uma provocação para que você seja cada dia mais 

criativo para encontrar saídas para a sua sobrevivência. E como já foi dito, 

isso não é necessariamente ruim: você pode trabalhar em qualquer lugar e de 

qualquer lugar. A maior fonte de lucro hoje em dia são as ideias! 

Vamos ver agora quatro categorias para pensarmos o trabalho: 

1ª- Manipuladores de ideias (quem inventa a ideia) 

2ª Envolvidos na reprodução do trabalho (educadores, funcionários) 

3ª Pessoas empregadas nos serviços pessoais (vendedores e publicitários 

que criam o desejo da compra) 

4ª Trabalhadores de rotina ↔ Parte mais dispensável e trocável do 

sistema econômica. Não possuem habilidades específicas nem a arte da 

interação. 

No topo da pirâmide estão os que circulam. A riqueza vem do 

conhecimento das leis do labirinto! Busque o sentido apostando no que está 

na frente, no que ainda não existe! Mas cuidado! É comum se perder nesse 

labirinto que em cada ponto nos faz parar para consumir alguma coisa em 

busca de satisfazer desejos que não são nossos, mas criados pela turma lá da 

3ª categoria, os vendedores e publicitários. Não é consumindo que escapamos 

das incertezas e da insegurança. O trabalho não pode se tornar somente um 

instrumento para o capital. O trabalho deve se associar ao sentido que você 

quer dar a sua vida, ainda que esse sentido precise ser reorganizado a cada 

momento. Vivemos em eras de desempregos, isso leva a insegurança. Muitos 

se perdem no labirinto achando que a satisfação imediata do consumo vai 

resolver essa sensação. Desista! Estar vivo no século XXI é poder aproveitar o 

que tem de bom e de ruim nessa nossa era. Não dá pra separar: as incertezas 

fazem parte da vida. Encare-as sem medo. Esteja atento e aproveite a chance 

do AGORA! Boa sorte no seu labirinto particular. Seja criativo ao atravessá-lo, 

mas não se esqueça de que os laços humanos não são descartáveis na criação 

da sua história pessoal! 

 

EMPREGOS VERDES 

Você já ouviu falar em empregos verdes? Pelo sim pelo não, vamos 

começar com a definição que é dada pelo Programa das Nações Unidas para o 
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Meio Ambiente que é facilmente encontrada na wikipedia, a enciclopédia 

mais democrática da Web http://pt.wikipedia.org/wiki/Green_job. Um 

emprego verde é o ‚trabalho na agricultura, manufatura, pesquisa e 

desenvolvimento, administração, e atividades de serviço que contribuem 

substancialmente para preservar ou recuperar a qualidade ambiental. 

Especificamente, mas não exclusivamente, isso inclui trabalhos que ajudam a 

proteger ecossistemas e biodiversidade; reduzir o consumo de energia, 

materiais e água por meio de estratégias de alta eficiência; descarbonizar a 

economia; e minimizar ou concomitantemente evitar a geração de todas as 

formas de lixo e poluição". Vamos conhecer um pouquinho mais sobre 

empregos verdes? (Vídeo sobre empregos verdes: https://www.youtube.com/ 

watch?v=8oglRUanjmM). A Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

informa que a ‚Iniciativa Empregos Verdes foi lançada no ano de 2009 para 

promover as oportunidades, a igualdade e a transição a uma economia 

sustentável, e para induzir os governos, empregadores e trabalhadores a se 

comprometerem com um diálogo sobre políticas coerentes e programas 

eficazes, a fim de criar uma economia favorável ao meio ambiente com 

empregos verdes e um trabalho decente para todos‛. Hum... como assim? 

Ainda não captou? Fique tranquilo. Estamos só começando e agora, depois de 

dadas as definições e a posição histórica desse conceito, vamos começar a 

estudar o porquê desse tema chegar aqui, na sua aula de filosofia! Você está 

quase terminando o ensino médio e mesmo se já estiver trabalhando sabe que 

com o certificado de conclusão dessa etapa da sua vida escolar mais chances 

vão se abrir e você poderá escolher melhor o rumo que dará a sua vida 

profissional. E nada melhor do que se alinhar a um grande esforço de 

governos, trabalhadores e empregadores para que a humanidade consiga 

reduzir o consumo de carbono e preservar o meio ambiente. Fique atento e 

descubra essa linha política do mundo do trabalho! Todos juntos na batalha 

para que o desenvolvimento não provoque tanta destruição ao meio 

ambiente. Estamos falando de desenvolvimento sustent{vel. ‚O termo 

desenvolvimento sustentável foi apresentado em 1987 pelo relatório 

‚Brundland‛ ou ‚Nosso futuro comum‛ que enunciou a definição b{sica de 

desenvolvimento sustentável: assegurar uma gestão responsável dos recursos 

do planeta de forma a preservar os interesses das gerações futuras e ao 

mesmo tempo atender as necessidades das gerações atuais‛ 

(www.educacaopublica.rj.gov. br/biblioteca/meioambiente/0024.html)  

E para que a economia caminhe para esse lado precisamos de mudanças 

nos padrões de desenvolvimento. Paulo Bracarense, professor da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Green_job
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Universidade Federal do Paraná, nos ensina que essa mudança tem que ser na 

direção de pelo menos um dos itens abaixo: 

(I) maximização da eficiência energética e substituição de combustíveis 

fósseis por fontes renováveis; 

(II) valorização, racionalização do uso e preservação dos recursos 

naturais e dos ativos ambientais; 

(III) aumento da durabilidade e reparabilidade dos produtos e 

instrumentos de produção; 

(IV) redução da geração, recuperação e reciclagem de resíduos e 

materiais de todos os tipos; 

(V) prevenção e controle de riscos ambientais e da poluição visual, 

sonora, do ar, da água e do solo; 

(VI) diminuição dos deslocamentos espaciais de pessoas e cargas. 

Ele define emprego verde de um jeito bem simples: ‚aquele que 

proporciona às organizações ou empresas o exercício de suas atividades em 

condições que não impactem negativamente o meio ambiente. São empregos 

que proporcionam baixa emissão de gases poluentes, empregos que usam 

materiais e processos derivados da utilização de energias limpas, empregos 

que possam ser realizados com utilização racional e econômica da água e 

também, empregos exercidos de tal forma que a destinação dos resíduos 

sólidos garanta qualidade ambiental‛. Isso abre caminho para pensarmos que 

os empregos verdes podem ser criados em qualquer lugar, não é mesmo? 

Existem ‚profissões verdes‛ por excelência, isto é, aquelas que lidam 

diretamente com o tema, como um engenheiro florestal por exemplo. Mas, e 

se esse engenheiro estiver trabalhando para uma grande empresa que 

desmata sem regras? Esse engenheiro não estará em um emprego verde. O 

emprego verde é muito mais amplo do que uma ‚profissão verde‛. Eles 

podem (e devem) estar em todas as empresas. O desafio do desenvolvimento 

sustentável exige muitas frentes. É fundamental que você também passe a 

pensar nele ao entrar para o mundo do trabalho em qualquer área que for 

atuar. Saiba que agindo nesse sentido você estará ajudando não somente ao 

planeta, mas melhorando também a sua imagem frente aos empregadores. 

Hoje em dia, quem não se alinha ao tema do desenvolvimento sustentável 

não encontra muitas portas abertas. As grandes empresas precisam cumprir 

metas de redução de danos ao meio ambiente e um profissional ligado nisso 

ganha valor no mercado! Os empregos verdes aquecem o mercado e ajudam a 

promover a inclusão social na busca de modelos sustentáveis. Muitos setores 

estão sendo criados para buscar alternativas de energias limpas e de solução 

para os resíduos sólidos da empresa. Vamos dar um exemplo. O Brasil sediou 
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grandes eventos esportivos e o setor de construção civil estava aquecido. Mas 

não se tratava mais somente de erguer as construções. Foram criadas leis que 

exigem das empresas responsabilidades ambientais e sociais. 

Conheça algumas delas: 

PBQP-H- Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividades no 

Habitat. 

PROCEL- A Etiqueta de Eficiência Energética em Edificações do 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica e o Selo Casa Azul da 

Caixa Econômica Federal (CEF), no âmbito do Governo Federal. 

A queima de combustíveis no setor de transportes ainda produz muito 

mais do que gostaríamos de gases de efeito estufa. Mas o Governo vem 

incentivando a produção e o consumo de etanol e de biodiesel como forma de 

substituição ao uso da gasolina e do diesel. A produção de biocombustíveis é 

mais um bom exemplo de novos empregos verdes. Mas precisamos 

urgentemente de boas ideias e políticas públicas eficientes para encontramos 

soluções para o setor agropecuário, que ainda é o maior responsável pelas 

emissões brasileiras de dióxido de carbono (CO2), em torno de 76%. Pagamos 

um alto preço ambiental para termos sucesso nesse setor. Quais serão os 

caminhos que vamos encontrar? Que tal você entrar para o mundo do 

trabalho de olho na sustentabilidade? Tenho certeza que seus estudos de 

filosofia contribuíram para que possa caminhar de olhos bem abertos fora dos 

muros da escola e a pensar no que será bom para você. Não se esqueça de que 

o ser humano é um ser político, e por isso você vai se formar, entrar em novas 

‚turmas‛ e não vai perder a dimensão de que faz parte da humanidade e que 

é responsável por todos os seus atos. 

 

 

 

APÊNDICE 3 

 
Modelo do Gabarito 

 

01) Escritor brasileiro, autor do livro ‚O Alienista‛. (MACHADO DE ASSIS) 

02) Criador do sistema de organização do trabalho pelo qual se pretende 

alcançar o máximo de produção e rendimento com o mínimo de tempo e de 

esforço. (FREDERICK TAYLOR) 

03) Conceito descrito por Frederick Taylor, que corresponde à especialização 

de tarefas com funções específicas, com finalidade de dinamizar e otimizar a 

produção industrial. (DIVISÃO DO TRABALHO) 
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04) Mais importante das forças produtivas, é vendida pelo trabalhador em 

troca de um salário. (FORÇA DE TRABALHO)  

05) Um dos significados de Alienação (TORNAR-SE ALHEIO, TRANFERIR 

PARA O OUTRO O QUE É SEU) 

06) Conceito utilizado para descrever as transformações muito rápidas, 

fluidas, onde tudo se transforma rápido demais.  (MODERNIDADE 

LÍQUIDA) 

07) Conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou de um grupo de 

indivíduos (IDEOLOGIA) 

08) Conjunto de teorias sobre administração industrial, criadas pelo industrial 

e fabricante de automóveis Henry Ford (FORDISMO)  
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O JOGO E O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Ludimylle Gracielle Amorim Moreira 

Marcelle Resende Moreira 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O brincar faz parte da realidade da educação infantil, mesmo com 

as novas demandas de educação que priorizam cada vez mais a 

utilização de recursos como cartilhas e livros. Piaget descreve nas 

etapas do desenvolvimento humano as características dessa faixa 

etária, enfatizando a necessidade das experiências concretas do jogo e 

do lúdico para a construção de novas estruturas psicológicas. 

Na visão de Fortuna (2000) é possível e necessário o brincar na 

sala de aula, conciliando os objetivos pedagógicos com os desejos dos 

alunos. O brincar permite significar o aprender, provocando a 

imaginação, o raciocínio lógico, a cognição e a ação. 

Nessa perspectiva de instrumentalizar o saber surgem 

questionamentos sobre como utilizar o jogo e o brincar na sala de aula, 

sem minimizá-los como meros atrativos para o aprender. Como 

potencializar o saber utilizando como recurso didático o jogo e o 

brincar? 

Diante desses questionamentos e da reflexão diária sobre a nossa 

prática pedagógica, principalmente no que diz respeito a utilização do 

jogo como recurso didático presente nas salas de aula de educação 

infantil, confeccionamos um jogo para trabalhar a temática do Projeto 

semestral instituído na creche, denominado A união dos povos através 

do esporte. Esse tema surgiu com o intuito de retratar as identidades 

culturais do Brasil e de outros países, aproveitando a repercussão da 

Copa do mundo na sociedade. O jogo surgiu da dificuldade da 

professora da turma em trabalhar esse tema complexo com as crianças 

da educação infantil, porém de extrema relevância. Além de outras 

atividades propostas criadas, esse recurso foi usado como ferramenta 
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de aprendizagem para retratar um pouco da cultura do Brasil, de 

maneira mais concreta, atrativa, dinâmica e acessível ao público. 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar o uso do jogo Mapa 

Cultural, criado e aplicado em uma turma de educação infantil. Como 

objetivos específicos, pretendemos verificar se os objetivos da 

utilização do jogo foram alcançados e identificar adaptações ou 

alterações necessárias. 

Nesse artigo, apresentaremos em primeiro lugar o referencial 

teórico que fundamenta o trabalho e enfatiza a importância do jogo e 

do brincar para a criança. Em seguida descreveremos a confecção do 

jogo, suas etapas de aplicação e as adaptações ou alterações que foram 

realizadas durante e/ou após o processo. Por fim, concluiremos 

destacando as contribuições do jogo para o desenvolvimento do 

conteúdo abordado no projeto, avaliando os resultados de sua 

aplicação e verificando em que medida os objetivos traçados foram 

alcançados. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A literatura que ressalta a importância do brincar na vida humana 

é vasta. Para Winnicott (1975, p. 80), "é somente no brincar que o 

indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua 

personalidade integral, e somente sendo criativo pode descobrir o seu 

eu". Em uma obra que defende o jogo como elemento da cultura, Johan 

Huizinga (2010) afirma que a expressão Homo Ludens seria tão 

adequada como Homo Sapiens para nossa nomenclatura, tamanha a 

importância que o jogo e o brincar têm na existência humana. 

 Se nos referirmos às crianças, sobretudo em idade de 0 a 6 anos, a 

relevância das brincadeiras e dos jogos é ainda mais ressaltada. Jean 

Chateau (1987, p.14) afirma que "A criança é um ser que brinca/joga, e 

nada mais". O mesmo autor cita Claparèd13: "Para a criança (...) o jogo é 

o trabalho, o bem, o dever, o ideal da vida. É a única atmosfera na qual 

seu ser psicológico pode respirar e, consequentemente, pode agir." 

                                            
13 Psychologie de l´Enfant, 1946, p. 179 
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(Apud CHATEAU, 1987, p.13). Dando a mesma relevância às 

atividades lúdicas, Fortuna (2000) nos lembra que:  
 

(...) do ponto de vista psicogenético, o jogo é expressão e condição do 

desenvolvimento, devido ao fato de que cada etapa está ligada a um tipo de jogo. 

A atividade lúdica assinala, assim, a evolução mental [e] (...) do ponto de vista 

psicanalítico o jogo, como atividade psíquica, assemelha-se ao sonho, pois dá 

vazão às tensões nascidas da impossibilidade de realização do desejo, tornando-

se um canal para satisfação destes desejos. (p.2) 

 

José Milton Lima, no livro intitulado "O jogo como recurso 

pedagógico no contexto educacional" - de grande relevância para este 

trabalho - descreve que o jogo, na perspectiva da Teoria Histórico-

Cultural é primordial. Especificamente nas crianças de 3 a 7 anos, ele 

assume a função de atividade principal, ou seja, pode ser tratado como 

a atividade que mais influi na formação da personalidade da criança e 

no seu desenvolvimento.  
 

O jogo, fonte privilegiada de desenvolvimento proximal, promove avanços nas 

capacidades humanas superiores: de pensamento, imaginação, memória, 

linguagem, atenção, concentração, motricidade, socialização e domínio da 

vontade. Por meio dos jogos e das brincadeiras, a criança amplia de maneira 

significativa e criativa o conhecimento de si, dos objetos, da natureza e do 

contexto social no qual está inserida. (LIMA, 2008, p. 144) 

 

Apesar do reconhecimento de sua importância, a brincadeira e os 

jogos ainda têm um espaço muito reduzido nas práticas escolares. A 

restrição do tempo ocupado com atividades lúdicas não é um 

fenômeno observado apenas no Ensino Fundamental e nos níveis mais 

elevados (onde o espaço do brincar é quase nulo, ocorrendo de forma 

marginal nas ações dos estudantes e, muitas vezes, interpretado como 

indisciplina): também as crianças na faixa etária de 0 a 6 anos, através 

da secundarização das atividades lúdicas, não estão tendo plenamente 

preservados seus direitos à brincadeira e ao jogo. 

Nesse artigo, pretendemos ressaltar a relevância das atividades 

lúdicas e atentar para a necessidade de ampliá-las nas práticas 

educativas. Para isto, julgamos necessário compreender as razões que 
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influenciam no tratamento dessas atividades como prescindíveis no 

contexto escolar. 

Duas modificações no sistema educacional brasileiro, ocorridas 

nos últimos 20 anos, podem ter influenciado a relação entre a criança e 

a atividade lúdica: a obrigatoriedade da matrícula de crianças de 6 

anos de idade no primeiro ano do Ensino Fundamental14 e o 

reconhecimento do papel do estado em prover educação às crianças de 

0 a 6 anos, marcado pela presença da educação infantil como 

componente da educação básica15.   

Apesar da ênfase que os documentos oficiais relativos à inserção 

de crianças de 6 anos no Ensino Fundamental dão à necessidade de 

esforço para a construção de um novo currículo que coloque as 

atividades lúdicas em lugar de destaque (ROCHA, 2009, p.204), na 

prática, o que ocorre é algo bastante distante do discurso político. Em 

um estudo realizado com 8 turmas de primeiro ano de 5 escolas 

públicas municipais do interior de São Paulo, Rocha concluiu que é 

preocupante o quadro geral sobre o lugar ocupado pelas atividades 

lúdicas nas práticas escolares. O mesmo estudo, além de apontar a 

precarização das condições oferecidas para essas atividades e seu 

deslocamento para as sobras de tempo, indica que grande parte dos 

responsáveis entrevistados dava maior relevância às atividades 

escolares e mostrava pouca ou "nenhuma expectativa/desejo de que a 

escola garantisse (...) [às crianças] o direito de brincar" (2009, p.210). 

