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Resumo 
 

O objetivo geral dessa pesquisa é conhecer algumas das possibilidades avaliativas 

decorrentes da elaboração de jogos educativos dentro da disciplina de Biologia por 

alunos de Ensino Médio. As atividades do projeto aconteceram nas duas turmas de 

terceiro ano do Ensino Médio do Colégio CEPAE - Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação da UFG – Universidade Federal de Goiás, em Goiânia-GO. O 

conteúdo escolhido para o desenvolvimento da pesquisa foi Relações Ecológicas entre 

os seres vivos. Realizamos, no início da pesquisa, a aplicação de um questionário às 

duas turmas de terceiro ano, com a intenção de compreender as concepções e 

preferências dos alunos relacionadas a Jogo, além de descobrir as formas pelas quais 

eles são avaliados (e como gostariam de ser avaliados) pelos seus professores. Com o 

início do estudo de Relações ecológicas, os estudantes foram motivados a inventar seus 

próprios jogos ou se basear em jogos já existentes, de sua preferência, para adaptar o 

conteúdo em questão. Esses momentos de elaboração dos jogos foram filmados e, ao 

final, realizou-se uma apresentação com demonstração dos jogos unindo as duas turmas 

de 3º ano. Para a análise dos dados que obtivemos optou-se por utilizar o método da 

Análise Textual Discursiva. Como os resultados dos questionários têm muita ligação 

com o que observamos durante a elaboração dos jogos, promovemos, na parte primeira 

dos resultados, uma discussão que se utiliza tantos das respostas dos questionários, 

como dos momentos transcritos das filmagens. As categorias de análise dessa parte são: 

O jogo: Concepções e Interações; Relação aluno-tecnologia na elaboração do jogo; O 

livro didático como principal fonte de pesquisa na elaboração dos jogos; e Ideia de 

Ecologia expressa nas discussões – Avaliação da aprendizagem. A segunda parte dos 

resultados descreve alguns jogos elaborados pelos alunos e, assim como a primeira 

parte, também discute algumas possibilidades avaliativas da atividade. Percebemos que 

a liberdade característica do jogo, que foi dada aos estudantes para a elaboração dos 

jogos, refletiu positivamente nas suas produções. Entendemos também que, por ser uma 

primeira experiência com esse tipo de acompanhamento e avaliação, muito mais poderia 

ter sido aperfeiçoado no sentido de dar um direcionamento maior e oportunizar meios 

para que os estudantes expressassem mais seus conhecimentos durante a elaboração dos 

jogos. A análise dos jogos prontos foi, então, apesar de não planejada, uma forte aliada 

na compreensão do aprendizado dos estudantes. 

 

Palavras-chave: Elaboração de jogos, Avaliação da Aprendizagem, Ensino de 

Biologia. 



 

Abstract 
 
The main objective of this research is to understand some of the evaluative possibilities 

from the biological games development by high school students. The activities took 

place in the two classes of senior year at CEPAE - Center for Teaching and Research 

Applied to Education, unit of UFG - Federal University of Goiás in Goiânia-GO. The 

content chosen for the research’s development was the Ecological Relationships 

between living beings. At research’s beginning, students answered a questionnaire, in 

which we tried to understand student’s conceptions and preferences related to Game, 

and discover the ways whereby they are evaluated (and would like to be evaluated) by 

their teachers. When the study of ecological relationships started, students were 

encouraged to adapt the ecological content by inventing their own games or rely on 

existing games, according to their liking. These times of games elaboration have been 

filmed, and , at the end, the two classes of senior year made together a presentation 

demonstrating the games. We used the method of Discursive Textual Analysis for 

analyzing the research’s data. As the results of the questionnaires has a lot of connection 

with what we noted during the games development, we promoted, at first part of the 

results, a discussion that uses answers to the questionnaires and the moments 

transcribed of filming. In this part, the analysis categories are: The game: Views and 

Interactions; Relation between student and technology in game’s development; The 

textbook as the main source search in process of educational game elaboration; and 

Ecology’s views expressed in discussions - Evaluation of learning. The second part 

describes the results of some games elaborated by the students, and, as the first part, it 

also discusses some evaluative possibilities afforded by the activity. We noticed that 

freedom, characteristic of the game, given to students in game’s elaboration, got a 

positive effect in their productions. We also understand that this work represents only 

our first experience with this type of monitoring and evaluation, and much more could 

have been improved in order to give greater direction and means to create opportunities 

for students to express more their knowledge during the game’s development. The full 

game’s analysis, though unplanned, became a strong ally in the understanding of 

student learning. 

 

Keywords: Games’ elaboration, Evaluation learning, Biology teaching. 
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Capítulo I 

A construção do projeto, da pesquisa e da pesquisadora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Felicidade é brincar. E sabem por quê? Porque no brinquedo nos 
encontramos com aquilo que amamos.” 

 
Rubem Alves
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1.1 – Como tudo começou: motivações pessoais.
2 

O jogo sempre fez parte da minha vida e dos meus momentos de lazer e, por isso, 

não considero constrangedor dizer que, sendo adulta, eu me divirto jogando. A reunião de 

amigos ainda hoje tem por pretexto conversar, ver filmes e geralmente (ou principalmente) 

jogar algo juntos. 

A docência também se constitui em uma das minhas ‘paixões’. Entretanto, assim 

como acontece com muitos, a licenciatura em Ciências Biológicas não foi a minha primeira 

opção de profissão. Aliás, o fato de ser professora não fazia parte dos meus objetivos de 

vida, talvez pelo exemplo de desvalorização da profissão que eu presenciava em minha 

própria casa. Mas, em um momento da minha trajetória, eu percebi o quanto ensinar e ver 

o outro aprender me trazia alegria, e isso para mim passou a ser todo o motivo. 

Foi durante a graduação que eu tive a minha primeira experiência docente, em que 

lecionei por alguns meses para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), no período noturno. 

Encontrei algumas dificuldades nesse período, entre elas o fato de eu ser ainda muito nova 

(tinha apenas 19 anos), não possuir quase nenhuma experiência em sala de aula (com 

exceção das eventuais substituições de professores) e precisava ainda aprender a conciliar 

o trabalho com o curso integral. No entanto, apesar dos desafios, as recompensas foram 

maiores. Esse tempo foi suficiente para que eu começasse a confirmar a docência como 

profissão e perceber o quanto me trazia satisfação ver os alunos que antes apresentavam 

muita dificuldade dando seus passos em direção à construção do conhecimento. E, além 

disso, escutá-los dizer que eu tinha contribuído para que gostassem de uma disciplina que 

antes detestavam. 