Nas entrevistas com as professoras, o autor verificou que o lúdico e o 

brincar apareciam associados aos termos /expressões: 
 

(...) "pouco", "muito pouco", "espremido", "ficou sem", "não tem", "raríssimo, 

"faltou", "não tem espaço", "o espaço é inadequado", "queria ter visto mais", "é 

mais de correr", "eles não brincam", poderia ter explorado mais", "não brinquei 

tanto quanto gostaria de ter brincado", "fiz pouco", "eu errei". (p.207)  

 

                                            
14 Passou a ter duração mínima de nove anos através da publicação das leis nº 11.114 e 

11.274 nos anos de 2005 e 2006. 
15 A partir da 1996 (ano da publicação da Lei nº 9.394 - a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional). 



99 

Na educação de crianças de 0 a 6 anos as políticas públicas podem 

ter causado um impacto ainda maior. Embora a presença da Educação 

Infantil como componente da Educação Básica esteja vinculada a 

diretrizes e documentos oficiais que ressaltam a importância do 

brincar, a mudança de orientação do atendimento - do assistencialismo 

para os objetivos educacionais - a essa faixa etária, não conseguiu, na 

prática, trazer grandes benefícios às crianças. O que observamos foi 

uma reprodução, na educação Infantil, dos moldes do Ensino 

Fundamental (KISHIMOTO, 2009, p.456), fato que se distancia das 

recomendações da legislação que atribuiu às creches e pré-escolas o 

status de instituição escolar. Também reconhecendo que as atividades 

de caráter acadêmico são as que têm mais espaço nas práticas das 

instituições de educação infantil (sem contar com as que funcionam 

apenas para cuidar das crianças enquanto os pais trabalham), Lodelo 

& Carvalho afirmam que:  
 

Possivelmente devido à novidade do assunto - o cuidado extensivo da criança 

fora da família - a sociedade não dispõe de modelos desenvolvido 

especificamente para esse contexto. Assim, assiste-se à tendência à aplicação, por 

contágio, de um modelo de instituição escolar para essa faixa etária, evidenciada 

na organização do ambiente proporcionado à criança, em todos os seus aspectos: 

arquitetura, atividades, formação de pessoal, natureza dos papéis, interações, e 

até mesmo em dimensões simbólicas que permeiam as relações sociais. (2003, 

p.15) 

 

A escolarização da educação infantil, agravada pelas "práticas de 

'escolarização' entendidas como antecipação do ensino sistemático de 

conteúdos" (KISHIMOTO, 2009, p.456), pode ter colaborado para que a 

brincadeira fosse posta em lugar secundário no cotidiano de mais de 

seis milhões16 de crianças. Lodelo & Carvalho (2003) também criticam 

essa concepção que muitos pais e educadores têm de que o espaço do 

brincar pode ser suprimido (ou explorado apenas com fins 

                                            
16 Segundo dados oficiais apresentados por KISHIMOTO (2009, p. 461), dos 23 milhões 

de habitantes brasileiros na faixa de zero a seis anos, 6.668.292 estavam 

matriculadas, em 2006, em instituições infantis. A estimativa é que hoje esse 

número seja ainda maior. 
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pedagógicos) para que a educação infantil sirva para antecipar as 

metas dos níveis mais elevados de ensino.  

 
A essa desvalorização do bem-estar presente da criança em favor de metas 

futuras, soma-se uma concepção de desenvolvimento marcada pela ideia de um 

cronograma dirigido para metas sempre antecipadas. À guisa de metáfora, o 

desenvolvimento é visto como uma corrida cujo prêmio é a redução do tempo 

necessário para cumprir a tarefa. A expressão atraso, que tem um sentido mais 

ou menos preciso para o diagnóstico e perturbações severas e permanentes no 

desenvolvimento, foi levada para a área do desenvolvimento normal, gerando 

entre pais e educadores a ideia de que fazer algo mais cedo é bom para a criança. 

(LORDELO & CARVALHO, 2003, p.15). 

 

Os autores ainda afirmam que a instrução não é o fator mais 

importante para o desenvolvimento e sua supervalorização demonstra 

o empobrecimento do conceito de estimulação. (Ibid, p.16) 

Como vimos, apesar da grande relevância do brincar para o 

desenvolvimento infantil e do fato dessa prática ser não apenas 

necess{ria, ‚mas um direito que, no Brasil, est{ garantido por diversos 

instrumentos legal, entre os quais, os Direitos Universais da Criança 

de 1959, a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1989)‛ (LIMA, 2008, p. 30), o distanciamento entre a 

prática e os discursos que embasam as políticas públicas e fatores 

culturais contribuíram para o estreitamento do espaço ocupado pelas 

atividades lúdicas nas práticas desenvolvidas na infância.  

A importância das brincadeiras e dos jogos para o 

desenvolvimento cognitivo e emocional do ser humano justifica a 

necessidade de lutar pela garantia do direito à ludicidade e de buscar 

estratégias que visem a inserção de tais práticas no cotidiano das 

instituições de educação infantil.  

Sem deixar de considerar a brincadeira livre, sem fins 

pedagógicos, como fundamental para a criança, podemos apontar o 

uso de jogos nas práticas escolares como uma forma de conciliar o 

brincar e o aprender, atividades compreendidas, muitas vezes, ao 

longo da história da Educação, como não conciliáveis.  

Da mesma forma que não propomos o uso de jogos em 

substituição ao tempo livre destinado às brincadeiras, também não 
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defendemos seu uso como forma de disfarçar o ensino, nem como 

‚isca‛ para capturar momentaneamente a atenção do aluno antes do 

trabalho sistematizado com os conteúdos. Compartilhamos da 

compreensão de LIMA (2008) de que o jogo  
 

(...) não se submete, não substitui, nem se sobrepõe ao trabalho, mas busca num 

espaço comum de convivência e parceria, exercer, também, a sua influência no 

desenvolvimento das diversas competências humanas da criança. (p. 59) 

 

A consciência da necessidade de não secundarização das 

atividades lúdicas e a adoção de práticas coerentes com a concepção 

que vê a importância do brincar, não resolvem todos os problemas 

existentes no contexto escolar, mas podem colaborar para o 

estreitamento do abismo que muitos acreditam existir entre o brincar e 

o aprender e entre o prazer e a seriedade. O uso do jogo como recurso 

did{tico, compreendido aqui como ‚todo material utilizado como 

auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto para ser 

aplicado pelo professor a seus alunos‛ (SOUZA, 2007, p.111) 

configura-se como uma saída para essa disputa.  

Além da inserção de jogos, o grande equívoco cometido pelas 

instituições escolares ao suprimirem o espaço do brincar pode ser 

amenizado pela opção por aulas ludicamente inspiradas, caracterizada 

por Fortuna (2000) como aquela onde as características principais do 

brincar – a liberdade, a criatividade, a imprevisibilidade e a não 

centralização na produtividade – estão presentes, independente da 

utilização de jogos, e influem no papel do professor e do aluno e 

também na seleção dos conteúdos trabalhados. Dessa forma, o aluno 

pode assumir posição ativa no seu processo de aprendizagem, tendo 

reconhecido seu papel de sujeito da sua própria experiência educativa.  

 

APRENDIZAGEM ATRAVÉS DE JOGOS E BRINCADEIRAS 

 

Refletimos anteriormente sobre a necessidade do jogo e do brincar 

como instrumentos de aprendizagem nas salas de educação infantil. 

Mas como atrelar os objetivos educacionais propostos, a aprendizagem 

de conteúdos e a construção do saber através desses recursos? 
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Um dos conteúdos traçados pelo Referencial Curricular Nacional 

de Educação Infantil (RCNEI 1998), que deve ser desenvolvido nessa 

faixa etária, está relacionado à participação das crianças em atividades 

que envolvam histórias, brincadeiras, jogos e canções que digam 

respeito às tradições culturais de sua comunidade e de outras, 

incentivando o interesse pelo conhecimento de diversas formas de 

expressão cultural. 

Desde o nascimento as crianças participam de diversas situações e 

experiências culturais e sociais, seja pela influência familiar, religiosa, 

vizinhos e comunidade em que vive, passeios a parques, visita a 

hospitais, shoppings e outros. Nessas experiências existe o contato 

com uma diversidade de costumes, hábitos, expressões e valores 

individuais ou coletivos. O RCNEI acrescenta: 
 

O trabalho com estes conteúdos pode fomentar, entre as crianças, reflexões sobre 

a diversidade de hábitos, modos de vida e costumes de diferentes épocas, lugares 

e povos, e propiciar o conhecimento da diversidade de hábitos existentes no seu 

universo mais próximo (as crianças da própria turma, os vizinhos do bairro etc.). 

Esse trabalho deve incluir o respeito às diferenças existentes entre os costumes, 

valores e hábitos das diversas famílias e grupos, e o reconhecimento de 

semelhanças. Deve se ter sempre a preocupação para não expor as crianças a 

constrangimentos e não incentivar a discriminação. O professor deve eleger 

temas que possibilitem tanto o conhecimento de hábitos e costumes 

socioculturais diversos quanto a articulação com aqueles que as crianças 

conhecem, como tipos de alimentação, vestimentas, músicas, jogos e 

brincadeiras, brinquedos, atividades de trabalho e lazer etc. Assim, as crianças 

podem aprender a estabelecer relações entre o seu dia-a-dia e as vivências 

socioculturais, históricas e geográficas de outras pessoas, grupos ou gerações.  

(RCNEI, 1998, p.177). 

 

Nesse trecho citado, podemos observar que os jogos e as 

brincadeiras estão inclusos como parte importante e integrante do 

desenvolvimento do conteúdo. Nessa perspectiva, reiteramos a 

necessidade de os professores avaliarem o uso desses recursos como 

experiências significativas para aprender, valorizando as experiências 

individuais e coletivas que poderão surgir durante o jogo e o brincar. 

No presente trabalho utilizaremos uma proposta de recurso 

didático fundamentada nas contribuições do jogo e da brincadeira 
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associados para o desenvolvimento de um conteúdo específico em 

turmas de Educação Infantil. Descreveremos a seguir a proposta criada 

e desenvolvida pelas professoras. 

 

CONSTRUÇÃO DO JOGO: MAPA CULTURAL - VIAJANDO 

PELO PAÍS 

 

O jogo foi criado para ser aplicado na turma de Maternal II de 

uma creche Municipal do Rio de Janeiro, no ano de 2014. O 

confeccionamos para trabalhar a temática do Projeto semestral 

instituído pela creche, denominado ‚A união dos povos através do 

esporte‛. Esse tema surgiu com o intuito de retratar as identidades 

culturais do Brasil e de outros países, aproveitando a repercussão da 

Copa do mundo na sociedade. 

Primeiramente, esboçamos toda a ideia do jogo, do que 

pretendíamos e esperávamos, escolhendo os estados que gostaríamos 

de enfatizar e as possíveis brincadeiras que usaríamos. Em seguida, 

realizamos uma pesquisa para saber mais detalhes sobre cada estado e 

as principais características de cada um deles, determinando, portanto, 

as três cartas que os representaria, sendo elas música, comida típica e 

ponto turístico. 

Como o Projeto, no qual o jogo está inserido tem uma proposta 

que visa o uso de práticas esportivas, pedimos orientação dos 

professores do mestrado, da disciplina de Recursos didáticos para 

acrescentarmos essas atividades no jogo. Então, a partir das sugestões, 

escolhemos fazer algumas cartas tarefa, para que no decorrer do jogo 

as crianças participassem de atividades esportivas. Foram verificados 

os materiais disponíveis na creche para realizar essas atividades, 

aproveitando recursos já disponíveis. A partir disso definimos quais 

seriam as tarefas que deveriam ser realizadas pelas crianças: Chute a 

gol, boliche, equilibrista, bola no cesto e trilha. 

Para confecção do mapa do Brasil, procuramos um material que 

oferecesse durabilidade e facilidade para guardar em pequenos 

espaços. Por isso escolhemos trabalhar com o feltro. O tamanho do 

mapa foi pensado com a intenção de atrair a atenção das crianças e 

para que pudessem caminhar em cima dele. Então, desenhamos o 
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mapa do Brasil no feltro, recortamos e colamos círculos coloridos 

representando os estados escolhidos. Também, acrescentamos os 

nomes dos estados, impressos e colados no feltro. As cartas foram 

feitas no computador, impressas e coladas em papeis coloridos, da cor 

do estado. Da mesma maneira, as cestas e fotografias foram marcadas 

com o papel colorido. Para as pulseiras de identificação dos grupos 

foram utilizados papel cartão colorido. 

Realizamos o primeiro pré-teste com professores e auxiliares da 

turma, com o objetivo de verificar se o jogo tinha algum erro ou se 

faltava algo. Verificamos que faltava algo para levar as crianças de um 

estado até o outro, por isso, adicionamos o carrinho que fará o 

percurso no mapa. Também achamos interessante acrescentar receitas 

nos cestos de alimentos, para que as crianças pudessem conhecer mais 

de um alimento da região e também comparar com as receitas que 

costumamos fazer em sala.  

 

 
Figura 4- Segundo pré-teste 

 

O segundo pré-teste foi realizado com as próprias crianças da 

turma, porém em um dia com baixa frequência, participando do jogo 

10 crianças. Nessa aplicação percebemos que o uso de projetor de 

vídeo com as músicas regionais tiraram a atenção das crianças no jogo 

e na proposta de dançarem o ritmo. Por várias vezes ficavam atentos 
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na sombra que o data show faz, alguns deles até levantaram para 

passar várias vezes na frente do projetor para ver sua sombra. 

Também verificamos que as pulseiras não ficavam à mostra e as 

crianças esqueciam qual era sua cor. Então decidimos fazer colares 

para a cor ficar em destaque. 

Abaixo descreveremos a estrutura do jogo, o material necessário 

para confecção, os objetivos, o motivo de ter sido criado e outros 

aspectos importantes para que o leitor conheça o material. 

 

Quando foi criado? 

Dentro do Projeto A união dos povos através do esporte, no 

subtema Identidades culturais do meu Brasil, brasileirinho. 

 

Por quê? 

É um tema muito complexo para se tratar com as crianças da 

educação infantil, porém de extrema relevância. Esse recurso será 

usado como ferramenta de aprendizagem para tratar do tema 

identidades culturais do meu Brasil, de uma maneira mais concreta, 

atrativa, dinâmica e acessível ao público infantil.  

 

Objetivo principal do jogo: Apresentar algumas características 

culturais de alguns estados do nosso país. 

 

Objetivos Específicos: 

 Conhecer algumas diferenças culturais existentes em nosso país 

 Incentivar o conhecimento de novas culturas 

 Valorizar as culturas locais 

 Explorar as diferenças e valorizar o que é construído em cada 

região 

 Dialogar sobre as identidades culturais do nosso país 

 Participar de jogos esportivos que trabalham a coordenação 

motora 

 Reforçar a aprendizagem das cores através dos grupos e objetos 

marcados com uma determinada cor 
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Público alvo: alunos da Educação Infantil de 3 a 5 anos. O jogo poderá 

ser adaptado e utilizado em outras faixas etárias. 

 

Material: 

 Mapa gigante do Brasil, confeccionado com feltro, dando destaque 

a 5 Estados das regiões do país. Cada estado será correlacionado a 

uma cor, demarcado por um círculo com a cor escolhida para cada 

estado. 

 

  
Figura 5- Mapa do Brasil 

 

 1 dado  

 1 carrinho 

 3 cartas para cada Estado contendo os temas: música, comida e 

ponto turístico. 

 5 cartas tarefa: o grupo deverá participar de uma brincadeira 

esportiva. Executando a tarefa terá direito de retirar uma carta 

para conhecer uma característica do Estado. 
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Figura 6 - Cartas de cada Estado 

  

Realizamos uma pesquisa para escolher cada item das cartas 

acima, levando em consideração elementos que representam cada 

região. Ao retirar a carta comida o grupo deverá pegar a cesta 

correspondente à cor de seu grupo. Dentro da cesta haverá um 

alimento da região para ser degustado, uma receita e uma fotografia 

de uma comida típica. Por exemplo, no cesto representando o Rio de 

janeiro haverá para degustar o mate gelado e a receita e fotografia de 

feijoada. Já na carta Música, o professor deverá colocar a música 

característica do estado e o grupo deverá dançar do seu jeito. Foram 

selecionados os seguintes ritmos musicais: para o Rio de Janeiro, 

SAMBA; para a Bahia, AXÉ; para Goiás, SERTANEJO; para o Rio 

Grande do Sul, VANERÃO e para o Amazonas a TOADA DE BOI 

BUMBÁ. 
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Figura 7- Cartas tarefa 

 

Para as cartas tarefa foram escolhidos jogos conhecidos pelas 

crianças e que contribuem para o desenvolvimento da coordenação 

motora, por exemplo, bola no cesto, chute a gol, boliche, trilha e 

equilibrista na corda disposta no chão. 

Também foram utilizados: 

 5 cestos das cores dos estados: azul, roxo, vermelho, amarelo e 

rosa para colocar os itens sobre os alimentos típicos. 

 Pulseiras ou colares coloridos para os integrantes dos grupos.  

 Materiais para os jogos: 1 kit de boliche, 1 corda, 4 bambolês ou 

quadros de madeira para construir a trilha, 1 bola, 1 cesto e 2 

cones. 

 Outros materiais: cd ou pen drive com música característica dos 

Estados em destaque; fotos/gravuras de alimentos que 

representem as comidas típicas do lugar; fotos/gravuras de pontos 

turísticos.  
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Figura 8- Gravuras de pontos turísticos 

 

Quando retirar a carta Ponto turístico, o grupo deverá seguir a 

trilha de quadrados espalhadas pelo espaço, com a cor do seu estado, 

para encontrar as figuras de pontos turísticos do seu estado. As figuras 

escolhidas ficam a critério do professor, levando em consideração as 

que são mais conhecidas na região. 
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Figura 9- Gravuras de alimentos típicos e receitas 

 

 No item comida, escolhemos um alimento de cada Estado para 

degustação das crianças, por exemplo, mate gelado, curau de 

milho, castanha de caju, açaí e uva. 

 

Como aplicar o jogo? 

 

Delimitaremos a seguir algumas etapas para o desenvolvimento 

do jogo e as regras organizadas para a sua aplicação: 

1- O mapa será posicionado no meio da sala ou do espaço de sua 

preferência e os alunos sentarão ao redor dele. 

2- O professor deverá dividir a turma em 5 grupos. Cada grupo 

receberá a pulseira ou colar da cor do Estado que for representar. 

O sorteio das cores foi realizado de forma aleatória. 

3- O professor poderá escolher um aluno de cada grupo para jogar o 

dado e saber qual grupo iniciará jogando. Quem tirar a maior 

pontuação no dado inicia jogando. O primeiro grupo determinará 

a sequência dos demais, seguindo a ordem dos estados no sentido 

horário do mapa. 

4- O grupo sorteado deverá tirar uma carta tarefa e cumprir a ação 

ordenada. Após executar a tarefa solicitada deverá levar o 

carrinho até o seu estado e pegar uma das cartas do seu estado. 
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5- O professor fará a leitura da carta retirada que apresentará um 

aspecto cultural. Se sortear a carta Música, o professor colocará a 

música que representa aquele estado para tocar e o grupo deverá 

dançar ao ritmo. Se a carta for comida, o grupo deverá encontrar o 

cesto da cor correspondente ao seu estado. Nesse cesto haverá 

alimentos da região, imagens de comidas típicas e receitas. Em 

cada cesto haverá um alimento para ser degustado por todos. O 

professor deverá aproveitar esse momento para apresentar os 

materiais da cesta, fazendo comentários sobre a culinária dessa 

região.  Se sortear a carta ponto turístico o aluno deverá seguir a 

trilha de quadrados, da cor do seu estado, para encontrar o álbum 

de gravuras da região. A cada carta retirada o professor deve 

aproveitar para comentar o que é característico daquele estado, 

comparando com coisas do dia a dia das crianças, fazendo 

comentários e questionamentos. 

6- O jogo termina quando os grupos retirarem as 3 cartas de cada 

estado. Ele poderá ser aplicado em várias etapas ou em uma só, 

dependendo do horário do professor e do envolvimento da turma 

com o jogo. 

 

EM AÇÃO – APLICAÇÃO DO JOGO 

  

O Jogo foi aplicado na turma de Maternal II no dia 04 de junho, 

contando com a presença e participação de vinte e uma crianças. 

Decidimos aplicar na área externa devido ao espaço da sala de aula 

não comportar todos os materiais e por não termos quadra na creche. 

Iniciamos distribuindo os colares aleatoriamente, dividindo a 

turma em quatro grupos com quatro crianças e um grupo com cinco 

crianças. Um representante de cada grupo jogou o dado e o grupo que 

tirou o número mais alto foi o grupo rosa. Os alunos do grupo 

retiraram a carta tarefa que pedia para fazerem o chute a gol. Eles 

conseguiram cumprir a tarefa e retiraram a carta Música. Como o 

grupo rosa representava o estado de Goiás, a música que dançaram foi 

o sertanejo. Os meninos dançaram no estilo de dança de passinho e a 

única menina ficou balançando para um lado e para o outro. Os 

demais colegas acompanharam com as palmas no ritmo da música. 
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   Figura 10- Jogando o dado                        Figura 11- Explicando as regras do       

                                                        jogo 

 

Seguindo o sentido horário do mapa o próximo grupo foi o roxo, 

representando o Amazonas. O grupo retirou a carta tarefa O 

equilibrista, pedindo aos alunos que fizessem o percurso andando 

somente em cima da corda que estava no chão. Três alunos do grupo 

conseguiram fazer o percurso sem colocar os pés no chão, cumprindo 

assim a tarefa. Em seguida, retiraram a carta comida. Os alunos 

pegaram o cesto roxo para conhecermos um pouco da culinária do 

Amazonas. Conversamos sobre a receita de Tucunaré, um peixe da 

região e os alunos associaram ao peixe que comem na creche, mas a 

maioria não gosta e poucos comem quando é oferecido. Também 

comentaram sobre o açaí dizendo que já experimentaram com a 

mamãe ou o papai. Infelizmente o açaí que levamos ainda estava 

congelado e não foi possível degustar, apenas observaram a cor e 

sentiram o cheiro. 

O próximo grupo foi o azul, representando a Bahia. A carta tarefa 

que retiraram pedia para passarem pela trilha, saltando dentro dos 

quadros de madeira. Todos do grupo conseguiram executar a tarefa, 

podendo assim escolher uma carta do estado. Retiraram a carta 

comida e o grupo buscou o cesto azul para conhecermos a culinária da 

região. Foi apresentada a fotografia do acarajé e a receita. Os alunos 

degustaram a castanha de caju e associaram o gosto ao amendoim. 

Todos os participantes puderam degustar a castanha. 
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 Figura 12- Procurando a cesta de    Figura 13- Conhecendo os alimentos da  

                   alimentos                                                       Bahia 

 

Em seguida, foi a vez do grupo vermelho, representando o Rio de 

Janeiro. O grupo retirou a carta tarefa com o boliche. Os alunos 

cumpriram a tarefa acertando mais da metade dos pinos e retiraram a 

carta seguinte do ponto turístico. Eles seguiram a trilha dos quadrados 

vermelhos para encontrar as fotografias. Dois alunos se perderam no 

meio do caminho, indo em outra direção, mas ao final reunimos o 

grupo novamente em volta do mapa com a fotografia do ponto 

turístico encontrado. Eles reconheceram a imagem do Cristo Redentor 

e da praia de Copacabana, pois já havíamos trabalhado em aulas 

anteriores. Alguns contaram que já tinham ido à praia e que era muito 

legal. 

Na sequência, foi a vez do grupo amarelo, representando o Rio 

Grande do Sul. Eles retiraram a tarefa de jogar a bola no cesto. Três 

alunas acertaram e o grupo retirou a carta música. Colocamos o 

Vanerão para tocar e as crianças começaram a rir. Elas dançaram com 

um pouco de timidez porque acharam a música engraçada. 

Nessa primeira rodada percebemos o quanto as crianças ficaram 

interessadas no que estava sendo proposto. Geralmente, não 

permanecem muito tempo sentadas, atentas às situações, mas até esse 

momento nenhuma havia se levantado fora da hora ou se distraído 

com outras coisas. Dois alunos tiveram dificuldades para identificar o 

grupo que fazia parte e foi necessário o auxílio dos professores. Os 

demais compreenderam a cor e o grupo que estavam representando. 
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Figura 14- Bola no cesto                              Figura 15- Equilibrista 

 

Perguntamos a eles se queriam parar de jogar e fazer outras 

atividades, mas responderam que queriam continuar. Uns disseram 

que ainda não tinham brincado com o boliche e outros lembraram que 

seu grupo não pegou a cesta de comidas. Então, decidimos dar 

continuidade ao jogo, observando o interesse da turma. 

 Foi possível realizar as três rodadas, mantendo as regras e 

sequências anteriores, terminado as três cartas de cada estado, 

mantendo o interesse e participação ativa dos grupos. Ao longo dessas 

rodas, dois alunos se dispersaram e por algumas vezes se levantaram 

para outros locais da área externa. Na sala de aula, esses mesmos 

alunos também têm essa conduta. Procuramos chamar a atenção deles 

colocando-os mais próximos das professoras, onde a movimentação 

dos grupos acontecia com maior frequência, mantendo-os ocupados 

em atentar-se aos colegas que estavam jogando naquela vez. 
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Figura 16- Cestas de alimentos e receitas     Figura 17- Disposição do jogo na área  

                                                                                        externa 

 

Ao final do jogo conversamos sobre o que aprenderam. A maioria 

não se lembrava do nome do estado que estava representando, mas se 

lembravam das características como a comida, o ponto turístico, as 

atividades esportivas que participaram e também sabiam dizer algo 

sobre a música. A ideia do jogo não era mesmo reconhecer ou 

identificar nomes dos estados, mas conhecer a riqueza cultural do 

Brasil, reconhecer as semelhanças e as diferenças com a cultura local. 

 

CONCLUSÃO 

 

Através dessa reflexão sobre o jogo e o brincar podemos afirmar a 

importância de resgatar essas práticas nas salas de aula, inclusive nas 

escolas de educação infantil, utilizando-as como instrumentos para o 

aprender.  

Vimos também a urgência em ressignificar o uso do jogo não 

apenas como algo lúdico, mas um potente veículo no qual muitas 

descobertas podem estar associadas, além da construção de novos 

saberes. No brincar, podemos destacar a desvalorização que é 

atribuída a essa ação, a qual pode permear diversas experiências ricas 

e propicias para o desenvolvimento infantil. 

Acreditamos que quando a criança tem a oportunidade de 

aprender através da experimentação, utilizando seus sentidos (a visão, 

o paladar, a audição, o tato, o olfato e o corpo) as informações que 

adquire sobre cada objeto são internalizadas com maior apropriação, 

sendo elas capazes de dizer e descrever, do seu jeito o que conheceu. 
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Ao longo do projeto desenvolvido utilizamos as informações 

aprendidas pelos alunos, por meio do jogo mapa cultural, para a 

realização de outras atividades. Foi possível notar através dos 

comentários dos alunos as aprendizagens conquistadas, sendo os 

mesmos capazes de realizar comparações entre culturas e hábitos do 

seu dia a dia com o de outras culturas, incentivando o desejo de 

conhecer outros lugares e suas características. 

Podemos concluir que os objetivos da utilização do jogo foram 

alcançados, contribuindo para as atividades subsequentes do projeto e 

para o desenvolvimento do conteúdo abordado. Com isso, indicamos a 

utilização do jogo, não somente em turmas de educação infantil, mas 

com as adaptações adequadas poderá ser desenvolvido também nas 

primeiras séries do ensino fundamental. 
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Introdução  

 
Da prática de professora regente na disciplina Desenho 

Geométrico (DG) e do convívio com professores de Desenho no 

Colégio Pedro II (CPII), percebe-se que os alunos que ingressam no 1° 

ano do Ensino Médio (EM) apresentam dificuldades, pois a maioria 

das escolas do Rio de Janeiro não têm a Disciplina Desenho 

Geométrico em sua Grade Curricular no Ensino Fundamental. Logo, 

esses alunos que ingressam na 1ª série do Ensino Médio possuem 

carência de conteúdos prévios para um bom desenvolvimento na 

disciplina citada acima. 

Cabe ressaltar que os conteúdos da disciplina de Desenho, como é 

chamada no Colégio Pedro II, no Ensino Fundamental (EF) estão 

ligados à Geometria Plana, na qual diferentemente da abordagem 

matemática, o ensino se fundamenta na compreensão espacial e 

questões métricas. No EM o foco é a Geometria Projetiva, em que 

percebendo a tridimensionalidade e as relações espaciais descrevemos 

a realidade com o uso de sistemas de projeções, sendo o pilar desse 

ensino a Geometria Descritiva.  

Logo, apesar de serem abordagens distintas de Geometria, os 

conteúdos estão interligados e de maneira cumulativa. Por exemplo, 

para um aluno do Ensino Médio construir a projeção de uma pirâmide 

reta de base hexagonal, ele deverá saber o que é a figura plana de seis 

lados: o hexágono, conteúdo do Ensino Fundamental. 

Partindo dessas preocupações, busca-se o objetivo de reduzir a 

carência de conhecimentos prévios favorecendo o aprendizado dos 
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alunos que ingressaram por concurso na 1ª série do EM. Nesse sentido, 

será proposto um material de apoio que pretende igualar as condições 

de aprendizado dos alunos. Construímos assim uma apostila de apoio 

associada à plataforma Moodle na qual utilizamos diversas 

ferramentas, tais como fóruns, questionários, entre outros 

instrumentos, para verificar a eficácia do ambiente, refletindo sobre 

suas contribuições e possíveis aprimoramentos. 

O produto será desenvolvido no campus São Cristóvão III do 

Colégio Pedro II, onde atualmente são disponibilizadas para os alunos 

duas apostilas para nivelamento, que são entregues prioritariamente 

para os alunos concursados que ingressam no EM. Porém, pode-se 

perceber que somente esse material não tem dado conta de suprir a 

carência do aprendizado desses conteúdos, pois os alunos, na maioria 

das vezes, não possuem motivação em utilizá-lo. 

A isso se agrega o fato de que a disciplina de Desenho possui um 

tabu entre os alunos, de ser difícil, assim é perceptível que muitos 

alunos se sentem desmotivados mesmo na resolução dos exercícios, 

desistindo muito prematuramente das questões. A ideia é ir 

quebrando esse paradigma e propiciar um aprendizado dos conteúdos 

de Desenho de uma maneira mais dinâmica e motivadora, por meio de 

ferramentas digitais, como o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) – Moodle.  

Pensando nisso, a ideia é oferecer um suporte para esses alunos 

facilitando o aprendizado da disciplina. Usamos um curso no Moodle 

combinado com uma apostila que depende do acesso ao ambiente para 

ser completada, fazendo com que os alunos possam aprender os 

conteúdos da disciplina de Desenho. Dessa forma, será utilizado um 

método de estudo empregado na educação à distância (EAD) 

integrando o tecnológico (Plataforma Moodle) e o manual (Apostila). 

Essa integração é essencial, pois a EAD tem se mostrado como um 

facilitador do processo de ensino-aprendizagem devido aos recursos 

que podem ser utilizados, pois: 
 
Essa modalidade de ensino possibilita a autoaprendizagem, através da mediação 

de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados por meio de 

diferentes suportes de informação, podendo ser utilizados isoladamente ou 
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combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação. (COSTA; 

MOITA, 2011, p.161) 

 

A apostila será disponibilizada por meio digital e impressa. A 

mesma contará com tópicos de assuntos que são essenciais para que os 

alunos possam suprir a carência dos conteúdos de Desenho. Dessa 

forma, em cada tópico será abordado um conteúdo da disciplina com 

propostas de exercícios, indicações de acesso de vídeos, participações 

em fóruns, entre outras atividades na plataforma. 

Nesse sentido, estabelecida essa relação da apostila com o AVA, 

pretendemos que os alunos possam construir seu aprendizado com 

autonomia, por meio da organização das informações e discussão dos 

conceitos. Para tal é fundamental que ao utilizarem os instrumentos de 

Desenho Geométrico adquiram a prática com os mesmos.  

O que se busca é suprir as carências dos conteúdos prévios da 

disciplina de Desenho por meio da autoaprendizagem, e mais do que 

isso, através da aprendizagem colaborativa, possível pela participação 

dos alunos nas atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

Assim, prevemos atividades interativas (síncronas e assíncronas) em 

modelos aluno-aluno e aluno-professor. Pretendemos apresentar o 

ensino do Desenho utilizando diversos aplicativos gráficos a fim de 

dar suporte tecnológico às atividades propostas no Moodle, tais como 

como o Geogebra. Segundo  Kenski (2012, p.88): 
 

A grande revolução no ensino não se dá apenas pelo uso mais intensivo do 

computador e da internet em sala de aula ou em atividades a distância. É preciso 

que se organize novas experiências pedagógicas em que as TICs possam ser 

usadas em processos cooperativos de aprendizagem, em que se valorizem o 

diálogo e a participação permanente de todos os envolvidos no processo. 

 

A seguir será apresentado o Referencial teórico e conceitual que 

embasa este produto, bem como um detalhamento do Produto 

educacional proposto.  
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Revisão bibliográfica  

 

No Brasil temos alguns problemas em relação ao ensino do 

Desenho Geométrico como disciplina, pois de acordo com Kopke 

(2006, p.13-15) no passado a Missão Artística Francesa reconheceu o 

Ensino de Desenho como Ciência da Técnica e da Arte, tendo em 1889, 

instituído o ensino obrigatório em todo o país com respaldado nas 

ideias de Rui Barbosa. Esse que se dizia certo de que o Ensino do 

Desenho era necessário para poder expandir a indústria nacional e 

deveria ser oferecido para todas as classes sociais, como forma de 

preparar profissionais para atuarem nas indústrias.  

Atualmente, desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 

5.692 de 1971, o Desenho deixou de ser visto como disciplina para ser 

um conteúdo no âmbito da Arte e da Matemática. E mesmo com a 

promulgação da LDB 9.394 de 1996 esse panorama não mudou. Dessa 

forma, somente algumas escolas mantém esta disciplina, reconhecendo 

a importância para o desenvolvimento das potencialidades do 

educando em relação à alfabetização gráfica e espacial, necessária em 

uma sociedade industrial com forte influência da comunicação visual, 

em nosso cotidiano.  

Por conta desse contexto, muitos alunos ingressam na 1ª série do 

Ensino Médio no Colégio Pedro II, egressos de escolas que não 

possuem o Desenho como disciplina em suas grades. Na maioria dos 

casos, essas escolas atendem aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) que recomendam à Matemática a oferecer os conteúdos 

relacionados à Geometria. E muitos deixam a parte gráfica de lado, ou 

trabalham somente a Geometria Analítica, deixando de trabalhar com 

os valiosos conteúdos da Geometria Plana e Descritiva.  

Dado o problema, está sendo proposta uma intervenção de ordem 

prática e possível por meio da plataforma Moodle. Custódio (2008) em 

Piracicaba – SP, buscou identificar junto aos professores a usabilidade 

deste AVA para apoiar suas atividades didáticas. Em seus resultados 

69,45% é o percentual que revela a aceitação em relação à utilização do 

Moodle. 

Dessa forma percebemos a relevância da escolha por esse AVA e 

não outro, além disso o mesmo já se encontra disponível para uso na 
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instituição de ensino na qual o produto educacional será aplicado e 

como bem diz Behrens in Moran (2012, p.105) ‚o professor não pode se 

furtar de articular projetos de aprendizagem que envolvam tecnologia, 

principalmente quando ela já está disponível nas suas instituições de 

ensino.‛ 

Nesse sentido, a ideia é seguir com foco na questão da tecnologia 

do Moodle como suporte extraclasse, aprendizado à distância com 

tutoria online. E para pensar essas relações temos Kenski (2012) que 

trata da questão das tecnologias na educação, inclusive em seu livro 

‚Educação e tecnologias: o novo ritmo de informação‛, existe um 

capítulo que pensa os ambientes virtuais de aprendizagem.  

Assim, podemos perceber o quanto pode ser significativo utilizar 

o Moodle nesta pesquisa, visto que, 
 

No ambiente virtual, a flexibilidade de navegação e as formas síncrona e 

assíncronas de comunicação oferecem aos estudantes a oportunidade de 

definirem seus próprios caminhos de acesso às informações desejadas, afastando-

se de modelos massivos de ensino e garantindo aprendizagens personalizadas. 

(KENSKI, 2012, p.95) 

  

Segundo a autora, os AVAs possuem três características: 

interatividade, hipertextualidade e conectividade, essas que auxiliam o 

processo de ensino aprendizagem à distância. 