Durante essa etapa de aulas para a EJA, uma das práticas que eu realizava, sem 

muito conhecimento, mas que já considerava de fundamental importância, era a avaliação 

da aprendizagem. Sob a orientação da minha coordenadora pedagógica, eu realizava as 

avaliações dos estudantes de forma contínua e, algumas vezes, diferenciada. Digo 

diferenciada pelos momentos em que alunos que não tinham obtido sucesso em provas 

escritas eram reavaliados em práticas em sala de aula, idas ao quadro negro, participação, 

                                                
2
 Esse tópico foi escrito em primeira pessoa do singular para enfatizar as experiências, sentimentos e 

motivações pessoais da escritora para início do projeto. Como o desenvolvimento da pesquisa foi feito em 

parceria entre orientando e orientador, os tópicos seguintes já serão escritos convencionalmente em primeira 

pessoa do plural. 
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entre outros. Eu considerava importante desenvolver meios para acompanhar a construção 

do conhecimento dos meus alunos, além de efetuar correções de provas de forma que 

contemplasse o processo e não apenas os resultados. Contudo, não fazia ideia de que isso 

um dia se tornaria uma das minhas motivações para pesquisar em educação. 

Na graduação em Ciências Biológicas, quando um professor propôs que 

planejássemos aulas diferenciadas para determinados temas em Biologia, eu fui motivada 

pelo meu irmão a perceber que poderia, então, unir duas ‘paixões’: o Jogo e a Educação. 

Dessa forma, surgiu o interesse de planejar uma aula cuja metodologia fosse o jogo 

didático, mais especificamente o RPG
3.
 Isso culminou para que, mais tarde, 

desenvolvêssemos o trabalho de fim de curso também nessa perspectiva, além do projeto 

de pesquisa apresentado para o ingresso no Programa de Mestrado em Educação em 

Ciências e Matemática. 

Ao ingressar no Programa de Mestrado, tive a oportunidade, por meio de uma das 

disciplinas, de estudar mais sistematicamente a Avaliação da Aprendizagem no ensino de 

Ciências e Matemática. As reflexões realizadas no decorrer da disciplina foram muito 

valiosas para uma revisão pessoal de conceitos e vivências na área da educação. Percebi o 

quanto houve falhas nas avaliações pelas quais fui submetida ao longo da minha formação 

acadêmica e também notei que esse tema foi pouco (ou quase nada) trabalhado para que 

nós (professores em formação) nos preparássemos para a docência. Dessa forma, durante o 

curso desta disciplina do mestrado, algumas inquietações surgiram, tais como: por que fui 

avaliada de tal ou tal forma? Existe alguma forma de avaliação melhor do que a outra? 

Existem brechas no sistema escolar e na disposição de professores e alunos para mudar 

algo na forma como ocorre a avaliação na escola? Algumas outras perguntas vieram à tona, 

mas todas culminaram naquela que seria a principal pergunta do meu trabalho: é possível 

avaliar em Biologia utilizando o jogo? 

E, assim, como aconteceu com os jogos na graduação, eu me senti desafiada a fazer 

algo diferenciado também em avaliação de aprendizagem, resultando na perspectiva em 

trabalhar conjuntamente os dois campos de pesquisa: jogos didáticos e avaliação da 

aprendizagem no ensino de Biologia. 

                                                
3
 RPG - O jogo RPG (sigla de Role-Playing Game) é popularmente traduzido no Brasil como ‘Jogo de 

Interpretação’ (JACKSON E REIS, 1999) (...) No RPG os jogadores constroem seus personagens, com 

características, vantagens, desvantagens, história de vida, entre outros. Cabe ao mestre narrar os 

acontecimentos e mediar as situações (REZENDE et al., 2010, p. 3547-3548). 
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1.2 – Justificativa: da inquietação ao objeto de pesquisa. 

Para Huizinga (2001), dentro do conceito de jogo existem alguns aspectos a serem 

considerados, tais como a voluntariedade, a limitação de tempo e espaço para sua 

realização, o consentimento, porém obrigatoriedade das regras, além do sentimento de 

alegria que ele proporciona e a consciência da distinção da vida real. 

Essa liberdade de expressão que existe dentro da esfera do jogo, acompanhada da 

alegria e ao mesmo tempo da seriedade e compromisso que as regras exigem, são algumas 

das razões que nos motivam a pesquisar a sua utilização na área de ensino. Soares (2008) 

complementa essa ideia ao distinguir jogo de material pedagógico. Segundo o autor, a 

atividade ou material que visa apenas o desenvolvimento de habilidades e não realiza sua 

função lúdica não deve ser chamada de jogo, mas de material pedagógico. Por sua vez, o 

jogo, a atividade lúdica ou o brinquedo, ao serem utilizados em sala de aula devem 

proporcionar: “Um ambiente de prazer, de livre exploração, de incerteza de resultados” 

(SOARES, 2008, p.46). 

Caillois (1990) fala a respeito de como a grande variedade de jogos existentes 

dificulta o encontro de um princípio de classificação para que possamos dividi-los em 

categorias bem definidas: 

Opor os jogos de cartas aos jogos de destreza não tem qualquer sentido, 

nem opor os jogos de sociedade aos jogos de estádio. Num caso, escolhe-
se realmente como critério de divisão o instrumento do jogo; noutro, a 

principal qualidade exigida; num terceiro, o número de jogadores e a 

atmosfera do jogo; e por fim, o lugar onde a prova é disputada. E ainda, 

complicando tudo (sic) o resto, pode jogar-se sozinho ou com outras 
pessoas a um mesmo jogo. Determinado jogo pode mobilizar várias 

qualidades ao mesmo tempo ou não exigir nenhuma (CAILLOIS, 1990, 

p.31). 

 Após examinar as opções, Caillois propõe a divisão em quatro rubricas principais, 

de acordo com a predominância de alguns elementos característicos do jogo. 

Esquematizamos e sintetizamos as categorias por meio do Quadro 1. 
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Agôn 

Jogos de competição, onde uma igualdade de oportunidades é superficialmente criada 

entre uma ou mais características como força, destreza, habilidade, etc., para que os 

adversários concorram em condições supostamente ideais. Podemos citar como 

exemplos os jogos esportivos, como o futebol e o atletismo, e jogos mais intelectuais 

como o xadrez. 

Alea 

São jogos em que predomina o elemento sorte. Os jogos desta categoria opõem-se ao 

Agôn, já que a vitória independe de qualquer esforço ou qualidade dos jogadores, mas 

trata-se mais de vencer o destino do que um adversário. Os dados, a roleta e a loteria 

são exemplos de Alea. Alguns jogos como o dominó e a maioria dos jogos de cartas 

são combinações entre Agôn e Alea. 

Mimicry 

Designa jogos de simulação. Os jogos inclusos nesta categoria se assemelham pelo 

fato de o sujeito jogar a crer, a fazer crer a si próprio ou a fazer crer aos outros que é 

outra pessoa. As representações teatrais e as brincadeiras infantis de faz-de-conta são 

exemplos de Mimicry. 

Ilinx 

Diz respeito aos jogos em que se busca a vertigem. Consistem numa tentativa de 

destruir, por um instante, a estabilidade da percepção e infligir à consciência lúcida 

uma espécie de voluptuoso pânico. Uma criança que roda rapidamente por sentir 
prazer na perda do equilíbrio e uma descida de toboggan são exemplos de Ilinx. 

Quadro 1 – Categorias de Jogos. 

Segundo Caillois (1990). 

Outro autor que se preocupou em estudar uma categorização dos jogos que 

abarcasse a diversidade existente foi Legrand (1974). O autor faz uma classificação em 

cinco classes: funcionais, de ficção ou imitação, de aquisição, de fabricação e de 

competição. Soares (2008) as sintetiza no quadro ilustrativo que segue: 

TIPO DE 

JOGO 
CARACTERÍSTICA EXEMPLOS 

Funcional 

(envolvem 

competições 

físicas) 

 Tentativa e treino de funções físicas e 

sensoriais, ou como derivativo de 

tonicidade muscular; 

 Com o aparecimento de regras, 

tornam-se mais sofisticados. 

 Corridas, mocinho e 

bandido, 

 Saltos, piques 

diversos. 

Ficção/imitação 

(envolvem 

simulações) 

 Reprodução de modelos de 

comportamento, ficção consciente ou 

deliberada. 

 Papai e mamãe, 

 Boneca 

 Jogos dramáticos 

 Disfarces 

De aquisição 
 Observação, essencialmente; 

 Coleta de materiais. 

 Leitura, audição ou 

ainda 

acompanhamento 

visual de certas 

atividades; 

 Coleções diversas 

(selos, figuras, etc.). 

De fabricação 

(envolvem 

construção e 

simulação) 

 Construção, combinação e montagem 

utilizando diversos materiais; 

 Atividade estética e mais técnica; 

 Aeromodelismo, 

jardinagem, costura, 

construções e 

maquetes. 

De competição 
 Jogos praticados em grupos, 

cooperativos ou não, em que há 

ganhadores e perdedores. 

 Amarelinha; 

 Jogos tradicionais de 

tabuleiros, etc. 

Quadro 2 – Classificação de Jogos. 

Fonte: Soares (2008, p. 56). 
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A partir dessa classificação por características dos jogos, proposta por Legrand 

(1974), Soares (2008) propõe quatro níveis de interação entre jogador e jogo. O nível I se 

caracteriza pela manipulação dos materiais, o II pela competição, o III pela construção de 

modelos e o IV envolve a utilização de atividades lúdicas baseadas em histórias em 

quadrinhos, envolvendo expressão corporal. Os níveis estão mais bem descritos no Quadro 

3. 

 

NÍVEL DE 

INTERAÇÃO 
CARACTERÍSTICAS 

I 

Atividades lúdicas que primem pela manipulação de materiais que funcionem como 

simuladores de um conceito conhecido pelo professor, mas não pelo estudante, dentro 

de algumas regras pré-estabelecidas, em que não haja vencedores ou perdedores, 

primando-se pela cooperação. 

II 
Utilização de atividades lúdicas, nas quais se primará pelo jogo na forma de competição 

entre vários estudantes, com um objetivo comum a todos, podendo ou não ser realizada 

em grupos. Geralmente jogos de tabuleiros. 

III 

Construção de modelos e protótipos que se baseiem em modelos teóricos vigentes, 

como forma de manipulação palpável de conhecimento teórico. Elaboração de 

simulações e jogos por parte dos estudantes, como forma de interação com o brinquedo, 

objetivando a construção do conhecimento científico, logo após o conhecimento ser 

estruturado. Em síntese, esse nível é aquele em que se manipula um material como um 

brinquedo. Aqui também estão previstas atividades coletivas de construção de sítios, 

blogs, jornais, revistas e atividades de construção coletiva correlatas. As mudanças aqui, 

quando ocorrem, são consideradas incorporações lúdicas. 

IV 
Utilização de atividades lúdicas que se baseiem em utilização de histórias em 

quadrinhos e atividades que se utilize de expressão corporal em seus diversos níveis. 

Quadro 3 – Níveis de interação entre Jogo e Jogador. 

Fonte: Soares (2008, p. 57) 

Percebemos, assim, que existem várias formas de interação entre o jogador e o 

jogo, e as mais comuns são utilizadas para aprendizagem e fixação de conteúdos. No 

entanto, consideramos a hipótese de que, se a atividade proposta for elaborar o jogo ao 

invés de apenas jogá-lo, em adaptação ao nível de interação III proposto por Soares (2008), 

o aluno poderá interagir com o jogo de tal forma a colocar em prática os conteúdos 

estudados previamente, e dessa forma ser avaliado. Dizemos que é feita uma adaptação, 

uma vez que a Construção dos jogos envolve o planejamento, execução e o teste do jogo 

pronto, enquanto a Elaboração não tem a perspectiva de testar o jogo ao final (ROSA, 

1998). 

Dentro do contexto de avaliação da aprendizagem escolar, uma das questões que 

nos chamou bastante atenção é retratada por meio de uma pergunta feita por Dalben 

(2002). A autora polemiza a temática de avaliação iniciando seu discurso com a seguinte 

interrogativa: “de onde vêm as exigências e de onde partem as necessidades?” (DALBEN, 

2002, p. 13). 
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Não nos deteremos para o presente trabalho em abordar a relação ou a distância 

existente entre o que é exigido do docente daquilo que lhe é posto em sua realidade 

escolar. No entanto, entendemos ser interessante levar em consideração aquilo que é 

colocado nos documentos oficiais, no que tange à avaliação, para que seja possível fazer 

uma discussão da prática com base também nas políticas públicas que direcionam o 

trabalho docente e corroborem com nossa pesquisa. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, em seu art. 24, 

inciso V-a, aponta alguns critérios de verificação do rendimento escolar, dentre eles: “a 

avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de 

eventuais provas finais” (BRASIL, 1996, p.9). Além disso, a LDB, em seu art. 39, inciso 

II, também prevê a adoção de metodologias tanto de ensino como de avaliação que 

estimulem a iniciativa dos estudantes. 

Nesse sentido, Hoffmann (2011b) indica algumas premissas básicas para uma 

perspectiva de construção do conhecimento por meio da avaliação, que são: “a confiança 

na possibilidade de os educandos construírem suas próprias verdades e a valorização de 

suas manifestações e interesses” (HOFFMANN, 2011b, p. 18). 

Hoffmann (2011b) sinaliza para uma nova perspectiva de avaliação, a qual exige 

dos educadores uma concepção em que os estudantes, independentemente de sua idade, são 

sujeitos do seu próprio desenvolvimento. Isso inclui liberdade na tomada de decisões, 

criticidade, criatividade e cooperação. Essa dimensão educativa que Hoffmann aborda 

permite ao educador oportunizar constantes momentos de autorreflexão em suas aulas ao 

valorizar o aluno como sujeito e considerar os erros e dúvidas como parte significativa e 

impulsionadora do processo educativo. 

Tanto a LDB quanto Hoffmann evidenciam a valorização do estudante como 

sujeito de sua aprendizagem, priorizando assim a avaliação qualitativa sobre a quantitativa. 