A tecnologia aproxima quando há distância física, permitindo que 

o professor tutor, atenda um número maior de alunos que em uma 

sala de aula convencional. Assim, com os recursos do Moodle: links de 

vídeos, fóruns, chat, questionários, programas gráficos, materiais de 

leitura, entre outros podem favorecer significativamente para a 

aprendizagem dos conteúdos propostos. Pois, 
 

A sala de aula se abre para o restante do mundo e busca novas parcerias e 

processos para ensinar e aprender. Comunicações entre alunos e professores se 

tornam comuns fora de sala de aula. Professores e alunos são contatados via e-

mail em qualquer lugar, a qualquer hora. Dependendo do assunto, listas de 

discussões, fóruns, chats acontecem cada vez com mais frequência. As aulas se 

deslocam dos horários e espaços rígidos das salas presenciais e começam a criar 

vida de forma cada vez mais intensiva no ciberespaço. (KENSKI, 2012, p.93) 
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A ideia é abrir um canal de diálogo com materiais que possam 

enriquecer o aprendizado de maneira colaborativa. Para a 

aprendizagem colaborativa, Mattos (2007, p.123) diz que ‚a 

aprendizagem colaborativa possui como fundamento a concepção 

construtivista em que aprendizagem e conhecimento estão 

relacionados à nossa interação com o meio social‛. E o aprendizado no 

mundo contemporâneo deve ser pensado no sentido que, 
 

Num mundo globalizado, que derruba barreiras de tempo e espaço, o acesso à 

tecnologia exige crítica e inovadora, possibilitando o relacionamento com a 

sociedade como um todo. O desafio passa por criar e permitir uma nova ação 

docente na qual professor e alunos participam de um processo conjunto para 

aprender de forma criativa, dinâmica, encorajadora e que tenha como essência o 

diálogo e a descoberta. (BEHRENS in MORAN, 2012, p.77-78) 

  

Logo, a proposta de utilizar do Moodle como um instrumento de 

aprendizagem colaborativa ganha significado e respaldo. Behrens in 

Moran (2012, p.99) salienta o fato de que a internet permite grupos de 

discussão (chats, fóruns) e uma interação constante entre alunos e 

professores que discutem temas de interesse derrubando as fronteiras 

do conhecimento e disponibilizando-os para a comunidade acadêmica. 

Dessa forma, o uso da internet promove ambientes inovadores e 

colaborativos, e faz a aprendizagem ser mais significativa na medida 

que incorpora textos, sons, imagens e vídeos que dão suporte a 

produção do conhecimento.  

A utilização do Moodle com uma apostila integrada visa orientar 

o estudo, proporcionando ao aluno a experiência com a tecnologia 

apoiada pelo palpável. Dessa forma, se agrega o manual e o 

tecnológico na busca do que cada um pode oferecer de melhor para 

orientar o aprendizado do aluno que precisa aprender os conteúdos de 

Desenho Geométrico que até então desconhecia ou pouco conhecia. 

Além do mais, a internet e seu uso de maneira orientada pode 

promover o desenvolvimento do auto aprendizado, pois ‚o 

computador é a ferramenta auxiliar no processo de ‘aprender a 

aprender’‛ (BEHRENS in MORAN, 2012, p.99). 
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Outro fator de importância quando pensamos inserir a tecnologia 

no aprendizado é a questão da flexibilização do tempo e a 

possibilidade de adequação aos tempos de cada aluno aprender. Pois, 
 

As atividades didáticas que contemplam a tecnologia da informação permitem 

ao aluno ir além da tarefa proposta, em seu ritmo próprio e estilo de 

aprendizagem. Neste novo processo educativo, o aluno dispõe de recursos para 

avançar, pausar, retroceder e rever o conhecimento. Esse processo permite fazer 

anotações e investigações pessoais, consultar materiais alternativos e 

complementares, bem como discutir com outros usuários ou com os próprios 

colegas suas produções. (BEHRENS in MORAN, 2012, p.103) 

 

Nesse tempo que permite ao aluno fazer anotações e consultar 

outros materiais, temos a apostila que integrada com o Moodle pode 

ser um fator dinamizador e orientador da aprendizagem, além de dar 

a possibilidade aos alunos de testarem e desenvolverem suas 

habilidades com os instrumentos de Desenho Geométrico na execução 

dos exercícios. 

O Moodle tem como característica o ensino a distância e como nos 

diz Costa e Moita (2011,p.157-158) este ensino tem se mostrado uma 

importante ferramenta de democratização e disseminação dos 

conhecimentos, colaborando para preparar muitos profissionais para o 

mercado mundial. Além disso, a educação a distância permite ao 

aprendiz o desenvolvimento da autoaprendizagem e devido à 

flexibilização do tempo oferece uma oportunidade de estudo para 

aqueles impossibilitados na modalidade presencial.  

Dessa maneira, o presente produto educacional visa oferecer aos 

alunos que não tiveram a possibilidade de estudar os conteúdos de 

Desenho Geométrico no Ensino Fundamental, por diversos fatores, 

inclusive pela lacuna existente na legislação brasileira quanto à oferta 

da disciplina, uma oportunidade de suprir essa carência como forma 

de diminuir as possíveis dificuldades na disciplina de Desenho 

durante o Ensino Médio. 
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Produto Educacional 

 

O produto educacional desenvolvido é uma apostila integrada 

com o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - Moodle, que usa 

ícones no texto para sinalizar ao aluno que naquele item deve acessar a 

plataforma, como podemos observar na figura 1. Ao acessar o Moodle 

espera-se que o aluno tenha maiores esclarecimentos e assim tenha 

contato com inúmeras formas de aprendizado, seja por meio de 

vídeos, textos, páginas da web, discussões em fóruns. 

Além disso, o Moodle servirá como parâmetro de avaliação do 

empenho dos alunos e do aprendizado, por meio de atividades e 

questionários.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem possui um design fácil e 

simplificado o que colabora para a concentração e atenção do aluno, 

como podemos perceber nas imagens abaixo, figuras 2, 3 e 4. 
 

 

Figura 1: Parte da apostila em que é solicitado  

ao aluno o acesso ao Moodle 

Fonte: Acervo dos autores. 
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Figura 2: Captura da tela realizada em 16/03/2017 

Figura 3: Captura da tela realizada em 16/03/2017 

Fonte: Acervo dos autores. 

Fonte: Acervo dos autores. 
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Como podemos perceber nas imagens de captura de telas, a 

interface e design da plataforma é objetiva e intuitiva. Os títulos e 

assuntos estão em letras escuras como o azul ou preto em sua maioria, 

sobre um fundo branco. Existe uma diferenciação entre os tamanhos e 

cor das letras de acordo com a importância de título para subtítulo. 

No menu de navegação ao lado direito percebemos setas de 

comando que permitem expandir e recolher, facilitando o acesso aos 

cursos e seus conteúdos. Nas caixas de diálogo à direita temos o acesso 

às últimas novidades, fóruns, eventos, entre outros. 

Ao centro do site encontramos os assuntos e conteúdos principais 

que se desdobram em subitens de cima para baixo, facilitando o 

entendimento e a dinâmica do site, visto que se assemelha com a 

própria convenção de leitura e escrita ocidental. 

A apostila que será dividida de acordo com os conteúdos 

pertencentes ao Ensino Fundamental na Disciplina Desenho do 

Colégio Pedro II. Apresentamos a seguir o sumário da apostila: 

1- Conhecendo os instrumentos de Desenho Geométrico 

2- Letra bastão 

3- Ponto, reta e plano: estudos e conceitos 

Figura 4: Captura da tela realizada em 16/03/2017 

Fonte: Acervo dos autores. 
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4- Paralelas e perpendiculares: utilizando os esquadros 

5- Mediatriz e Bissetriz 

6- Polígonos  

7- Circunferência de Círculo  

8- Retificação da circunferência de Círculo 

9- Tangência e concordância 

10-  Divisão de segmentos em partes proporcionais 

A seleção desses conteúdos é a mesma presente nas apostilas que 

eram oferecidas para os alunos a fim de permitir o nivelamento entre 

os alunos ingressantes no EM e aqueles que cursaram o EFII no 

Colégio Pedro II. Os conteúdos do Ensino Fundamental são 

prioritariamente necessários para que os alunos possam ter bom 

desempenho no Ensino Médio. 

A apostila será dividida em cinco partes visando aplicação em 

etapas. Assim os itens 1 e 2 fazem parte da primeira parte da apostila; 

os itens 3 e 4 fazem parte da segunda parte da apostila; os itens 5 e 6 

fazem parte da terceira parte da apostila; os itens 7 e 8 fazem parte da 

quarta parte da apostila e os itens 9 e 10 fazem parte da quinta parte 

da apostila.  

Primeiramente será agendada uma reunião para os alunos que 

serão publico alvo dessa pesquisa. O objetivo desta reunião será 

despertar o interesse dos alunos pelo produto que será experimentado 

bem como dar as boas vindas a esses alunos, falando brevemente do 

produto, da disciplina de Desenho e seus materiais. Nesta reunião será 

entregue um exemplar impresso da primeira parte da apostila 

integrada com o Moodle e serão coletados os e-mails para que possam 

inserir os alunos na plataforma Moodle. 

O produto educacional é classificado na categoria de 

Desenvolvimento de material didático e instrucional, o mesmo será 

aplicado durante todo o ano letivo de 2017, de forma a complementar 

o ensino de Desenho para esses alunos que ainda não tiveram contato 

com a disciplina. Tendo como objetivos específicos: dinamizar o 

aprendizado de conteúdos de Desenho Geométrico com a utilização da 

tecnologia do ambiente virtual de aprendizagem, possibilitando a 

criação de um espaço para troca e interação com os alunos e 
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desenvolver habilidades gráficas e domínio dos instrumentos de 

desenho, ampliando o repertório visual.  

Comprovada a viabilidade do produto educacional, tem-se a 

pretensão de expandir a utilização do Moodle para a equipe de 

Desenho do Campus São Cristóvão III, com o intuito de auxiliar o 

aprendizado das aulas, tornando mais atrativo e dinâmico o 

aprendizado de Desenho, além de estabelecer um canal de troca e 

tutoria online para os alunos. 

 

Conclusão  

 

O presente artigo pretendeu apresentar uma ferramenta integrada 

apostila-AVA que pode expandir o contexto da sala de aula de 

desenho oportunizando diversificadas ferramentas para apoio ao 

aluno ingressante no EM do Colégio Pedro II. O produto educacional 

proposto foi concebido como uma tecnologia para criar possibilidades 

alternativas para a aprendizagem dos conteúdos da disciplina de 

modo dinâmico e possibilitando a organização do estudo dos alunos. 

O produto educacional explicitado faz parte do trabalho de 

conclusão de curso do Mestrado Profissional em Práticas de Educação 

Básica do Programa de Pós-Graduação do Colégio Pedro II. O uso do  

AVA - Moodle  iniciou no ano letivo de 2017, no Campus São 

Cristóvão III, tendo como público alvo os 76 alunos ingressos por 

concurso na 1ª série do Ensino Médio e que não estudaram a disciplina 

Desenho em suas escolas de origem. 

O objetivo é testar e aprimorar o produto educacional com vistas 

para estender seu uso. Colaborando para propagar ideias e maneiras 

de ensino-aprendizagem que possam auxiliar toda a comunidade 

acadêmica afim. 
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ALFABETIZAÇÃO MUSICAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA:  

UM PROTÓTIPO DE RECURSO DIDÁTICO 

 

Maurício Carvalho Durão Barbosa 

Christine Sertã Costa 

 

 

 

1. Introdução 

 

O presente trabalho tem por objetivo geral propor um conjunto de 

ações didáticas que promovam a presença da notação musical no 

processo de ensino aprendizagem da música, explorando sua 

capacidade de fornecer experiências concretas acerca dos conceitos 

teóricos representados pelo sistema gráfico corrente. Pretende-se 

valorizar, no âmbito do Ensino Básico com foco no Ensino 

Fundamental II, o papel da escrita musical como um meio de estimular 

a consciência melódica, rítmica e de outros elementos por meio da 

leitura, com seu potencial na formação de imagens sonoras, indo além 

do registro das ideias e das instruções para execução de obras 

musicais. 

A relevância do tema para a Educação Musical vem à tona com a 

evidência de que notações musicais fazem parte do dia a dia dos 

músicos e estão associadas a diversos processos de ensino da 

disciplina. Hoje é possível observar que as práticas musicais de 

diversos países, principalmente os que possuem raízes culturais 

europeias, utilizam-se da confecção e distribuição de partituras que 

contêm o mesmo conjunto de sinais, a despeito dos diferentes idiomas 

e de características musicais distintas. 

A anotação de dados musicais foi até o início do século XX o único 

meio de perpetuar uma obra musical tal como foi concebida. A escrita 

musical desenvolveu-se na medida do crescimento da complexidade e 

da fidelidade à criação ao autor, já que as transmissões orais ou por 

símbolos pouco precisos não conseguiam representar todos os 

elementos que os músicos usavam em suas composições. Foi, e ainda 
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é, uma ferramenta de planejamento e organização do pensamento 

musical. 

Professor de música e pesquisador, Mário de Andrade (1893-

1945), conhecido também por suas criações literárias, escreve em sua 

obra Pequena História da Música Brasileira (1987) sobre a imprecisão dos 

neumas, que são sinais ideográficos do sistema de notação musical 

medieval originados dos acentos agudo e grave das palavras. Ele 

atenta para a variedade de aspecto e de valor designativo presentes na 

escrita do cantochão, conjunto de cantos católicos medievais entoados 

por padres e monges em celebrações religiosas. Isso fez com que 

teóricos dos séculos X e XI procurassem inventar novos processos para 

grafar os sons. 

ANDRADE (1987) aponta a import}ncia de Guido D’Arezzo, 

monge beneditino do século XI, como sistematizador e até mesmo 

criador de muitos dos processos de desenvolvimento da escrita do seu 

tempo: 

 
Guido já empregava uma pauta de quatro linhas, desenvolvidas da linha única 

usada nos manuscritos dos séculos anteriores. A primeira e a terceira linhas da 

pauta trazem respectivamente no início as letras F (Fá) e C (Dó) indicando o som 

que será grafado nelas. Essas letras foram a origem das claves de Fá e Dó. O G 

(Sol), como clave, aparece no século XII e se vulgariza no seguinte (ANDRADE, 

1987, p.43). 

 

Guido D’Arezzo é citado por M{rio de Andrade como inventor 

involuntário dos nomes atuais dos sons e, ainda que não pretendesse 

nomear sons fixos, a predominância da escala natural de Dó maior 

ocorrida mais tarde acabou por fixar as sílabas de D’Arezzo na 

solmização atual. 

Desde então, a escrita musical passou por avanços na mensuração 

do tempo e sua grafia e em todo o conjunto de sinais que hoje 

representam, além das notas musicais, a dinâmica, as técnicas 

específicas para execução dos diferentes instrumentos, sinalizações de 

repetições ou relacionadas à forma musical no sentido amplo. A 

música do século XX também trouxe outra demanda por 

representações dos  recursos que surgiam de novas experiências que 

hoje se encontram em plena utilização nas composições 
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contemporâneas, como objetos sonoros e exploração de sonoridades 

pouco usuais dos instrumentos convencionais. 

Observa-se atualmente que os alunos iniciantes nos estudos de 

música ou de um instrumento musical são apresentados ao sistema 

tradicional de escrita. Ainda que esta experiência seja relevante em 

função do vasto material produzido desta forma, nota-se a 

apresentação dos sinais no processo de ensino-aprendizagem antes 

mesmo que se possa experimentar conscientemente o que estes 

representam musicalmente. É comum, em função da abordagem 

teórica e pautada em memorizações, haver resistência ao tema entre 

alunos e até entre os professores, reservando a prática da leitura de 

partituras aos estudantes que desejam avançar no estudo em uma 

escola de música. 

A composição do material didático proposto justifica-se pela 

abordagem essencialmente teórica da escrita musical, com pouca 

vivência prática dos conceitos representados. Ainda é possível 

encontrar em materiais produzidos recentemente, destinado a 

iniciantes ou leigos, a descrição dos sinais usados para grafar música e 

o motivo de sua organização logo nas primeiras páginas. Fazendo uma 

analogia com o processo de aquisição da linguagem, seria como se 

uma criança fosse apresentada às letras e às regras gramaticais antes 

de poder falar. GONÇALVES (1994, p. 35) afirma que "o conhecimento 

do mundo, feito de forma abstrata, por meio de discursos teóricos e 

fórmulas matemáticas, sem envolver a participação afetiva do aluno, 

leva-o a uma indiferença em relação à natureza."  

Alguns educadores musicais desenvolveram durante o século XX 

estratégias baseadas na representação dos sons e por meio de métodos 

ativos, onde os alunos experimentam e praticam as dimensões do som 

e da música enquanto leem indicações gráficas alternativas ou gestos 

que representam temas e ritmos conhecidos ou paisagens sonoras 

familiares.  Os métodos tradicionais, em outra ponta, esperam que os 

alunos sejam capazes de ler e entender trechos musicais apenas 

memorizando posições e durações de notas na pauta musical de 5 

linhas (pentagrama) e recebendo algumas informações sobre a 

nomenclatura e o funcionamento de uma grande variedade de sinais.
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2. Revisão de literatura 

 

O projeto se dá no âmbito da aprendizagem ativa e das posturas 

inclusivas relacionadas com os sistemas de representação gráfica e dos 

sons musicais. Os autores consultados apresentam trabalhos na área 

da educação musical no espaço escolar, estudos da cognição e da 

psicologia da educação, reflexões no campo do comportamento 

humano diante da exposição à linguagem musical em geral e análises 

de contextos históricos da prática e do ensino da música. 

Segundo Maria Eugênia Castanho (2008): 

 
Os métodos ativos, embora coloquem o aluno como protagonista, e assim 

pareçam entrar em rota de colisão com o vetor instrucional da didática, na 

verdade representam uma estratégia de ensino que conduz o discente ao máximo 

aproveitamento do potencial instrutivo da docência (CASTANHO, 2008, p.65). 

 

O grupo de autores que inspirou e serviu de motivação para a 

pesquisa proposta, desenvolveu métodos e ações educativas com foco 

na representação gráfica simbólica ou descritiva dos fatos musicais. É 

possível portanto dividi-los em dois subgrupos distintos, os que 

trabalham os sinais com proximidade ao sistema gráfico tradicional e 

os que propõem desenhos que descrevem realidades sonoras, não 

necessariamente musicais. Encontra-se nos dois subgrupos os que 

desenvolveram sistemas de gestos que se propõem tanto a representar 

notas e ritmos como parâmetros sonoros e musicais diversos, 

promovendo uma forma de leitura corporal. 

As propostas de autores como R. Murray Schafer (1998), John 

Paynter (1991) e Joachim Koellreuter (apud PAZ, 1993) consideram a 

escrita como parte do processo de representação do ambiente sonoro, 

dispensando, num primeiro momento, a simbologia tradicional. Emile 

Jacques Dalcroze (apud RODRIGUES, 1975), Zoltan Kodály (apud 

FONTERRADA 2005), Gazzi de Sá (1990), Paul Hindemith (1983) e, 

mais recentemente, Lucas Ciavatta (2009) introduzem estratégias que 

utilizam ou se aproximam da escrita musical convencional, 

relacionando as alturas dos sons entre si e promovendo o treinamento 

de células rítmicas associadas a gestos ou sílabas representativas além 
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da própria leitura. Os autores citados contribuem para uma visão 

moderna da escrita musical, com respeito à cognição dos alunos de 

diversas faixas etárias e com oposição a métodos tradicionais que 

apresentam conceitos antes da experimentação. 

Em parte, os métodos ativos em música encontram na 

corporeidade um canal para a compreensão de conceitos. Segundo 

CIAVATTA (2009, p.39), criador do método "O Passo" que explora a 

execução de gestos e leitura de ritmos, o educador Jacques Dalcroze 

sustenta que a representação de um ritmo está expressa em cada parte 

do corpo daquele que faz música. 

A análise dos contextos históricos e sociais da música e de seu 

aprendizado apresenta levantamentos e reflexões de autores 

dedicados ao estudo das correntes da educação musical e processos de 

desenvolvimento da notação musical diante das necessidades técnicas 

e estéticas de músicos e compositores. O compositor Heitor Villa-

Lobos, extremamente envolvido com a educação musical entendia, 

segundo PAZ (1993), sobre a finalidade do ensino da música: 
 

É óbvio que não é apenas para ler e escrever notas. A música, para existir, precisa 

ter sentido, alma e vida. Desse modo, o ensino de música deve ser, desde o 

começo, uma força viva. Ao comparar o ensino de música à aquisição da 

linguagem, Villa-Lobos chama a atenção para o fato de que a criança, muito antes 

de dominar as regras gramaticais, utiliza palavras com fluência e formula frases 

já com entonação. A linguagem é, para ela, uma coisa viva e, não, regras no 

papel. O mesmo procedimento deve ser adotado para com a música. Antes das 

regras devem vir a vivência, a familiaridade com os sons e suas particularidades 

(PAZ, 1993, p.16). 

 

Ao analisarem a influência dos paradigmas educacionais nas 

metodologias de alfabetização musical, MALAQUIAS e VIEIRA (2016) 

exemplificam as propostas de Keith Swanwick quanto à riqueza de 

experiências oferecidas aos estudantes de música, observando que:

   
Essas atividades transformam-se em um tipo de pesquisa que além de contribuir 

para a alfabetizac  ão também estimula a criatividade dos participantes. O objetivo 

é que os diferentes para  metros se relacionem e auxiliem o desenvolvimento 

mútuo um dos outros, possibilitando uma experie  ncia musical mais completa e 

pr{tica. Os para  metros podem ser trabalhados separadamente, mas é na relac  ão 
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entre eles que é aprofundada a experie  ncia musical dos estudantes, sempre 

levados a um lugar ativo na participac  ão musical. Com essas possibilidades de 

atividades ser{ possível uma maior clareza para o professor e para os estudantes 

sobre o significado musical para cada indivíduo durante o processo, 

independentemente da idade. Dessa forma, é possível considerar que todos 

estarão envolvidos afetiva e psicologicamente no processo de aprendizagem 

musical (MALAQUIAS e VIEIRA 2016, p. 10). 

 

As práticas estudadas como base para a elaboração do presente 

projeto sugerem caminhos alternativos para conduzir o aluno em seus 

primeiros passos na formação dos conceitos sobre os quais se constrói 

a música. A partir delas, é possível reavaliar o papel da escrita como 

um meio de estimular a consciência e a imaginação musical, 

fornecendo ferramentas para os alunos planejarem a criação e a 

execução de obras musicais. 

As estratégias pedagógicas analisadas apontam para a 

importância dos métodos ativos em educação musical que oferecem 

oportunidades de conscientização das estruturas da música, tendo a 

notação como aliada. Ler e escrever música não é indispensável para 

uma prática musical rica e prazerosa, porém, o domínio da leitura e da 

escrita é capaz de ampliar o universo de atuação e as escolhas musicais 

do aluno. 

Em suma, os autores nos quais se inspira esse trabalho apresentam 

a possibilidade da notação musical tradicional ser usada em todas as 

fases da musicalização, pois seus sinais, frutos de uma elaboração de 

mais de um milênio, surgiram da necessidade de compreender, grafar 

e teorizar a música. A proposta é que o aluno iniciante seja levado a 

entender que a partitura não é a música, mas sim uma forma de 

representá-la e compreendê-la. Com isso, pretende-se que ele amplie a 

sua capacidade de organizar o espaço sonoro e musical. 

 

3. O produto educacional 

 

O presente recurso tem por objetivo apresentar a escrita musical 

para estudantes do Ensino Fundamental II, oferecendo uma vivência 

concreta dos parâmetros do som e elementos da música por meio da 

representação gráfica tradicional. São exercícios que, mediados pelo 
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professor, levam o estudante a experimentar a diferença entre alturas, 

aspectos melódicos e rítmicos diversos, variações de intensidade, 

sistemas de repetição e fraseado mediante a prática da leitura musical. 

O protótipo está disposto em um arquivo de apresentação 

multimídia Power Point, com índice em forma de uma tabela com 3 

linhas e 6 colunas, resultando em 18 células dedicadas a exercícios. O 

arquivo também conta com quadros e informações auxiliares 

adequados a cada etapa, todos com links para acesso direto pelo índice.  

As linhas da tabela/índice apresentam aspectos teóricos 

relacionados com a altura, intervalos, melodia e harmonia e as colunas 

avançam na variedade rítmica, pulsação, andamento, duração, posição 

e compassos. Cada célula da tabela indica um exercício com as 

características combinadas do encontro de uma determinada linha 

com uma coluna. Alguns exercícios apresentam mais de uma página 

para favorecer a organização dos conteúdos. 

 

 
 

Figura 1: Instruções de navegação contidas na primeira parte do produto educacional. 
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Figura 2: Tabela/índice com os conteúdos do protótipo do produto educacional. 

 

 
 

Figura 3: Primeiro exercício da série, com conteúdos e atalhos. 
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Figura 4: Exemplo de quadro com disposição das notas musicais na pauta de uma 

linha. 

 
Figura 5: Exemplo de quadro com proporção entre as figuras de duração. 
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A opção pela plataforma digital deu-se pela possibilidade de 

acesso facilitado aos exercícios, quadros e informações, com a inclusão 

de arquivos de áudio que tornam a aplicação mais lúdica e realista. Há 

também a possibilidade de disponibilização do material impresso. Os 

18 exercícios com indicações alfanuméricas entre o A1 e o F3, seguem 

uma sistematização que pode ser flexibilizada pelo professor, que 

escolhe avançar na complexidade rítmica (colunas da tabela indicadas 

por letras) ou na complexidade melódica (linhas indicadas por 

números).  

Os exercícios deste protótipo apresentam de 1 a 3 sons que 

ocupam uma pauta de apenas uma linha, o unigrama, levando à 

vivência de alturas graves, médias e agudas, exploradas em sons 

corporais, vocais e de objetos ou instrumentos disponíveis. Em uma 

outra abordagem são experimentadas as combinações possíveis entre 3 

sons consecutivos da escala musical, seja por meio de números ou 

nomes de notas musicais, abrindo espaço para o conceito de clave.  
 

 
 

Figura 6: Exercícios com 3 sons em pauta de uma linha. 

 

Aqui se desenvolve a primeira noção de escala, com "degraus" de 

alturas definidas, com estímulo às percepções básicas de afinação 
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vocal, de técnicas instrumentais e do tempo musical. É a fase mais 

importante do projeto, a mais versátil e inclusiva, podendo ter partes 

usadas por qualquer faixa etária. Diretamente relacionada com os 

trabalhos de DALCROZE (apud RODRIGUES, 1975.), SÁ (1990) e 

HINDEMITH (1983), a presença do unigrama introduz a organização 

das alturas na pauta musical e remete às origens do sistema de notação 

musical atual segundo a obra, já citada, de Mário de Andrade. 

A maneira como o produto se apresenta permite sua utilização 

tanto por notas musicais e suas alturas absolutas como pelos sons 

relativos presentes nas práticas de DALCROZE (apud RODRIGUES, 

1975) KODÁLY (apud FONTERRADA, 2005), SÁ (1990). Teóricos dos 

séculos anteriores também sustentam a prática do solfejo relativo 

desde Guido D`Arezzo, citado por ANDRADE (1987). FONTERRADA 

(2005), sobre as práticas anteriores que influenciaram o método 

Kodály, destaca: 
 

O Tonic Solfa, método de solfejo criado por Sarah Glover (1785-1854) e 

aperfeiçoado por John Curwen (1815-1882), ainda utilizado nos países anglo-

saxões, baseia-se no Dó móvel e no emprego de letras – d, r, m, f, s, l, t - que se 

referem às funções tonais das notas e não suas alturas absolutas (FONTERRADA, 

2005, p.144). 

  

O desenvolvimento rítmico parte da pulsação e dos sons ou 

pausas que com ela coincidem, formando eventos com um tempo de 

duração representados pelas figuras da semínima e sua pausa. Ao 

avançar para eventos de dois tempos, os exercícios apresentam a 

ligadura entre duas semínimas, formando sons de dois tempos de 

duração, e a figura da mínima que sozinha representa um som de dois 

tempos. Outras figuras vão surgindo assim que as anteriores tenham 

sido experimentadas, sejam representando durações de três ou quatro 

tempos ou divisões de cada tempo em duas, três ou quatro partes. 

Os compassos surgem como agrupamentos de pulsos e com eles 

aparece a possibilidade de se abordar o conceito de posição sugerido 

por Lucas Ciavatta (2009). A posição de cada som nos tempos do 

compasso e nas subdivisões dos tempos ainda encontra outras 

ferramentas desenvolvidas pelos já citados Kodály (apud 

FONTERRADA, 2005) e Gazzi de Sá (1990), com uso de sílabas 
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rítmicas, como "ta, ta" ou "ta ti" ou mesmo palavras e suas sílabas 

tônicas, sendo a forma de utilizar os recursos dos autores parte da 

flexibilidade que a presente proposta sugere. 
 

 
 

Figura 7: Exercício com 1 e 2 tempos. Há uma versão igual sem compassos ("menos..."). 

  

As claves, que não aparecem no protótipo, tem seu conceito 

experimentado de forma subliminar a cada vez que é definida uma 

nota para ocupar um lugar na pauta e cada exercício apresenta apenas 

as informações necessárias para sua prática, ficando a cargo do 

professor escolher o momento adequado de revelar os nomes dos 

sinais que aos poucos vão surgindo. As informações podem ser 

suprimidas para que haja uma visão mais limpa da pauta a ser 

estudada, além de não habituar os alunos a lê-las. 

Como não há, a princípio, a fixação por clave, o projeto está 

preparado para o estudo de solfejos por notas ou graus (solfejo 

relativo) nas escalas diatônicas e modais. Portanto há a possibilidade 

de retorno para exercícios iniciais usando-se outros trechos das escalas, 

com novos grupos de notas a serem escolhidos pelo professor. 

Todos os exercícios podem ser acompanhados pelos ritmos 

previamente gravados e anexados em cada slide, gravações de ritmos à 

escolha do professor ou tocados ao vivo, criando uma atmosfera real 
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de prática musical. A dimensão criativa poderá estar presente em 

todas as fases, bastando que o professor promova atividades de 

criação musical a partir dos exercícios estudados. 

 

4. Metodologia e resultados parciais 

 

O recurso didático proposto está em produção baseado em pesquisa 

que aponta para resultados parciais com dados e documentação ainda em 

fase de coleta e análise. A aplicação do referido recurso está aprovada 

pela Diretoria de Pesquisa de um colégio público federal e realiza-se em 

turmas do 6º ano do Ensino Fundamental. 

As ferramentas de solfejo por graus e pauta de uma linha são 

recebidas com pouca resistência, apresentando-se como uma atividade 

prática coletiva com envolvimento e participação satisfatórios. É 

possível observar que a leitura de uma sequência de sons e pausas 

realizada sobre uma pulsação, causa de início uma sensação de 

intimidade com o ato de ler música. Diante da sugestão de dois ou 

mesmo três sons percussivos combinando batidas na mesa, palmas e 

estalos, os estudantes demonstram confiança e se divertem com a 

prática e com o resultado conquistado. 

A organização curricular do colégio espera que os alunos do 

segundo segmento do Ensino Fundamental desenvolvam a leitura 

musical tradicional com a utilização da flauta doce que faz parte do 

material obrigatório. A oportunidade de ensinar para turmas que portam 

instrumentos musicais melódicos sugere que o uso do unigrama para 

acomodar três notas musicais consecutivas enriquece a prática e amplia 

os efeitos para a aquisição da técnica inicial da flauta. Ler o mesmo 

exercício em regiões diferentes do instrumento mostra-se benéfico ao fixar 

novas posições até então não desenvolvidas por alguns alunos. 

Sons com durações diferentes representados pelas figuras usuais 

da notação tradicional são tocados sem dificuldade e tornam-se um 

conhecimento construído com a prática e não com a memorização. 

Durante o tempo de aula em que o recurso é utilizado, os nomes dos 

sinais tem status secundário. 

Alguns estudantes, a despeito das regras da escola, eventualmente 

não estão de posse da flauta doce, mas podem participar 
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integralmente, cantando as notas propostas nos exercícios melódicos e 

durante as práticas percussivas. Em situações onde um público 

diferenciado, fora de sala de aula, teve contato com a ferramenta 

proposta sem o uso de instrumentos, os sons percussivos corporais e o 

canto foram os instrumentos de compreensão dos conceitos praticados.  

O canto de graus da escala, em números e depois em notas 

musicais, fornece suporte para imaginação dos "degraus" de uma 

"escada" sonora, seja por cantar números ou ler indicações em uma 

pauta simples, com apenas uma linha. Algumas observações foram 

realizadas anteriormente à elaboração do presente trabalho que 

apontaram para os efeitos positivos na afinação de cantores amadores 

ao serem estimulados a praticar uma combinação de solfejos em graus 

com leitura de pequenos grupos de notas, com ou sem 

acompanhamento instrumental. 

 

5. Considerações finais 

 

O desenvolvimento das notações musicais e da leitura musical não 

está separado da prática musical e, portanto, não deve ficar distante 

dos processos de ensino da música. Se é possível observar que a 

anotação de dados musicais e sua leitura são expressões do 

pensamento musical criativo através da história, é válido supor que 

escrever e ler música são ações de alfabetização musical que devem 

receber atenção dos professores de música. 

O trabalho aqui apresentado visa desenvolver a leitura como 

ferramenta de construção do pensamento musical e da expressão 

consciente dos parâmetros do som e elementos da música. Diante de 

uma realidade em que a educação musical no Brasil está presente 

obrigatoriamente nas escolas de Ensino Básico por força da lei 11.769 

de 18 de agosto de 2008, é necessária a busca por respostas às 

principais questões que impactam no desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes. É preciso levar em conta o ambiente com pretensões 

inclusivas no qual a escola se insere, onde cabe ao professor 

compartilhar os conhecimentos com todos, sem distinção. 
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DESMISTIFICANDO A MATEMÁTICA ATRAVÉS DAS 

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

 

Marcele da Silva Santos 

Christine Sertã Costa 

 

 

 

1. Introdução 

 

É comum encontrarmos turmas repletas de alunos que possuem 

repulsa à disciplina Matemática. Muitos desistem de aprendê-la antes 

mesmo de tentar, julgando-se incapazes de dominá-la.  Inúmeros são 

os relatos dos alunos dessa, e de outras gerações sobre insucessos e 

traumas com o ensino mecânico e descontextualizado da realidade. É 

usual o discurso: "vou usar isso para quê?". Diante dessa situação 

frequente, cabe ao professor buscar caminhos para motivar a 

aprendizagem da Matemática e significar seus conteúdos.  

A falta de domínio da disciplina afeta inclusive a relação do aluno 

com o meio social em que vive. Consideramos grave o caráter 

excludente que a disciplina tem adquirido. A escola deve reconhecer 

as potencialidades individuais de cada aluno e valorizá-las. 
 

A predominância do silêncio, no sentido de ausência de comunicação, ainda é 

comum nas aulas de matemática.  O excesso de cálculos mecânicos, a ênfase em 

procedimentos e a linguagem usada para ensinar matemática são alguns dos 

fatores que tornam a comunicação pouco frequente ou quase inexistente. 

No entanto, em matemática, a comunicação tem um papel fundamental para 

ajudar os alunos a construírem um vínculo entre suas noções informais e 

intuitivas e a linguagem abstrata e simbólica da matemática.  Se os alunos forem 

encorajados a se comunicar matematicamente com seus colegas, com o professor 

ou com os pais, eles terão oportunidade para explorar, organizar e conectar seus 

pensamentos, novos conhecimentos e diferentes pontos de vista sobre um 

mesmo assunto. (Diniz; Smole,2001, p.15) 

 

Talvez a abordagem precise ser mais próxima das vivências dos 

alunos. Será que estamos atingindo verdadeiramente nossos alunos, 

ou apenas cumprindo o currículo? De nada adianta reproduzir 
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cálculos sem significado e, possivelmente este seja um motivo 

importante que justifique a não apropriação de conteúdos pelos alunos 

seja de um nível para outro, de uma série para outra, ou de um dia 

para outro prejudicando todo um processo de construção do 

conhecimento e interesse pela disciplina.  