Não consideramos que tais posicionamentos argumentem no sentido da abolição de provas 

escritas, por exemplo. Todavia, por meio dessas falas, defendemos um posicionamento em 

que a aplicação das metodologias avaliativas precisa estar alicerçada em um embasamento 

teórico que priorize o aprendizado, a autonomia e a criatividade. E, nesse contexto, a 

complementação das metodologias avaliativas tradicionais com as metodologias 

alternativas, e especialmente as lúdicas, torna-se importante, entre outras coisas, para 

contemplar a diversidade existente em sala de aula. 
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Desses contextos emergem algumas problemáticas que norteiam a nossa pesquisa, 

sendo elas: 

 Como é possível avaliar a aprendizagem de conteúdos biológicos de alunos do 

Ensino Médio por meio da utilização de jogos? 

 Quais são as vantagens e desvantagens de se utilizar o jogo como instrumento 

avaliativo de conteúdos biológicos? 

Uma grande preocupação na elaboração dessa pesquisa era de como aplicar um 

jogo a uma turma de cerca de trinta alunos e avaliar a aprendizagem de todos estes por 

meio do jogo. Por mais que os alunos fossem divididos em grupos, acreditávamos que 

fosse uma tarefa muito difícil para o professor acompanhar todos os grupos e o 

desempenho de cada aluno ao jogar.  

No entanto, o trabalho de Cavalcanti (2011) sobre jogos e avaliação da 

aprendizagem em Química nos motiva e direciona a pesquisar também nesse sentido, mas 

dentro do ensino de Biologia. O autor fala a respeito de algumas alternativas de utilização 

do lúdico para avaliar a aprendizagem, e cabe ao professor: “ficar atento, registrando os 

fatos e tomando uma atitude frente ao que está sendo verificado, para posteriormente 

refletir sobre sua prática, seus métodos, valores, conteúdos e, por que não, sobre sua prova 

para obtenção de notas bimestrais e anuais” (CAVALCANTI, 2011, p.82). 

Em nossa proposta de atividade avaliativa, a mediação acontece por meio do 

acompanhamento do professor na elaboração dos jogos pelos estudantes. No entanto, esse 

acompanhamento realizado pelo docente vai além das observações que realizamos 

enquanto pesquisadores, com a finalidade de melhor entender o fenômeno pesquisado. Na 

realidade, a pesquisa se constitui em direcionamentos quanto à potencialidade que a 

elaboração dos jogos possui, alicerçada à avaliação da aprendizagem. Hoffmann (2011a) 

discute a respeito de como deve acontecer esse acompanhamento numa perspectiva de 

avaliação mediadora: 

(...) o acompanhamento do processo de construção do conhecimento 

deveria favorecer o desenvolvimento do estudante, oferecendo-lhe novas 
e desafiadoras situações de aprendizagem, novas leituras ou explicações, 

sugerindo-lhe investigações, enfim, proporcionando-lhe vivências 

enriquecedoras e favorecedoras à tomada de consciência progressiva 
sobre o tema em estudo. Assim, acompanhar não significaria apenas 

observar todas as suas ações e tarefas para simplesmente dizer ou 

constatar se está apto ou não em determinada área do saber. 

Significaria, isso sim, responsabilizar-se pelo seu aprimoramento, pelo 
seu ir além (HOFFMANN, 2011a, p.122-123). 
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Hoffmann (2011a) faz, ainda, um paralelo interessante com os conceitos de 

“aprendizagem”, “avaliação”, “dialogar” e “acompanhar”, entre uma ótica de avaliação 

classificatória e a ótica de avaliação mediadora: 

Quadro 4 – Algumas diferenças entre a Avaliação Classificatória e a Avaliação Mediadora. 

Adaptado de: Hoffmann (2011a, p.124). 

1.3 – Objetivos. 

O objetivo geral dessa pesquisa é conhecer algumas das possibilidades avaliativas 

decorrentes da elaboração de jogos didáticos dentro da disciplina de Biologia por alunos de 

Ensino Médio. 

Para que isso seja possível, temos também alguns objetivos específicos: 

 Observar as classes dos estudantes; 

 Identificar as preferências de jogos dos estudantes; 

 Desenvolver metodologias de acompanhamento da elaboração dos jogos pelas 

equipes; e 

 Identificar algumas vantagens e desvantagens da atividade como instrumento 

avaliativo dentro do contexto de intervenção da pesquisa. 

1.4 – O corpo da Dissertação. 

O primeiro capítulo, no qual nos encontramos, visa apresentar as motivações 

pessoais, inquietações e problemáticas que direcionam e justificam essa pesquisa, bem 

como a delimitação dos nossos objetivos. 

 APRENDER AVALIAR 

Concepção 

Classificatória 

Aprendizagem 

significa modificação 

de comportamento 

que alguém que 

ensina produz em 

alguém que aprende.  

Avaliação significa o controle permanente exercido 

sobre o aluno no intuito de ele chegar a demonstrar 

comportamentos definidos como ideais pelo 

professor. 

Dialogar é perguntar e ouvir respostas. Acompanhar 

significa estar sempre junto para observar e registrar 

resultados. 

Concepção 

Mediadora 

Aprendizagem 

significa descobrir a 

razão das coisas e 

pressupõe a 

organização das 

experiências vividas 
pelos sujeitos numa 

compreensão 

progressiva das 

noções. 

Avaliação significa ação provocativa do professor, 

desafiando o educando a refletir sobre as situações 

vividas, a formular e reformular hipóteses, 

encaminhando-se a um saber enriquecido. 

Dialogar é refletir em conjunto (professor e aluno) 

sobre o objeto de conhecimento. Exige 
aprofundamento em teorias de conhecimento e nas 

diferentes áreas do saber. 

Acompanhar é favorecer o ‘vir a ser’ desenvolvendo 

ações educativas que possibilitem novas descobertas. 
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O segundo capítulo faz uma abordagem sobre o jogo e o brinquedo, e sua aplicação 

na educação, além de trazer uma discussão a respeito da extrapolação dos jogos da esfera 

infantil para o universo do jovem na sociedade contemporânea. 

No terceiro capítulo, procuramos discorrer a respeito da avaliação da aprendizagem, 

cujo enfoque foi entender como a prática avaliativa tem sido realizada no contexto 

educacional brasileiro. Para isso, fizemos um breve histórico da avaliação da aprendizagem 

escolar e trouxemos algumas discussões de dois dos educadores que consideramos 

trabalhar de forma relevante na perspectiva de avaliação para a aprendizagem, a saber: 

 Jussara Hoffmann (2011) em duas de suas obras: 

o Avaliação Mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 

universidade; 

o Avaliação: mito e desafio: uma perspectiva construtivista. 

 Cipriano Luckesi (2011) em uma de suas obras: 

o Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 

O quarto capítulo explicita o caminho metodológico adotado. Descrevemos o 

contexto em que a pesquisa foi realizada, bem como seus participantes, os diferentes 

momentos da pesquisa e os instrumentos utilizados para a coleta e análise dos dados 

obtidos. 

No quinto capítulo, procedemos à análise e discussão dos resultados que obtivemos 

ao longo da pesquisa. Nossos resultados foram divididos de acordo com os diferentes 

momentos ou partes da pesquisa. Primeiramente, analisamos as respostas dos questionários 

aplicados no início de nossa intervenção. Posteriormente, nos voltamos ao processo de 

elaboração dos jogos, onde, por meio da análise textual discursiva, foi possível trazer à luz 

quatro categorias de discussão: Interação promovida por meio das perguntas dos 

estudantes; O livro didático como principal fonte de pesquisa para elaboração dos jogos; 

Ideia de Ecologia expressa nas discussões – Avaliação da aprendizagem; e Relação aluno-

tecnologia na elaboração do jogo didático. Por último, analisamos os jogos produzidos 

pelos alunos e os dividimos em categorias, a fim de selecionar alguns deles e entender mais 

a respeito do aprendizado oportunizado por meio da atividade. 

Finalmente, temos as nossas considerações parciais, onde fazemos algumas 

reflexões a respeito da pesquisa e procuramos relacionar os resultados obtidos com as 

problemáticas apresentadas inicialmente. Apresentamos as potencialidades da pesquisa e, 

também, algumas possíveis fragilidades desta, dentro do contexto em que foi realizada e à 

luz de nosso referencial teórico. Em seguida, estão listadas as referências bibliográficas 
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utilizadas para o alicerce e direcionamento da pesquisa e, por último, os apêndices 

considerados importantes para que o leitor tenha um melhor entendimento do trabalho 

realizado. 
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 Capítulo II 

 E começa o Jogo! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Não deixamos de brincar porque envelhecemos. Envelhecemos porque 
deixamos de brincar.” 

 George Bernard Shaw 
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2.1 – O adolescente e o ambiente lúdico. 

Quando fazemos alguma leitura sobre jogos, encontramos geralmente um cenário 

infantil e poucas coisas são ditas a respeito do universo adulto. Concordamos que, para 

compreender o adolescente, se faz necessário olhar para a criança. Enquanto crianças, nós 

brincamos e jogamos como atividades comuns à nossa realidade. As crianças 

frequentemente jogam imitando a vida adulta, se preparando para ela, como acontece nas 

brincadeiras de casinha, escolinha, e tantas outras. Chateau (1987) diz que o maior sonho 

da criança é ser adulto. O autor ainda fala da relação que a criança tem com o jogo e o 

trabalho e a mudança de finalidades que ocorre da fase infantil à adulta: 

É preciso ver então no jogo como que um substituto do trabalho futuro 

que ele anuncia e prepara. Pensa-se às vezes que a criança não gosta de 

trabalhar; essa é uma afirmação tão perigosa quanto errônea. O que a 
criança não aprecia é o trabalho forçado e sem finalidade visível; não 

lhe agrada despender suas energias sem tirar um proveito. Mas nisso ela 

não se diferencia do adulto; a diferença essencial é que o adulto vê mais 
amplo e mais longe; o trabalho que parece inútil à criança tem muitas 

vezes, para o adulto, uma significação, e daí, um valor (CHATEAU, 

1987, p. 34). 

É motivo de preocupação uma sociedade que perde esses elementos na sua cultura. 

Infelizmente o mundo contemporâneo, principalmente nas grandes cidades, tem envolvido 

as pessoas em uma rotina de trabalho, estudos e tantos outros ativismos que até mesmo as 

crianças tem perdido o precioso tempo de brincar e de serem crianças. Tem-se 

acrescentado muitos requisitos à sua formação: aula de idioma, música, dança, esportes, 

entre outros. Não se retira aqui a importância desses conhecimentos para a formação de 

uma pessoa, todavia, não podemos nos esquecer de que crianças são crianças e precisam de 

estímulo, espaço e tempo para se expressarem como tais, ou seja: criança precisa brincar, 

criança precisa jogar! 

Por outro lado, enquanto adultos, podemos ver no trabalho uma necessidade para 

realizações de coisas práticas da vida. Muitas pessoas conseguem aliar trabalho e lazer e 

explorar seu lado lúdico, inclusive ao realizar tarefas ‘mais sérias’ como o trabalho. No 

entanto, muitas vezes jogamos para nos ausentar das preocupações relativas à vida adulta. 

O jogo, nessa fase, agora mais voluntário ainda, nos proporciona principalmente distração 

e diversão a despeito das atividades do dia a dia. 

O jovem e, principalmente, o adolescente encontram-se em outra fase, também 

peculiar. Não são mais crianças e ainda não são adultos. É uma fase delicada de transição, 

em que eles se preocupam com a afirmação de sua identidade e com a descoberta do seu 
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lugar na sociedade, ao mesmo tempo em que se sentem ‘pressionados’ a abandonar os 

hábitos relativos à infância.   

Alguns autores falam a respeito dessa fase de afirmação no mundo adulto. A 

construção da identidade pessoal, segundo Shoen-Ferreira; Aznar-Farias e Silvares (2003), 

configura-se na principal tarefa da adolescência, que inclusive tem influência na 

transformação do adolescente em um adulto dito produtivo e maduro.  

Os jovens não jogam mais para simular a vida adulta ou se preparar para ela. Sua 

rotina, que pode ser só de estudos, ou também de estudo e trabalho, também lhes motiva a 

buscarem, nos jogos, meios de lazer e distração. Entretanto, ao desejarem se afirmar no 

meio adulto e junto ao seu grupo social, muitos jovens acabam escondendo o seu lado 

lúdico por vergonha das pessoas. 

Soares (2008) discute a respeito desse fenômeno chamado de adultificação. O autor 

diz que as crianças se encontram mais dispostas a mudanças por não se encontrarem 

adultificadas. Elas expõem suas características lúdicas espontaneamente, sem medo ou 

vergonha do que as pessoas possam pensar. Acreditamos que os fatores que foram 

expostos no início da nossa fala, relacionados ao ativismo da atualidade e à falta de tempo 

para o desenvolvimento do lado lúdico, colaboram para que as crianças e os adolescentes 

passem mais precocemente por essa adultificação que Soares (2008) descreve.  

Concordamos, ainda, com Soares (2008) quando ele diz que a fase adulta exige sim 

mais maturidade e que os adultos devem continuar com suas preocupações e suas 

responsabilidades. Todavia, o autor segue dizendo que os adultos devem continuar também 

com o jogo. Entendemos ser o jogo importante em todas as fases da vida, e que o chegar à 

fase adulta não nos faz menos suscetíveis às mudanças, ao aprendizado e também não nos 

faz menos lúdicos e ansiosos pela diversão proporcionada pelo jogo. 

Em acordo com esse discurso abordaremos, ainda neste capítulo, algumas 

características e papéis importantes tanto do brinquedo quanto do jogo e, por fim, de suas 

implicações no campo educacional. 

Apresentaremos algumas peculiaridades do brinquedo nas considerações a seguir, 

tendo em vista o interesse em compreender um pouco da formação lúdica da criança, cujo 

brinquedo é uma referência.  