Os recursos didáticos vêm sofrendo mudanças nas últimas 

décadas. Atualmente apresentam-se em várias formas distintas e 

possibilitam um estudo mais amigável através de imagens, hiperlinks, 

uso de novas tecnologia, entre outros. Porém, apesar deste avanço, os 

insucessos e traumas da Matemática ainda persistem ressaltando o 

fato de que de nada adianta investir em ferramentas se práticas 

retrógradas ainda são reproduzidas. Acreditamos que a principal 

mudança deve partir da percepção do professor às realidades da sua 

turma. Ele deve estar atento para o seu contexto e dar liberdade para 

que cada um de seus alunos possa expressar, através de diferentes 

linguagens, seu aprendizado. 
 

Em nossa concepção de trabalho, para que a aprendizagem ocorra ela deve ser 

significativa e relevante, sendo vista como compreensão de significados, 

possibilitando relações com experiências anteriores, vivências pessoais e outros 

conhecimentos; dando espaço para a formulação de problemas de algum modo 

desafiantes, que incentivem o aluno a aprender mais; modificando 

comportamentos e permitindo a utilização do que é aprendido em diferentes 

situações escolares ou não. (Diniz; Smole,2001, p.16) 

 

A escolha pela história em quadrinhos como proposta de 

ferramenta didática surgiu através da percepção da necessidade de 

uma prática motivadora com o intuito de colocar o aluno como sujeito 

principal de sua aprendizagem.   

Diniz e Smole (2001), acreditam que “ Em sala de aula, atividades que 

requeiram do aluno a comunicação ajudam-no a esclarecer, refinar e organizar 

seus pensamentos, fazendo com que se aproprie tanto de conhecimentos 

específicos como de habilidades essenciais para aprender qualquer conteúdo em 

qualquer tempo”.   Trabalhando nessa linha e acreditando na ludicidade 

como ferramenta motivadora, buscamos construir significados para os 

conteúdos expostos durante as aulas de Geometria, traduzindo o 
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formalismo matemático para uma linguagem mais próxima do 

entendimento deste público.   

 

2. História em quadrinhos a serviço da aprendizagem matemática 

 

A história em quadrinhos é um gênero textual, que combina a 

escrita e a imagem. Agrada a todas as faixas etárias - em especial 

crianças e jovens e possibilita a valorização de potencialidades e o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas. 

Os quadrinhos podem fornecer situações bastante enriquecedoras 

no contexto educativo, se bem orientadas forem as ações. Realizam um 

papel motivacional da aprendizagem e incentivam diferentes tipos de 

leitura, escrita, reflexões e construções significativas, podendo ser 

usados no desenvolvimento de valores éticos e no respeito às 

diferenças.     

O desenvolvimento da criatividade é um dos aspectos fortemente 

incentivado ao se construir histórias em quadrinhos já que estas 

requerem um alto poder de síntese -  a comunicação precisa fornecer 

sentido em breves quadros.  Alguns elementos auxiliam esta 

construção tais como balões que indicam a fala coloquial e/ou 

expressam sentimentos, onomatopeias que procuram imitar sons e 

ruídos, estrelinhas que indicam dor, espirais que sinalizam tontura, 

gotas de suor que sugerem medo ou calor, notas musicais que indicam 

música, corações que representam amor entre outros.  Enfim, há uma 

infinidade de códigos que combinados auxiliam na transmissão da 

mensagem que se quer passar a cada história. 

Segundo Diniz & Smole (2001), ‚pesquisas recentes afirmam que, em 

todos os níveis, os estudantes devem aprender a se comunicar 

matematicamente e que os professores devem estimular o espírito de 

questionamento e levar seus alunos a pensarem e comunicarem ideias‛. 

Temos notado que escrever em matemática auxilia a aquisição de 

conhecimentos pelos alunos de diversas formas, estimulando a 

reflexão, elucidando as ideias e dinamizando as discussões do grupo. 

Soares, Paixão, Valdiero et al. (2014) apud Vergueiro (2006) 

defendem que seu uso representa ‚a criação de um novo nível de 
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comunicação que amplia a possibilidade de compreensão do conteúdo 

programático por parte dos alunos (p.22)‛. 

 

2.1 A importância da Leitura e da escrita  

 

A escrita precisa ser trabalhada em sala de aula como um exercício 

para o desenvolvimento da síntese, em qualquer área do 

conhecimento, pode ser incentivada em todas as disciplinas que 

compõem o currículo escolar. Nesse sentido, consideramos as histórias 

em quadrinhos uma ferramenta facilitadora para utilizarmos nas 

diferentes disciplinas e abordagens de temas transversais encontrados 

nos PCN's.   

A Matemática pode utilizar as histórias em quadrinhos, uma vez 

que valorizam, através da escrita e das imagens, o raciocínio lógico e 

formal. Destacamos que mais importante do que fazer cálculos, por 

vezes, mecânicos seria transcrever o pensamento, investigar o porquê 

de utilizar uma ou outra estratégia. 
 

A escrita matemática seria uma forma mais sofisticada da escrita, uma vez que a 

cada ideia implícita na elaboração e na sistematização da linguagem matemática 

é que ela seja mais concisa e precisa que a linguagem usual no sentido de 

eliminar qualquer posssibilidade de dubiedade em sua interpretação. (Diniz & 

Smole, 2001, p. 23) 

 

Um problema para ser resolvido passa por algumas etapas 

iniciais, o aluno necessita compreender o enunciado, estabelecer 

relações algébricas e aritméticas para encontrar a solução, ser crítico 

nas análises de suas conclusões e no julgamento às melhores 

estratégias para a resolução.  No caso específico, ao criar histórias em 

quadrinhos para demonstrar a resolução de algum problema o aluno 

deve ser orientado para demonstrar a solução de forma objetiva e  com 

clareza de raciocínio para evitar múltiplas interpretações dos leitores.   

 

2.2 Construção de saberes através das histórias em quadrinhos 

 

De acordo com Manoel (2012), ''as habilidades de desenho e 

construção podem contribuir como apoio ao pensamento indutivo e dedutivo 
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bem como para evidenciar os conceitos e as imagens visuais internas que os 

alunos apresentam''. Estas imagens nem sempre são exteriorizadas a 

ponto de conseguirmos perceber se os conteúdos propostos foram bem 

assimilados e se o conjunto de informações foi apreendido pelo aluno 

da forma esperada. Ocorrem situações que o aluno diz ter entendido 

algo, mas a imagem mental que fez sobre determinado conceito é 

equivocada. Diante dessa e de outras questões, os quadrinhos 

fornecem uma alternativa para o professor ver externalizado como o 

conteúdo trabalhado está sendo assimilado pelo aluno. 

É riquíssima essa forma de propor a construção. Encontramos nos 

PCNs (1998) que “As aprendizagens só serão possíveis à medida que o 

professor proporcionar um ambiente de trabalho que estimule o aluno a criar, 

comparar, discutir, rever, perguntar e ampliar ideias”.  O aluno quando 

constrói a história em quadrinhos precisa ter domínio do conteúdo 

para transcrever com clareza os balões com informações sucintas e 

transmitir para o outro uma mensagem precisa.  Ao mesmo tempo, o 

incentivo à criatividade, o desenvolvimento da leitura e a inclusão de 

alunos que não sentem gosto pela disciplina são estabelecidos. 

Existem variadas maneiras para explorar as histórias em 

quadrinhos nas aulas de matemática, seja usando o quadrinho para 

propor ou resolver questões, seja apresentando novos conceitos. Em 

todos os casos, é possível verificar a maneira com a qual os alunos 

assimilaram os conteúdos.  

 

3. Reflexões acerca da Geometria 

 

A situação encontrada nos anos finais do ensino fundamental e 

médio, em grande parte das escolas do país, causam grandes 

preocupações quanto ao não desenvolvimento de habilidades 

relacionadas às geometrias plana e espacial embora já seja consenso a 

grande contribuição desta parte da matemática no desenvolvimento de 

habilidades visuais, lógicas e espaciais tão importantes na vida do 

alunado da escola básica. 

Diante das dificuldades evidenciadas através da prática, 

buscamos caminhos que facilitem o preenchimento das lacunas 
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trazidas pelos alunos, construindo e reconstruindo significados para o 

desenvolvimento das habilidades requeridas no campo geométrico.  

Procuramos refletir e buscar argumentos que apontem a inclusão 

do gênero textual história em quadrinhos como ferramenta que 

proporciona a aprendizagem e construção de significados de forma 

desinibida, utilizando uma linguagem facilitadora de entendimento e 

convidando os alunos a inserir os conteúdos novos de Geometria 

aprendidos na escola num formato literário que possuem 

familiaridade e interesse. 

 

4. Descrição e aplicação da proposta 

 

Essa proposta ocorreu no 8º ano do ensino fundamental, quando 

foi estudado o conteúdo polígonos.  Durante o bimestre foram 

explorados diversos assuntos desse eixo temático com a identificação 

de diferentes formas geométricas e suas respectivas propriedades e 

classificações.  

Pretendíamos verificar a maneira com a qual os alunos haviam se 

apropriado dos conteúdos trabalhados. Não houve especificamente a 

seleção de uma temática única. Os alunos foram convidados a criar 

histórias em quadrinhos sobre qualquer um dos temas estudados. 

 

 

4.1 Autoria para construção da aprendizagem 

 

Tínhamos como objetivo possibilitar um espaço de autoria para os 

alunos.  Para que pudessem sentir-se parte integrante responsável pela 

aquisição e construção de seu saber.     Os alunos iniciaram a atividade 

em sala de aula, construindo a escrita dos diálogos dos quadrinhos.  E 

na aula seguinte concluíram as construções.  Apesar da liberdade para 

a escolha do conteúdo, houve uma abordagem variada dentro do 

tema.  
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Figura 1 – Triângulos/Congruência 
 

O aluno construiu os personagens em formato de polígonos e 

explorou a classificação de triângulos a partir do número de lados.  No 

segundo quadrinho, citou a congruência e na sequência mencionou a 

classificação de polígonos regulares e irregulares. 

Figura 2 –Polígonos/  Quadriláteros 

 

O mesmo assunto, congruência, apareceu no quadrinho acima.  O 

aluno explorou quadriláteros identificando algumas propriedades 

comuns a qualquer outro.  Não houve referência à soma dos ângulos 

externos e internos que havíamos trabalhado. 

 

Figura 3 Polígono/ congruência 

 

O aluno no quadrinho acima foi breve em passar sua mensagem.  

Reforçando os conteúdos estudados, polígonos regulares, através da 

explicação e da exemplificação. 
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Figura 4 – Triângulo / Classificação 

 

O aluno classificou os diferentes tipos de triângulos.  Sua 

construção foi bem detalhada, mas não fez menção aos ângulos 

internos desses polígonos. 

Figura 5 –Triâgulo/ ângulos 
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O aluno também abordou a classificação de triângulos, mas de 

maneira diferente da apresentada no quadrinho anterior.  Associou 

sua classificação aos ângulos internos desse polígono. 

Figura 6 – Triângulo/ Equilátero 

 

A história acima, foi feita utilizando um aplicativo da ‚turma da 

Mônica‛.  Este quadrinho abordou a construção de um tri}ngulo 

equilátero. De maneira simples, salientou a presença dos ângulos 

internos medindo 60º e a medida dos lados congruentes. 
 

Figura 7 – Triângulo/ Desigualdade triangular 
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O aluno explora uma situação-problema referente à condição de 

existência de um triângulo.  Executa uma estratégia para resolução e 

por fim justifica a impossibilidade da construção através de uma breve 

explicação, já que a medida de um lado qualquer deste triângulo deve 

ser menor que a soma das medidas dos outros dois lados.   
 

Figura 8 – Polígono /Quadriláteros 

 

Essa história aborda a classificação de propriedades dos 

quadriláteros, em especial do paralelogramo.  Aguça a curiosidade e 

sugere a reflexão quanto a classificação de acordo com a medida dos 

lados e dos ângulos internos. Porém, ele classificou o paralelogramo 

em retângulo, losango ou quadrado.  Além disso, utilizou a 

apropriação do conteúdo para problematizar, apontando a ressalva 

necessária para a generalização de que todo paralelogramo é um 

quadrado. 

Após a conclusão das histórias, feedbacks e orientações para 

correção de erros que surgiram nessa construção, estas foram 

divulgadas aos integrantes da turma.  Os alunos ficaram muito 

interessados pela leitura das histórias em quadrinhos feitas pelos 

colegas. 
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Considerações Finais 

 

A estratégia didática foi enriquecedora não só para a 

aprendizagem dos alunos, mas também para o aprimoramento da 

prática docente.  A atividade agradou aos alunos, inclusive àqueles 

que se mostravam desinteressados durante as aulas, possibilitando um 

resgate deste grupo que passou a participar de forma mais ativa e 

integrada com a turma. Sem dúvida, um dos principais ganhos da 

proposta.   

Outro fator a se destacar foi que, a partir das construções 

apresentadas, foi possível redirecionar o ensino valorizando as 

questões que ainda não haviam sido bem apreendidas pelos alunos e 

identificando os níveis de apropriação das informações para poder 

reconstruir as aulas.  Provavelmente, as lacunas observadas somente 

seriam percebidas no momento da avaliação. Assuntos ausentes nas 

histórias apresentadas também puderam ser revistos como forma de 

solidificar conceitos que porventura não estivessem com as bases bem 

construídas. Convidamos pesquisadores e educadores interessados 

em experimentar e investigar novas propostas didáticas a utilizar as 

histórias em quadrinhos, como benefício que pode ser adaptado e 

trazido para a aprendizagem e ensino de matemática. Muito ainda 

pode ser feito. 
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JOGO DIGITAL: UMA POSSIBILIDADE NO PROCESSO DE 

INCLUSÃO ESCOLAR DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Bruno Cesar Soares Dile Robalinho 

Christine Sertã Costa 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo está vinculado à disciplina Produção de 

Recursos e Materiais Multidisciplinares do Mestrado Profissional em 

Práticas na Educação Básica do Colégio Pedro II (MPPEB/CPII) e trata 

da criação de um jogo digital inclusivo que objetiva contribuir tanto 

com o processo de ensino-aprendizagem de estudantes com 

deficiência visual como no processo de sua inclusão no ambiente 

escolar.  

É fato que nossos atuais alunos fazem parte das gerações 

chamadas Y e Z, são os nativos digitais. Com olhos nessa realidade, 

este artigo lança mão da hipótese de que o aprendizado usando 

tecnologias digitais, as quais já são inerentes às vidas destes 

estudantes, traz significado e motivação. O uso deste tipo de jogo no 

ambiente escolar não visa ser apenas um momento de entretenimento, 

mas sim uma oportunidade de aprendizagem lúdica. 

Uma grande barreira encontrada para aplicação de jogos digitais 

com alunos com deficiência visual, é que esses jogos costumam ter 

grande apelo visual, dificultando e, em muitos casos, inviabilizando a 

participação destes alunos. Assim, buscando a inclusão pretendeu-se 

criar um jogo digital com especificidades que possibilitem também a 

participação de alunos com deficiência visual. 

Por este artigo ser voltado prioritariamente a contemplar 

estudantes com deficiência visual, é mister salientar que a interação 

desses protagonistas com o mundo dá-se de forma diferente dos 

videntes. Consideraremos aqui o caso de cegueira total para refletir 

sobre como estas pessoas interagem com o mundo a seu redor. A 

pessoa cega, segundo Ochaíta e Espinosa (2004), utiliza o tato como 
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um dos principais sistemas de interação com o mundo. Este sistema 

tem um alcance mais curto que a visão, e, para conhecer o objeto, deve 

tateá-lo por completo, necessitando estar em contato com o mesmo. 

Enquanto isto, a pessoa vidente consegue conhecer o objeto à 

distância. Só essa característica já faz com que o processo de 

aprendizagem da pessoa cega, em certos contextos, venha a levar um 

tempo maior.  

Outro sentido de suma importância para pessoas cegas é a 

audição, fortemente utilizada na comunicação e também na localização 

de pessoas e objetos. Apesar do fato de que ouvir não garanta 

informações suficientes acerca dos obstáculos que podem estar no 

caminhar de um cego, a audição, sem dúvida, torna possível a 

interação com a tecnologia digital.  No nosso caso, essa interação se dá 

através da emissão sonora própria ou através do uso de ledores de 

tela, tais como NVDA e JAWS, VoiceOver, TalkBack, entre outros. 

Propõe-se então o desenvolvimento de um jogo digital 

multiplataforma, ou seja, funcional em diversos sistemas operacionais 

(Windows, Linux, IOS, Android), que possua elementos audiovisuais 

para que qualquer pessoa, seja ela cega, com baixa visão ou com visão 

normal, tenha possibilidade de jogar, interagir, aprender e testar seus 

conhecimentos. 

Para tanto, organizamos este artigo da seguinte forma: inicialmente, 

apontamos a fundamentação teórica através de preceitos legais e alguns 

aspectos do uso de jogos na educação e da sua importância na inclusão dos 

alunos com deficiência visual. No segundo momento, abordamos a 

tecnologia escolhida, apresentando os motivos de sua escolha e, por fim, 

apresentamos o processo de criação e o modo de uso do jogo inclusivo. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Legislação 

 

A Constituição Federal do Brasil do pós-golpe de 1964 (BRASIL, 

1988) gerou diversas mudanças no país, sendo uma delas a mudança 

em aspectos educacionais, que veio a ser estabelecida, de forma mais 

contundente, oito anos depois, na Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação vigente (BRASIL, 1996). Dentro desta lei, destaca-se o 

processo de inclusão escolar brasileiro através de seu artigo 58, que 

afirma que: 
 

entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação (BRASIL, 1996). 

 

O artigo acima mencionado está com a redação de 2013, quando 

foram incluídos os educandos com transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, os quais não 

eram contemplados na redação original, de 1996. Salientamos para o 

fato de que a validade desta legislação é tanto para a rede pública 

quanto para a privada. 

Ainda que a legislação brasileira esteja avançando no processo de 

inclusão, dando suporte legal, ainda há barreiras na utilização de 

recursos adaptados. De Carvalho (2015, p.1) afirma que 

 

são inúmeros os obstáculos  enfrentados, pois as instituições geralmente não 

dispõem de tais materiais e muitos professores não têm capacitação adequada 

para atender este público-alvo. 

 

2.2 Jogos na educação e a perspectiva de seu uso na inclusão 

 

Outro ponto que chama a atenção é que, segundo Carvalho (2015), 

a literatura sobre recursos pedagógicos para alunos com deficiência 

ainda não é vasta, o que reforça a importância e urgência de pesquisas 

na direção do presente artigo. 