2.2 – O brinquedo. 

Nós brincamos e jogamos em todas as fases das nossas vidas, sendo que, em 

algumas delas, essas práticas podem ser mais frequentes do que em outras. Não é preciso 
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recorrer a estudos científicos para saber dos benefícios que o jogo e/ou brinquedo trazem. 

Aliás, basta observar o sorriso de quem brinca e a empolgação de quem joga. 

Kishimoto (2011) pontua algumas diferenças entre jogo e brinquedo. A primeira 

diz respeito à relação que o brinquedo tem com a criança: “é o estimulante material para 

fazer fluir o imaginário infantil” (KISHIMOTO, 2011, p. 24). Neste sentido, o brinquedo 

tem a capacidade de propor um mundo imaginário da criança e adulto. Daquela por viver 

as experiências permitidas pelo objeto, e deste por construir este objeto capaz de suscitar 

essas experiências infantis. 

Brougère (2004) vai mais além na discussão do papel do brinquedo na vida da 

criança. Para ele, a forma como os adultos pensam o brinquedo destinado à criança, 

depende do lugar desta na sociedade e da imagem que se faz dessa criança: 

O brinquedo é um reflexo, não tanto do mundo, como pensamos 

frequentemente ao selecionarmos os brinquedos mais realistas de uma 
época, quanto da própria criança, do lugar que ela ocupa e da relação 

que ela mantém com o mundo. Porém, o brinquedo, tal como eu o 

concebo, é mais que um objeto. É um sistema de significados e práticas, 

produzidos não só por aqueles que o difundem, como por aqueles que o 
utilizam, quer se trate de presentear ou de brincar (BROUGÈRE, 2004, 

p. 14). 

Ao prosseguir discutindo as distinções entre jogo e brinquedo, segundo Kishimoto 

(2011), enquanto no jogo existe um sistema de regras que especifica a sua modalidade, o 

brinquedo, além de supor uma relação íntima com a criança, não exige uma delimitação 

quanto ao seu uso. 

Kishimoto (2011) exemplifica falando da boneca, que pode ser utilizada pelas 

crianças tanto para sua manipulação, quanto para a tradicional brincadeira de mamãe e 

filhinha. A autora também diz que o brinquedo tem uma dimensão material, cultural e 

técnica que o jogo não possui: 

O brinquedo estimula a representação, a expressão de imagens que 
evocam aspectos da realidade. Ao contrário, jogos, como xadrez e jogos 

de construção, exigem, de modo explícito ou implícito, o desempenho de 

certas habilidades definidas por uma estrutura preexistente no próprio 
objeto e suas regras (KISHIMOTO, 2011, p. 20). 

Apesar das diferenças existentes entre jogo e brinquedo, ressaltamos sua 

importância na formação social e cultural das pessoas, independente da faixa etária em que 

se encontram.  
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2.3 – O jogo. 

Iniciamos com uma fala de Huizinga (2001) que consideramos tão rica em 

significado e, ao mesmo tempo, inebriada de empolgação e certa magia que são muito 

típicos do ambiente lúdico que pretendemos propor: 

A intensidade do jogo e seu poder de fascinação não podem ser 

explicados por análises biológicas. E, contudo, é nessa intensidade, 
nessa fascinação, nessa capacidade de excitar que reside a própria 

essência e a característica primordial do jogo. O mais simples raciocínio 

nos indica que a natureza poderia igualmente ter oferecido a suas 
criaturas todas essas úteis funções de descarga de energia excessiva, de 

distensão após um esforço, de preparação para as exigências da vida, de 

compensação de desejos insatisfeitos etc., sob a forma de exercícios e 

reações puramente mecânicos. Mas não, ela nos deu a tensão, a alegria e 
o divertimento do jogo (HUIZINGA, 2001, p.5). 

Por meio desse pequeno trecho, podemos ver a complexidade de sentimentos e 

papéis relacionados ao jogo, bem como sua inserção na evolução natural e cultural do ser 

humano. 

Kishimoto (2011) fala a respeito da dificuldade existente em definir a palavra jogo, 

uma vez que algumas condutas podem ou não ser jogo, dependendo do significado que é 

atribuído em cada cultura. A autora considera que no Brasil existe um baixo nível de 

conceituação para os termos jogo, brinquedo e brincadeira, uma vez que ainda são 

empregados de forma indistinta. 

Nesse sentido, Huizinga (2001) diz que não seria correto esperar que as diferentes 

línguas encontrassem a mesma ideia e palavra para expressarem a noção de jogo como 

ocorre com outros conceitos que tem uma palavra bem definida em cada língua, como o de 

pé e mão. 

 O autor descreve, ainda, a linguagem utilizada por diversos povos para denominar 

algo que se assemelhe ao que nós entendemos por jogo. O grego, por exemplo, além de ter 

o sufixo –inda, utilizado para jogos infantis, possui mais três palavras diferentes que 

designam jogo em geral. O latim, no entanto, já cobre todas as possibilidades de variações 

com uma única palavra: ludus, de ludere, cujo significado reflete a não seriedade, a ilusão e 

a simulação. De acordo com o autor, ludus abrange os jogos infantis, a recreação, as 

competições, as representações litúrgicas e teatrais e os jogos de azar. 

A partir do estudo da forma como diversas línguas e culturas expressam a noção de 

jogo e o desenvolvem desde a antiguidade até os dias de hoje, e tendo em vista a 

perspectiva de jogo tanto para animais, como para crianças e adultos, Huizinga (2001) 

elaborou uma definição de jogo que envolvesse os principais pontos comuns relacionados a 
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ele. Utilizaremos como referencial essa definição de jogo, que segundo o autor consiste 

em: 

Uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

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

mesmo, acompanhado de um sentimento de alegria e de uma consciência 

de ser diferente da ‘vida quotidiana’ (HUIZINGA, 2001, p. 33). 

Para Huizinga (2001), a liberdade é uma característica importante no jogo, uma vez 

que, se for sujeito a ordens, deixa de ser jogo. Ele explica que as crianças brincam porque 

gostam de brincar. Para os adultos também não existe uma obrigação envolvida no ato de 

jogar, constituindo-se em uma atividade supérflua, que pode ser facilmente dispensada e 

que apenas se torna uma necessidade quando o prazer nela envolvido a transforma em 

necessária. 

Caillois (1990) também é adepto da ideia de liberdade no jogo, considerando como 

aspecto essencial a espontaneidade e o jogar por exclusivo prazer: 

Porque só existe jogo quando os jogadores querem jogar e jogam, 

mesmo que seja o jogo mais absorvente ou mais extenuante, na clara 

intenção de se divertirem e de afugentar as preocupações, ou seja, de se 
afastarem da vida de todos os dias. Acima de tudo, e sobretudo, urge que 

tenham a possibilidade de se irem embora quando lhes aprouver, 

dizendo: ‘Não jogo mais’ (CAILLOIS, 1990, p. 26). 