Segundo Fortuna (2000), a sala de aula ou ambiente educacional, 

considerado um lugar sério do saber, não deve se furtar de usar 

brincadeiras e jogos para aprendizagem. O ato de brincar ou jogar vem 

carregado de significados e regras, mesmo quando seu maior objetivo seja 

o entretenimento. Portanto, pode-se incluir jogos de tabuleiros, jogos 

corporais, brincadeiras de pique e muitas outras formas lúdicas de 

ensinar e aprender, cada uma delas pensada com sua própria motivação 

no processo. No mundo digital, estas brincadeiras podem se materializar 
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na forma de jogos digitais que podem ser aproveitados, adaptados ou 

mesmo criados, de acordo com o intuito da aprendizagem. 

A inserção de jogos digitais no ambiente escolar deve ser 

planejada com cautela para que não seja subutilizada sua 

potencialidade, limitando-se ao uso do sistema de estudar e decorar, 

mas que permita que os alunos participem de forma efetiva. Dito isto, 

é importante ter em mente que 
 

não basta acreditar que a simples introdução de um jogo qualquer seja o 

suficiente para uma nova abordagem que motive e faça com que os alunos 

construam conhecimento: é preciso muito trabalho para que ocorra uma 

verdadeira integração entre os jogos e a Educação, e, a partir desse processo, uma 

mudança no paradigma escolar. (PAULA e VALENTE, 2016, p. 3). 

  

Ao longo do artigo citado, Paula e Valente (2016) defendem a tese de 

que o uso dos jogos digitais tem um potencial motivacional, o que promove 

a efetiva participação dos alunos, inclusive daqueles que se encontravam 

desinteressados. Isto nos deixa claro a importância de fazer uso destes, 

ainda mais quando estamos falando do processo educacional voltado aos 

alunos que são da geração Y ou Z, os chamados nativos digitais. 

Ao fazer a escolha de qualquer tipo de produção e o modo de seu 

preparo revela-se muito sobre a intenção daqueles que o produziram. 

Sendo assim, optamos por seguir o paradigma do design Universal que de 

acordo com Francisco e Menezes (2011) é um paradigma no qual aquilo 

que é feito deve atender ao maior número de pessoas possíveis, incluindo 

aí, as com deficiências cujos princípios são: equiparação nas 

possibilidades de uso; flexibilidade no uso; uso simples e intuitivo; 

captação da informação; tolerância para o erro; dimensão e espaço para 

uso e interação. Isto fica bem evidente quando afirmam que: 
 

Embasado nesses princípios, o design universal atua de forma determinante na 

concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente a 

todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de 

forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou 

soluções que compõem a acessibilidade. (FRANCISCO e MENEZES, págs 25,26) 

 

É com esse olhar então que pensamos na construção do jogo aqui 

proposto.  
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3. A TECNOLOGIA DO JOGO  

 

Utilizamos no jogo em questão a tecnologia HTML5 (para saber 

mais, visite www. w3schools.com) por sua capacidade 

multiplataforma. É suficiente ter um navegador capaz de reconhecer a 

TAG <CANVAS> e estar com JavaScript ativado. A interação do aluno 

deficiente visual foi obtida com a inclusão de ledores de tela (NVDA, 

JAWS, VoiceOver, Talkback etc) ou com o uso do aplicativo lupa.  

 

3.1 Html5  

 

HTML é uma das linguagens utilizadas para desenvolver 

websites. O HTML5 é uma nova versão da linguagem HTML, com 

novos elementos, atributos, e comportamentos e um conjunto maior de 

tecnologias que permite o desenvolvimento de aplicações e websites 

mais diversos e poderosos. É uma tecnologia baseada na união de 

outras tecnologias A escolha do HTML5 se deu pelo fato de ser 

multiplataforma, ‚rodando‛ em diversos sistemas operacionais 

(inclusive mobile) através de diversos navegadores tais como Firefox, 

Chrome, Safari, Internet Explorer, etc.  

 

3.2 O jogo multiplataforma 

 

O protótipo do jogo produzido é um jogo de tabuleiro digital, 

intitulado de Tabuleiro do Conhecimento, cujos componentes são um 

tabuleiro virtual, um espaço informativo (Estado do Jogo!), uma 

sequência de 4 botões dispostas lado a lado (Iniciar Partida, Jogador 1, 

Jogador 2 e Jogar Dado) e, por fim, uma área de perguntas. A Figura 1 

ilustra esses componentes. Neste tabuleiro, os participantes 

representados por discos azul e verde, deverão percorrer a trilha até 

chegar ao final do percurso.  

Existem duas opções de paradigmas que podem ser utilizadas no 

jogo, a opção competitiva ou a opção colaborativa. Na competitiva, 

cada participante conquista seus pontos e compara com os demais 

para elencar o vencedor. No sistema colaborativo, o objetivo é alcançar 

determinada pontuação e, para tanto, os pontos dos participantes são 
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adicionados até que, todos juntos, obtenham uma pontuação mínima 

pré-estabelecida.   

Cabe destacar que o jogo permite utilização on-line ou off-line. 

Além disso, possibilita que a listagem de perguntas possa, a qualquer 

tempo, ser alterada sem grandes dificuldades o que dá ao jogo um 

caráter interdisciplinar e adaptável a públicos diversos.   

 

 
Figura 1 – Estrutura do Tabuleiro Digital 

 

É importante que o professor tenha em mente que o grande 

objetivo do jogo não é chegar à última posição do tabuleiro ou à 

pontuação combinada e sim a busca por uma aprendizagem 

significativa e compartilhada. Nesse sentido, as questões fechadas que 

integram o jogo precisam ser elaboradas e escolhidas com esse 

propósito. 
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A interatividade do jogo ocorre por meio de cliques de botões ou 

teclas de atalho (fazendo a mesma função), além da entrada de 

respostas às questões, as quais são todas no formato de múltipla 

escolha. A simplicidade aparente e a duplicidade da interação 

permitem que várias pessoas possam jogar, com e sem deficiência. No 

caso de cegos, a interação é feita por meio de ledores de tela (no 

Windows, o NVDA, por ser gratuito), nativos nos mobiles e instaláveis 

nos desktops. A cada jogada, esses ledores ‚traduzem‛ o que foi feito e 

‚solicitam‛ o novo passo ao jogador não vidente.  

 

 
 

Figura 2 – Ativação das Funções por Tecla de Atalho 

 

A figura 2 explicita uma parte da programação do jogo que ativa 

uma tecla de atalho para cada um dos botões: Iniciar Partida (i), 

Jogador 1 (1), Jogador 2 (2) e Jogar dado (r) e que podem ser usadas 

por qualquer jogador, com ou sem deficiência.  

Faremos a seguir uma rápida descrição das etapas do jogo com 

intuito de mostrar suas possibilidades de inclusão.  
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4. O JOGO  

 

O jogo é utilizável por alunos com e sem deficiência visual. No 

caso do aluno com deficiência visual (DV), a interação se dá por meio 

de ledores de tela (cegueira total) ou pela utilização de ampliadores de 

tela (baixa visão). 

Antes de iniciar o jogo, o aluno com deficiência visual fará um 

reconhecimento do jogo através das setas direcionais e também da 

tecla tab para entender os elementos presente na tela e associá-los aos 

sons produzidos. Além disso, terá acesso a um manual básico do jogo, 

com sua descrição. 

 

4.1 Iniciando a Partida 

 

Para começar uma partida, deve-se clicar no botão Iniciar Partida 

ou pressionar a tecla de atalho i.  Este procedimento dispara um 

evento que inicia a função programada que está apresentada na Figura 

3 [só foi mostrada a primeira linha] que é responsável por criar o 

tabuleiro tal qual apresentado na Figura 1 e ‚zerar‛ as vari{veis 

envolvidas para iniciar o jogo. 

O aluno com deficiência visual, já tendo reconhecido a disposição 

do jogo, saberá se já há um jogo iniciado, quando os quatro botões 

estão habilitados e, terá a oportunidade de continuar o jogo ou então 

começar uma nova partida.  
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 Figura 3 – Nova Partida 

 

4.2 Rolando o Dado 

 

Ao clicar no botão Jogar dados ou pressionar a teclar r, um dado 

virtual de 4 lados (chamado D4) de sorteio randômico (aleatório) é 

lançado, conforme a programação exposta na Figura 4. O resultado 

desse lançamento gera o movimento do participante da vez e o valor 

sorteado é escrito no setor ‚Estado do Jogo!‛. 

Nesta etapa, o aluno com deficiência visual terá acesso ao valor 

sorteado, o qual estar{ no setor ‚Estado do Jogo!‛, com o uso do ledor 

de tela, ecoando-o. 

 

 
Figura 4 – Jogar Dados 
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4.3 Localizando o Jogador no Tabuleiro 

 

A pessoa sem deficiência visual utiliza do sentido da visão para 

rapidamente identificar qual a posição que os botões (verde ou azul) 

ocupam no tabuleiro. Consegue-se esta informação clicando no botão 

Jogador 1 ou Jogador 2 (ou nas suas respectivas teclas de atalho 1 e 2). 

Aparecerá o número do jogador e também sua posição, no setor 

‚Estado do Jogo!‛. Um exemplo dessa situação est{ explicitado na 

Figura 5. 

 

 
Figura 5 – Localizando os Jogadores 

 

Para a pessoa com deficiência visual, esta informação precisa ser 

dada de forma sonora. Isto ocorre quando leva-se o cursor ao setor 

‚Estado do Jogo!‛, no qual o ledor de tela ecoar{ a frase inteira.  

 

4.4 Interpretando as Casas Vermelhas 

 

Durante a partida, os jogadores poderão parar em posições onde 

terão desafios, representados por perguntas fechadas pré-cadastradas 

que geram um ou mais pontos para o participante que responder de 

forma correta ou penalizações com retorno de casas ou bônus com 

avanço de casas. Estas posições no tabuleiro são representadas pela cor 

vermelha.  

Quando o jogador para sobre essas casas (Figura 6), ativa um 

sorteio para escolha da pergunta a ser respondida no momento (essas 

perguntas estão previamente organizadas em um repositório). A 
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pergunta escolhida aparece abaixo dos botões e possuem sempre 

quatro opções de resposta.  

 

 
Figura 6 – Pergunta Selecionada 

 

 
Figura 7 – Sorteio e Repositório de Perguntas 
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O repositório de perguntas (Figura 7) pode ser modificado com 

relativa facilidade e se trata de um arquivo independente. Esta 

modificação pode ser feita pelo docente ou pelo docente em conjunto 

com seus alunos, possibilitando uma construção conjunta ou 

permitindo que um grupo elabore perguntas para outro grupo 

promovendo mais protagonismo e mais autonomia ao alunado.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho teve como proposta básica a inclusão de alunos com 

deficiência visual no âmbito educacional através de um jogo digital 

utilizando o recurso auditivo, para que pudesse promover sua 

interação, mas não exclui os alunos sem esta deficiência, já que 

também possui uma interface gráfica. 

Ainda perdura uma ideia, a qual precisamos superar, segundo 

Prieto (2006), de que a sala de aula seria um mero espaço de 

socialização para alunos com necessidades educacionais especiais.  A 

autora segue seu pensamento nos alertando de que ‚o primeiro 

equívoco que pode estar associado a essa ideia é o de que alguns vão à 

escola para aprender e outros unicamente para se socializar. Escola é 

espaço de aprendizagem para todos‛ (PRIETO, 2006). 

O presente trabalho então está de acordo com o entendimento da 

autora supracitada sobre o significado de uma verdadeira inclusão, 

incentivando o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem para todos unindo tecnologia digital, conteúdo escolar e 

socialização através de um jogo. 
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BATALHAS FEUDAIS: A LUTA POR MOTIVAÇÃO E 

ENGAJAMENTO NO ENSINO DE HISTÓRIA 
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea, também chamada de Sociedade da 

Informação e do Conhecimento, é caracterizada pelo adensamento 

tecnológico e o uso massivo da informação. Marc Prensky, um game 

designer americano, criou o termo nativos digitais para referir-se à 

geração que cresceu envolta nas tecnologias deste século e aprendeu 

precocemente a manusear o mouse e teve o computador, o celular, a 

Internet e os games como brinquedos e utensílios comuns. 

A convivência intensiva com as tecnologias digitais estimulou o 

desenvolvimento de uma forma diferenciada de pensar e processar 

informações. Como explica Prensky (2001), 

 
Os Nativos Digitais estão acostumados a receber informações muito 

rapidamente. Eles gostam de processar mais de uma coisa por vez e realizar 

múltiplas tarefas. Eles preferem os gráficos antes do texto ao invés do oposto. 

Eles preferem acesso aleatório (como hipertexto). Eles trabalham melhor quando 

ligados a uma rede de contatos. Eles têm sucesso com gratificações instantâneas e 

recompensas frequentes. Eles preferem jogos a trabalhar ‚sério‛.  (p.2). 

 

Estas características constituem sujeitos com perfis afetivos e 

epistemológicos distintos das outras gerações, o que impele a escola a 

mudanças urgentes e profundas. Moran (2007, p.23) afirma que a 

educação das gerações anteriores estava baseada na transmissão e na 

memorização, mas atualmente precisam ser substituídas por 

estratégias que estimulem novos modos de modificar, produzir e 

compartilhar conhecimentos e aprender. 

O estudante nativo digital é um ser que aprendeu a aprender 

através dos jogos, com enredos envolventes e estratégias cada vez mais 
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complexas. Na web, este mesmo aluno constrói seu conhecimento 

através da exploração de hiperlinks, formando verdadeiras estruturas 

rizomáticas. Ele, ator principal de tantas tramas elaboradas, na escola 

vira platéia muitas vezes passiva de uma apresentação monomídia 

realizada pelo professor.  

Essa diferença de perspectivas em relação à aprendizagem é 

segundo Mattar (2010), um dos possíveis ingredientes da falta de 

motivação dos alunos em sala de aula. O autor afirma, ainda, que as 

atividades escolares não constituem fonte de prazer para os alunos. 

Neste artigo será apresentada uma experiência que buscou 

promover o necessário deslocamento a que os autores referem-se: 

trazer o lúdico para a sala de aula a fim de restabelecer o prazer de 

aprender. Buscou-se resgatar as experiências precoces e recreativas dos 

alunos e capitalizá-las para o processo de ensino-aprendizagem como 

forma de potencializar a apropriação pedagógica de conteúdos. 

Desta forma, promoveu-se a integração dos jogos no cotidiano 

escolar como estratégia de ensino de conteúdos de História, no sétimo 

ano do Ensino Fundamental.  

A iniciativa tem demandado ajustes constantes, pois como afirma 

Moran (2007) 
 

Na sociedade da informação todos estamos reaprendendo a conhecer, a 

comunicar-nos, a ensinar; reaprendendo a integrar o humano e o tecnológico; a 

integrar o individual, o grupal e o social. (Moran, 2007, p.61) 

  

Nas próximas seções serão apresentados o referencial teórico 

eleito, o jogo utilizado em sala de aula e a metodologia adotada. A 

partir destes serão apresentados e discutidos os resultados obtidos e 

tecidas as considerações finais. 

 

OS JOGOS NA EDUCAÇÃO 

 

Os jogos acompanham a espécie humana durante toda a sua 

trajetória, os primeiros registros desta prática foram encontrados em 

pinturas rupestres. Huizinga (2000) chegou a afirmar em seu Homo 

Ludens (1938) que ‚O jogo é fato mais antigo que a cultura‛ (2000, p.5).   
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Na Grécia antiga, Aristóteles e Platão destacavam a relevância das 

atividades lúdicas na formação das novas gerações. Aristóteles 

afirmava que o jogo além de recrear, preparava a criança para a vida 

adulta. Platão, por sua vez, ressaltava o valor de se aprender por meio 

das brincadeiras supervisionadas por adultos para garantir a 

manutenção da ordem e das virtudes (VOLPATO, 2002). 

Durante a Idade Média, os jogos foram proibidos pela Igreja e sua 

prática social é resgatada, no século XVI, por meio dos Jesuítas como 

metodologia educacional para crianças. A efervescência científica da 

Idade Moderna fez surgir as primeiras propostas pedagógicas laicas 

envolvendo jogos e brinquedos, das quais se destacam Rousseau e 

Pestalozzi. (KISHIMOTO, 2011). 

 Na Idade Contemporânea com a evolução da Didática e da 

Psicologia, os jogos vão sendo progressivamente valorizados como 

recurso pedagógico. Neste cenário tem início a exploração comercial 

dos jogos e surgem as revistas e jornais especializados em jogos e 

brincadeiras e as empresas de jogos educativos (MARAFON, 2009). 

A indústria de jogos recebe grande impulso com o surgimento das 

tecnologias de informação e comunicação. No Brasil, este movimento é 

sentido a partir da década de 1980. Neste novo cenário, recomeçam os 

estudos para aplicação dos jogos na Educação. 

Mas o que se deseja expressar ao falar de jogo? Para Huizinga 

(2000), um jogo tem como características a existência de regras 

livremente consentidas, porém obrigatórias, a participação voluntária, 

um limite de espaço e tempo definidos, o sentimento de tensão e 

alegria e uma diferenciação clara da vida cotidiana (p. 24).  

Karl Kapp (2012), por sua vez, define o jogo como um sistema de 

realidade abstrata que guia os jogadores para usarem regras, 

interatividade e feedback. Sob essa perspectiva, o jogo liga-se de forma 

ainda mais importante com a aprendizagem, pois evidencia o uso de 

habilidades como interpretação, classificação e uso de informações, 

elementos comuns ao ambiente escolar (KISHIMOTO, 2008, p.14). 

Para Grando (1995) 
 

A ação no jogo, tanto quanto no problema, envolve um objetivo único que é 

vencer o jogo ou resolver o problema e, em ambos os casos, o indivíduo se sente 
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desafiado e motivado a cumprir tal objetivo. Atingir o objetivo implica em 

dominar, em conhecer, em compreender todos os aspectos envolvidos na ação e, 

portanto, produzir conhecimento (p.77). 

 

Por isso, ao adotar o jogo como recurso pedagógico, o professor 

busca a aprendizagem com prazer. Este prazer é encontrado como 

afirma Fortuna (2000) na ‚espontaneidade, improdutividade, tr}nsito 

entre a realidade externa e interna, interatividade, simbolismo 

constantemente recriado, desafio e instigação, mistério, 

imponderabilidade e surpresa‛ (Fortuna, 2000, p. 7). 