A existência de regras é outro aspecto fundamental do jogo. Caillois (1990) 

considera que em um jogo as regras são imperiosas e absolutas e não existe razão para que 

sejam desta ou daquela maneira, cabendo ao jogador aceitá-las como são. Neste contexto, 

Huizinga (2001) ainda diz que o jogo é ordem e cria ordem. Para o autor, a estreita relação 

entre jogo e ordem pode ser o que faça com que este seja também tão ligado ao domínio da 

estética. Além disso, ainda segundo Huizinga (2001), as características usadas para 

designar os elementos do jogo são pertencentes também à estética: “tensão, equilíbrio, 

compensação, contraste, variação, solução, união e desunião” (HUIZINGA, 2001, p. 13). 

Isso nos leva a discutir um terceiro aspecto que queremos ressaltar, que é a antítese 

Jogo-Seriedade. Pode parecer contraditório que algo possa despertar, concomitantemente, a 

tensão e o prazer nas pessoas que o praticam. No entanto, a seriedade provocada pela 

importância de se seguir corretamente as regras, e a competição geralmente existente no 

jogo - seja competindo com outras pessoas ou em um desafio de superar a si mesmo – tem 

o poder de provocar nas pessoas divertimento e prazer.  

Huizinga (2001) explica que o significado de seriedade remete à ausência de jogo 

ou brincadeira, mas que o significado de jogo está em uma ordem mais elevada. Ou seja, o 
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jogo não exclui a seriedade, ao contrário, ele pode muito bem incluí-la. Um jogo pode ser 

tão sério a ponto de o jogador entregar-se de corpo e alma a ele, a ponto de perder a 

consciência de que se trata apenas de um jogo. É, então, que o autor diz que a alegria 

advinda dessa atividade pode transformar-se em tensão e, ainda, em arrebatamento. 

Entende-se assim que existem diversas coisas que podemos fazer para nos distrair, 

relaxar e divertir. No entanto, o jogo extrapola o conceito de busca de entretenimento. Suas 

regras, implícitas ou explícitas, dão a ele as características de seriedade e de divertimento. 

O jogo caracteriza-se em elemento inerente da sociedade em suas diversas facetas ou 

categorias. Ele existe no âmbito cultural, perpassando de formas muitas vezes distintas, 

mas também frequentemente semelhantes, nas diversas culturas humanas. Não se torna 

ultrapassado, pois o jogo se adapta ao tempo, à sociedade e à cultura, e não se torna 

enfadonho, uma vez que existe dentro de um limite de tempo voluntário. 

2.3 – Elucidações sobre o jogo e a educação. 

Não é recente a utilização do jogo em algumas áreas da sociedade, bem como na 

educação. Brougère (1998) diz que o jogo tem sentido em um espaço social e cultural 

determinado de acordo com a sociedade em que a prática está inserida.  

No entanto, sempre houve uma dificuldade em se aceitar o jogo como instrumento 

sério, uma vez que geralmente a concepção que se tem dele é de uma atividade frívola e 

oposta á seriedade. Brougère (1998) discorre a respeito desse obstáculo de aceitação 

imposto pelo suposto paradoxo existente entre a frivolidade e a seriedade como integrantes 

da mesma essência do jogo. Segundo o autor, ao utilizar-se o jogo, que é frívolo, para o 

bem da sociedade, faz-se negando essa frivolidade. 

Todavia, Brougère (1998) se posiciona justamente a respeito da importância dessa 

característica de futilidade do jogo para justificar sua utilização, inclusive no meio 

educativo: 

Não é a frivolidade que faz do jogo um lugar de experiência original, até 

mesmo de aprendizagem ou educação, no mínimo, de socialização? (...) 
É sua frivolidade por excelência: ele não serve para nada. Mas nos 

mostra que, por isso mesmo, a criança pode fazer experiências com ele 

que não ousaria na vida comum. A frivolidade do jogo não impede que 

nele se veja um lugar de educação (BROUGÈRE, 1998, p. 49). 

 Brougère (1998) relaciona a forma que o jogo é utilizado na educação em cada 

época com a visão que se tinha a respeito da criança nesses contextos. Dos tempos 

modernos até o Renascimento, a concepção negativa da criança como um ser mau em 
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essência e carente de razão direcionava os educadores a usarem o jogo como mais uma 

ferramenta de manipulação e controle dos objetivos educacionais vigentes. 

O que o autor descreve é uma realidade em que não se valoriza nem o jogo e nem a 

criança: “o jogo, enquanto tal, não tem valor educativo: o que tem valor educativo é, pelo 

contrário, o conteúdo controlado pelo educador e que é revestido pela roupagem 

enganadora do jogo” (BROUGÈRE, 1998, p. 71). 

Nesses contextos, o jogo é então utilizado como forma de recreação e relaxamento 

importante entre as atividades que exigiam esforço físico ou intelectual; ao aproveitar o 

interesse da criança pelo jogo, pode-se também mascarar as atividades escolares como 

jogo, sendo ele mais um artifício pedagógico; e ainda permite que o professor explore a 

personalidade infantil a fim de adaptar a esta o ensino. 

O Romantismo, com sua visão poética do mundo, trouxe também um novo 

interesse sobre a criança e, consequentemente, um novo olhar sobre o jogo educativo: 

Rousseau e a corrente romântica transformam totalmente a ideia que se 
tem da educação e da atividade espontânea dessa criança. O educador 

deve seguir a natureza, único preceptor verdadeiro; deve, é claro, 

conhecê-la, o que vai originar progressivamente um interesse científico 
pela criança, e dedicar-se a considerar suas atividades espontâneas, que 

não são mais tão fúteis quanto pareciam. (...) O jogo, expressão por 

excelência da espontaneidade infantil, surge como o testemunho de uma 
necessidade da natureza. Se a criança joga é porque isso é necessário ao 

seu crescimento, assim como a necessidade tão natural de se alimentar 

(BROUGÈRE, 1998, p. 202). 

 Essa ruptura de paradigma permitida pelo Romantismo não extinguiu a existência 

das outras formas de relacionar jogo e criança na educação. Todas as formas de 

pensamento passaram a coexistir no contexto educativo e isso, muitas vezes, torna o 

discurso sobre o jogo mais complexo e contraditório: 

Trata-se de fazer um bom uso (inclusive através do estratagema) do 
frívolo ou de considerar o jogo como sério, a menos que se reverta essa 

visão, considerando que é a própria frivolidade do jogo que proporciona 

seu interesse educativo (BROUGÈRE, 1998, p. 203). 