Outro motivo para a adoção do jogo em sala de aula é a motivação 

e o engajamento gerado pelo desafio constante, a emoção, o feedback 

imediato, a noção de evolução e a possibilidade de errar e tentar de 

novo. 

A ludicidade entra como pano de fundo, mas não menos 

importante na justificativa de utilização pedagógica do jogo. Marc 

Prensky (2012), em seu livro ‚Aprendizagem Baseada em Jogos 

Digitais‛, mostra uma visão otimista, afirmando que 
 

Acrescentar a diversão ao processo não apenas fará com que a aprendizagem e o 

treinamento se tornem muito mais agradáveis e envolventes, mas também os 

tornará mais eficazes. (p. 36) 

 

A diversão e o lúdico aliados aos outros fatores inerentes ao jogo 

permitem um crescente envolvimento do estudante no conteúdo 

lecionado possibilitando, inclusive, superar a passividade imposta 

pelo ensino tradicional. Através do jogo o estudante participa 

ativamente de sua própria aprendizagem.  

O bom jogo estabelece regras, mas também a opção por diversos 

caminhos para alcançar o objetivo. As regras estabelecem como chegar 

ao resultado, limitando as formas óbvias e estimulando o jogador a 

explorar outros caminhos, libertando a criatividade e estimulando o 

pensamento estratégico. (ALVES. 2015)  

O professor intervém no processo para orientar no caminho da 

aprendizagem e fazer as reflexões necessárias a respeito do jogo, para 

que este tenha uma ligação com a realidade. Como afirma Moran 

(2007) 
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É importante conectar sempre o ensino com a vida do aluno. Chegar ao aluno 

por todos os caminhos possíveis: pela experiência, pela imagem, pelo som, pela 

representação (dramatizações, simulações), pela multimídia, pela interação on-

line e off-line. (MORAN, 2007) 

 

Assim, utilizar jogos como recurso didático, pode ser uma 

ferramenta para superar o ensino tradicional tão enraizado em nossas 

escolas e possibilitar a construção de estudantes críticos e ativos, 

agentes de seu próprio aprendizado. 

 

O JOGO BATALHAS FEUDAIS 

 

O Jogo Batalhas Feudais tem como objetivo motivar os alunos a 

estudarem os conteúdos de História. Ele é desenvolvido ao longo do 

primeiro bimestre do ano letivo em turmas de sétimo ano do Ensino 

Fundamental. 

A organização inicial do jogo consiste na montagem de grupos de 

dois a quatro alunos, com diferentes habilidades. Formado os grupos, 

o professor deve introduzi-los no universo do jogo. Cria-se o nome de 

um reino, ou utiliza-se o nome de algum país da Europa ocidental, 

para que esse reino seja a sala de aula. 

No caso deste trabalho a sala transformou-se no Reino de 

Renanne, um pequeno país fictício da Europa Ocidental. Sendo a sala 

de aula o reino, cada grupo é, portanto, um feudo. O professor é o rei e 

também tem um feudo. A partir daí são apresentadas as ideias de 

descentralização política e as relações feudais e de vassalagem. É 

interessante o rei utilizar uma coroa (fácil de fazer com uma folha de 

papel), pois estimula a ludicidade e a visualização da fantasia criada.  

Cada feudo então terá a tarefa de criar seu mapa numa folha de 

cartolina, que deve conter os elementos básicos de um feudo clássico, 

com o Manso Senhorial  que inclui o castelo, o Manso Servil com as 

terras e as casas dos servos, uma capela e as terras comunais. O grupo 

deverá também escolher um nome para seu feudo.  

Com os mapas prontos o professor deve explicar para a turma as 

regras do jogo, preferencialmente sem fugir da fantasia, ou seja, 

criando um mote para introduzir a dinâmica do jogo, que é de guerras 
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entre os feudos. Da formação dos grupos até a explicação das regras 

deverá transcorrer um tempo de aula ou, no máximo um tempo e 

meio. O jogo em si poderá transcorrer com no mínimo um tempo de 

aula, mas preferencialmente dois tempos de aula.  

Os feudos, como os grupos, têm diferentes tamanhos. Um grupo 

com dois integrantes atacará e defenderá com um dado comum. Um 

grupo com três integrantes atacará e defenderá com dois dados e o 

grupo com quatro utilizará três dados. A cada rodada o professor 

deverá sortear um feudo e perguntar qual ação eles querem fazer: 

propor uma aliança a outro feudo ou atacar.  

Ao propor uma aliança, o grupo gasta sua ação da rodada. A 

proposta pode ser aceita ou rejeitada pelo feudo opositor. Ao aceitá-la, 

o feudo opositor também gastará sua ação na rodada. Um feudo só 

poderá se aliar uma única vez e as alianças poderão ser desfeitas. Os 

maiores feudos (de quatro membros), no entanto não poderão aliar-se. 

Ao atacar ou defender-se, o feudo poderá chamar seu aliado e este 

poderá aceitar ajudá-lo ou não. Ao unirem-se, os feudos somam seus 

dados de ataque e defesa, quando estão lutando. Caso seu aliado seja 

invadido e derrotado, o feudo poderá fazer outra aliança. 

Em relação ao ataque, cada feudo ataca com a quantidade de 

dados pré-definida por seu tamanho. Os dados de ataque serão 

rolados contra os dados de defesa. O maior resultado do dado de 

ataque será comparado com o maior resultado do dado de defesa, o 

segundo maior resultado do ataque, com o segundo maior resultado 

de defesa e assim por diante. Em caso de resultado igual entre os 

dados, a defesa sempre vence. 

O ataque continua enquanto um dos lados tiver dados ou se o 

atacante desistir do ataque. Caso o adversário perca todos os seus 

dados, aquele feudo passa a pertencer ao feudo atacante.  

Para que o grupo representante do feudo conquistado não fique 

de fora do jogo apenas observando, eles se tornam cavaleiros 

mercenários sem terras, oferecendo seus serviços aos feudos que 

estiverem em batalha, em troca de tornarem-se vassalos se vencerem. 

Os mercenários deverão somar somente um dado na batalha, não 

importando o número de ingressantes em um mesmo lado da batalha.  
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Em caso de vitória, o feudo vencedor deverá, caso tenha terras 

conquistadas, doar parte delas aos mercenários, que se tornarão 

vassalos e assim, necessariamente seus aliados. O vassalo não poderá 

se recusar a ajudar seu suserano. O feudo vassalo volta ao jogo, como 

um feudo de um dado somente.  

Para que os estudantes não percam a imersão naquele contexto, as 

trabalhadoras entrarão no jogo como uma variável extra. Toda vez que 

um feudo entra na guerra atacando outro feudo, ele tem o risco de 

sofrer uma revolta camponesa imediatamente após a batalha.  

A primeira vez que um feudo ataca o outro, na volta da batalha o 

grupo deverá jogar no dado e não poderá tirar o número um. Caso tire 

um, sofrerá com uma Revolta Camponesa. No segundo ataque, na 

volta da batalha deverá jogar o dado e não poderá tirar um ou dois se 

não sofrerá uma Revolta Camponesa e assim por diante, até chegar a 

quatro números do dado, no máximo. 

A Revolta Camponesa atacará com um dado contra o número de 

dados do feudo previsto pelo seu tamanho. Um aliado poderá ajudar a 

combater esta revolta. Caso haja uma segunda Revolta Camponesa no 

mesmo feudo, esta deverá atacar com dois dados e assim por diante 

até no máximo três dados. Um feudo destruído por uma Revolta 

Camponesa ficará duas rodadas sem jogar, mas posteriormente poderá 

voltar com a força de antes.  

Com a introdução das Revoltas Camponesas pode-se trabalhar a 

ideia de que são as classes mais baixas da sociedade que mais sofrem 

no jogo político e militar das camadas privilegiadas e que estas 

também poderão reagir ao agravamento de suas condições de vida 

através da revolta.  

Esgotado o tempo pré-estabelecido pelo professor, o grupo que, 

junto de um aliado ou não, tiver mais terras vence o jogo. O professor 

poderá falar que essa vitória está relacionada ao fato da terra ser o 

critério de riqueza da época. Porém, deverá deixar claro que não há, 

entre os grupos, aqueles que tenham sido derrotados, pois todos os 

grupos participaram ativamente até o final. 

Neste ponto cabe ao professor esclarecer que houve um rearranjo 

de forças entre os nobres do reino e iniciar a análise de como se davam 
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essas relações entre a aristocracia na Idade Média e seus efeitos na 

sociedade.  

 

ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

O jogo Batalhas Feudais foi aplicado em três anos seguidos em 

seis turmas diferentes de sétimo ano do Ensino Fundamental, o que 

permitiu a evolução das regras e da forma de aplicação. A base do 

sistema de jogo manteve-se, porém outras coisas importantes 

mudaram e permanecem em constante avaliação. Também permanece 

monitorado o impacto deste jogo no cotidiano escolar e na 

aprendizagem dos estudantes. 

Uma das primeiras regras que foram revistas foi a possibilidade 

de alianças, que nas primeiras vezes, não havia limite. Isto levava os 

feudos a iniciarem suas ações sempre propondo alianças até que 

formavam dois grupos opostos. O maior problema disto não era 

historiográfico, mas sim em termos de jogabilidade, pois o jogo ficou 

dividido em uma fase de formação de alianças e depois uma grande 

batalha. Essa batalha, por sinal, foi de difícil quantificação, pois 

envolviam muitos dados. A regra que permite apenas uma aliança 

possibilitou mais batalhas ao longo do jogo, tornando-o mais dinâmico 

e até mais longo.  

Outra regra posterior que ajudou na dinâmica das batalhas foi a 

quantificação dos dados. Antes era a simples soma dos dados de quem 

atacava com os dados de quem defendia, o que fazia com que a 

batalha terminasse rápido. Com a nova regra, a batalha pode durar 

por mais de uma investida, mesmo que o atacante estivesse vencendo, 

o que ajudava a imersão na fantasia, pois envolvia a resistência de 

quem é atacado dentro de seu feudo.  

Com a regra do limite de aliança e a nova forma de quantificar as 

batalhas, o jogo tornou-se mais longo e dinâmico, mas surgiu outra 

questão. Um feudo dominado eliminava o grupo do jogo. Isto gerava 

um grupo que passava uma boa parte da dinâmica sem ter nada para 

fazer. Por mais que assistir ao jogo dos colegas pudesse motivar, não 

era suficiente. Este grupo excluído era um problema pedagógico e 

disciplinar. 
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Sob o ponto de vista pedagógico era ruim, pois o feudo que 

perdia, era normalmente o mais fraco, aquele que não pensou na 

possibilidade de ter uma aliança. Esta exclusão poderia impactar a 

autoestima do estudante que se via derrotado. Em termos práticos, o 

estudante derrotado raramente interessava-se em continuar 

comportadamente como observador, o que atrapalhava o restante da 

dinâmica.  

Assim, foi introduzida a regra de que os membros do feudo 

derrotado poderiam continuar a participar de outra maneira no jogo, 

tendo, inclusive, a possibilidade de voltar a ter seu próprio feudo. Isto 

manteve a motivação e o engajamento desses estudantes na dinâmica e 

minimizou o que seria uma derrota final e eliminatória. Com isso, a 

derrota de um feudo tornou-se apenas um contratempo, que poderia 

ser revertido. 

Pensando em termos historiográficos, no terceiro ano de aplicação 

foi introduzida uma regra: as Revoltas Camponesas. Sob a perspectiva 

da jogabilidade também foi interessante, pois introduziu uma variável 

inesperada tornando o desafio ainda mais emocionante.  

O jogo, apesar de cativar os estudantes e possibilitar um melhor 

entendimento do universo estudado, resumia-se ao jogo político da 

classe dominante. Dessa forma, mesmo sem querer, o jogo reproduzia 

a lógica da historiografia tradicional privilegiando os grandes feitos 

dos grandes homens e com isso construindo uma história limitada. 

Com a introdução das Revoltas Camponesas foi possível trabalhar as 

relações entre as classes e as formas de resistência daqueles que eram 

desprovidos de privilégios.  

Este é um dos exemplos que torna clara a importância da 

mediação do professor. Quanto mais o feudo entra em guerras, maior 

o risco de sofrer uma revolta. Neste momento, o professor poderá 

mostrar que as revoltas estão ligadas ao aumento das pressões sobre o 

trabalho dos servos. 

Em uma das aplicações do jogo, um dos feudos sofreu com a 

revolta camponesa, mas foi capaz de sufocá-la. Quando o professor 

anunciou o motivo pelos quais os camponeses revoltaram-se, um dos 

integrantes do grupo que sofreu a revolta disse ter desejado que os 
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camponeses vencessem, demonstrando uma empatia maior com a 

classe explorada, do que com seu próprio personagem.  

Todas as reações, comentários e propostas feitas pelos estudantes 

foram considerados pelo professor e sempre que possível adaptados à 

dinâmica do jogo ou utilizados para abordar o conteúdo. Em uma das 

aplicações, um dos feudos disse que atacaria o feudo real, ou seja, 

aquele que era pertencente ao do professor. Neste momento o 

professor tinha duas opções: dizer que aquilo não estava previsto na 

regra, ou adaptar a regra para possibilitar a abordagem aprofundada 

do conteúdo.  

Na ocasião, o professor explicou que o rei, por ser o nobre mais 

forte do reino, ainda que com o poder descentralizado, se defenderia 

com o número máximo de dados, três. Como suserano de todos os 

demais feudos, convocou todos os seus vassalos, ou seja, todos os 

demais grupos para defendê-lo na batalha. Os vassalos responderam 

positivamente, juntando uma força muito maior do que a do feudo 

atacante, que desistiu do ataque. 

O professor exigiu então que os nobres do feudo que lhe 

ameaçaram, jurassem novamente lealdade em troca de manter suas 

terras. O rei/professor explicou também que outras medidas poderiam 

ter sido aplicadas, aproveitando-se assim da transgressão da regra 

para aprofundar o conteúdo proposto, sem fugir da dinâmica do jogo. 

O professor deve ser maleável para aplicar o jogo, deixando claras 

as regras, mas sabendo lidar com as possíveis transgressões e 

adaptações feitas pelos estudantes. Caso não o faça, corre o risco de 

engessar a dinâmica e acabar com o caráter lúdico e espontâneo 

característico do jogo.  

Em uma das aplicações, um estudante de comportamento mais 

difícil disse que não participaria de nenhum grupo, pois não se 

identificava com nenhum deles. O professor então, em vez de 

contrapor-se, disse-lhe que ele era um cavaleiro solitário, sem terras, 

mas buscando atos heróicos para provar sua coragem. A reação do 

estudante de aprovação foi imediata. Já na segunda rodada ele, 

discretamente, passou a participar de um dos grupos.  

Apesar da competição óbvia entre os grupos para conquistar mais 

terras, o fato das decisões do feudo serem tomadas em grupo e a 
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possibilidade de alianças reforçam o caráter colaborativo do jogo. É 

muito difícil que um feudo consiga a maior quantidade de terras sem 

fazer uma aliança. E mesmo o grupo derrotado, pode ter papel 

relevante no jogo e ascender socialmente colaborando com outros 

grupos. 

Ao final, sempre ocorre a comemoração dos grupos que ganharam 

mais terras e as comparações são inevitáveis. Cabe ao professor 

apontar o caráter colaborativo da dinâmica que os estudantes 

acabaram de participar e, fazer relações com o conteúdo, mostrando 

que não há perdedores e sim novas relações feudais estabelecidas 

entre as elites do reino fictício. Caso desejem apontar o grupo que mais 

perdeu, vale relembrar dos servos e das Revoltas Camponesas, 

destacando que esta sim era a classe que mais sofria no jogo político 

medieval.  

O efeito do jogo sobre a aprendizagem do conteúdo atende às 

expectativas. Empolgados com a dinâmica, os estudantes buscam 

prestar mais atenção nas regras e nas explicações do professor. 

Conceitos difíceis como vassalagem, suserania, poder descentralizado 

e relações de servidão são internalizado de forma muito mais 

duradoura, tendo efeito não só imediatamente, mas também no 

conteúdo posterior de Europa. 

Ao avançar o conteúdo para além do abordado nas ‚Batalhas 

Medievais‛, o nível de motivação volta ao normal. Isto reforça a ideia 

de que os jogos tem alto potencial motivador para esta geração. 

Durante o jogo, instaura-se na turma um caos criativo de fácil 

administração por parte do professor. Para o observador externo pode 

parecer que a dinâmica do jogo suplanta o conteúdo, mas o nível de 

aprofundamento do conteúdo mostra o contrário. 

As avaliações posteriores mostraram que os jogos têm alto 

potencial de engajamento e motivação dos alunos em conteúdos 

considerados áridos para faixa etária em questão. 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Algumas questões são caras aos professores de História, entre elas 

o possível distanciamento de sua disciplina em relação aos alunos, o 
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que leva à desmotivação dos estudantes e afeta decisivamente o 

desempenho escolar. Evidentemente esta não é uma questão exclusiva 

da disciplina de História, visto que está presente em todo o ambiente 

escolar. Porém a História tem características próprias que 

potencializam esse tipo de problema, por tratar-se de conteúdos 

distantes temporalmente e/ou espacialmente.  

O ensino de História foi decisivamente impactado pelas disputas 

que ocorreram dentro do campo da historiografia para superar um 

modelo de pesquisa tradicional e positivista. A historiografia pós-

positivista, ao apontar que a História deve ser muito mais do que a 

história das grandes personalidades e seus feitos promoveu uma 

reflexão acerca do ensino da disciplina. A partir disso, buscou-se 

valorizar a participação ativa do estudante como produtor de história 

a fim de tornar esta disciplina algo mais próximo de sua realidade. 

Como analisamos neste artigo, o uso dos jogos em sala de aula e, 

em especial na disciplina de História, pode ser um aliado importante 

para contribuir para a superação do ensino de História tradicional. O 

jogo, quando bem aplicado, permite uma imersão na narrativa 

histórica, que a aula expositiva não pode proporcionar. Além disto, os 

elementos característicos dos jogos motivam e engajam os estudantes 

facilitando a compreensão e fixação do conteúdo. 

Por fim, vale destacar a relevância da mediação e intervenção do 

professor, visto que nenhuma estratégia, recurso didático ou 

metodologia prescinde da atuação do docente adequadamente 

preparado. 
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