Entendemos que a utilização de jogos no cenário pedagógico contemporâneo, além 

de englobar mais de uma linha de pensamento a respeito da relação jogo/educação, 

também se caracteriza pela maior compreensão das características naturais do jogo como 

potencialidades educativas. A frivolidade e a incerteza, por exemplo, não deveriam mais 

ser temidas pelo risco de que a aula ‘saia do controle’ dos educadores, mas sim bem 

aproveitadas para que tenhamos a oportunidade de conhecer resultados que vão além 

daqueles planejados. 
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Mesmo concebendo a frivolidade como característica de uma atividade que não 

visa produzir resultados práticos ou úteis, podemos percebê-la como uma boa aliada para o 

ensino e a aprendizagem. Segundo Kishimoto (2011), a criança não brinca preocupada com 

a aquisição de algum tipo de conhecimento. No entanto, é nesse aparente descompromisso 

do jogo que vemos uma ótima oportunidade para que a espontaneidade dos jogadores 

permita um aprendizado e também uma demonstração de aprendizado que uma situação 

‘não lúdica’ poderia não viabilizar com tanta propriedade. 

Essa espontaneidade reflete, ainda, na atmosfera de incerteza criada pelo jogo. 

Sabemos que uma aula convencional já não permite total segurança da resposta aos 

objetivos pré-definidos, devido à pluralidade dos educandos, às diferentes realidades 

escolares e muitas outras questões. 

O jogo, no entanto, expressa essa incerteza em sua essência, e, por isso, o educador 

consciente necessita trabalhar este ambiente lúdico preparado para aproveitar as 

imprevisibilidades, mas centrado também para que não se desvie a importância dos 

conteúdos que se quer desenvolver com os estudantes. 

A respeito disso, Kishimoto (2011) pontua duas funções existentes no jogo ou 

brinquedo educativo: a função lúdica e a função educativa. Para a autora, a função lúdica é 

aquela que propicia a diversão, enquanto a educativa é concernente aos conhecimentos 

viabilizados por meio do jogar ou brincar. 

Soares (2008) discute a respeito das funções colocadas por Kishimoto, enfatizando 

a relevância em se ponderar tanto o valor lúdico quanto o educativo para se utilizar o jogo 

no ambiente educacional. Quando a função lúdica se sobressai muito em relação à 

educativa, o jogo corre o risco, segundo o autor, de se tornar apenas jogo e perder a 

característica de jogo educativo. E quando ocorre o inverso, e a função educativa se 

destaca mais do que a lúdica, o jogo pode também se descaracterizar e tornar-se um 

material didático. O desafio consiste então em promover um equilíbrio entre as duas 

funções. 

Ainda nesse sentido, Soares (2008) diz que a proposição do jogo em sala de aula, 

por não ser voluntário aos estudantes, faz com que seu início tenha mais função educativa 

do que lúdica. No entanto, o que poderia ser interpretado como uma contradição do que 

dissemos sobre equilíbrio entre as funções no jogo é explicado pelo próprio autor: 

“Elimina-se o paradoxo na prática pedagógica ao se preservar a liberdade de interação com 

o brinquedo, bem como a liberdade de se divertir e brincar” (SOARES, 2008, p. 49). 
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“Feliz aquele que transfere o que sabe, e aprende o que ensina.” 

Cora Coralina 
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3.1 – Um pouco da história da avaliação da aprendizagem. 

É possível imaginar que a prática de verificação do conhecimento dos alunos já 

existe há muito tempo. No entanto, o que pode parecer mais surpreendente é que 

carregamos uma herança muito forte das práticas avaliativas do passado e os estudos e 

movimentos para sua mudança são ainda muito recentes. 

Luckesi (2011) diz que há muito temos praticado exames escolares e que a nossa 

história de avaliação da aprendizagem, essa sim, é recente. De acordo com o autor, 

praticamos, ainda hoje, em nossas escolas, exames que foram sistematizados nos séculos 

XVI e XVII, juntamente com a emergência da escola na modernidade, e ao longo desses 

anos ocorreram mudanças muito superficiais na forma como é acompanhada a 

aprendizagem dos alunos. 

Chaves (2003) situa o contexto educacional brasileiro ao discorrer sobre a Ratio 

Studiorum, que é uma cartilha formulada por jesuítas da companhia de Jesus e promulgada 

em 1559, após mais de meio século de práticas educativas. De acordo com a autora, essa 

pedagogia influenciou as outras propostas pedagógicas que surgiram posteriormente. 

A Ratio Studiorum (FRANCA, 1952) contém regras de procedimento direcionadas 

a todos os integrantes da instituição de ensino: alunos, professores, reitor, prefeito de 

estudos, ajudante de professor, etc. O documento descreve, portanto, entre outras questões, 

como devem ocorrer as práticas de ensino e as provas escolares. 

Ao analisar os deveres cabíveis aos professores em geral, percebemos que existia 

uma preocupação com a aprendizagem dos alunos. Os professores eram orientados a 

permanecer perto do local da sala de aula por pelo menos um quarto de hora para que os 

seus alunos pudessem tirar dúvidas acerca da lição. Quanto ao progresso dos estudantes, os 

docentes eram orientados a tratar igualmente a todos, sejam ricos ou pobres, e também a 

procurar em particular o progresso de cada um dos seus estudantes. 

Todavia, para o aprendizado, ressaltava-se a capacidade de memorização dos 

estudantes e as competições entre os alunos, chamadas de disputas, que aconteciam 

semanal e mensalmente. Sobre os alunos com dificuldade de aprendizagem, caberia ao 

Prefeito de Estudos decidir sobre sua aprovação. 

Apesar de citar a importância de que o professor assegure o progresso particular de 

seus alunos, percebe-se que não cabe a este algumas decisões referentes ao seu 

desempenho. De acordo com Chaves (2003), isso demonstra a desvinculação entre ensino-

aprendizagem e avaliação expressa na proposta pedagógica. 
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Além disso, as normas não parecem considerar a não aprendizagem do aluno como 

uma oportunidade de rever o ensino; alunos duvidosos eram submetidos a novos exames e, 

caso não fosse suficiente, observava-se a sua idade e o seu comportamento para decidirem 

se deveriam ou não ser promovidos.  

Não pretendemos julgar essa pedagogia, visto que ela deve ter servido a certos 

objetivos dentro do contexto em que foi elaborada. Mas sua análise torna-se fundamental 

para que, ao compararmos com pedagogias utilizadas até hoje, ou até muito recentemente, 

possamos tentar compreender o porquê de se evoluir tão pouco na área educacional e, 

especificamente, quanto à avaliação da aprendizagem. 

Como dissemos anteriormente, Luckesi (2011) afirma que examinamos há muitos 

anos, mas que há pouco tempo temos aprendido a avaliar, de fato, a aprendizagem. De 

acordo com o autor, a avaliação da aprendizagem começou a ser proposta por Ralph Tyler, 

que começou a utilizar essa expressão a partir de 1930. 

Tyler preocupava-se com o alto índice de reprovação escolar, uma vez que a cada 

cem crianças que ingressavam na escola, setenta eram reprovadas. Diante dessa situação, o 

educador propôs o ensino por objetivos, que consistia no estabelecimento claro daquilo que 

o educando precisava aprender e da forma que seria utilizada para que aquele aprendizado 

fosse possível. Os passos necessários para efetivar a proposta seriam: “(1) ensinar alguma 

coisa, (2) diagnosticar sua consecução, (3) caso a aprendizagem fosse satisfatória, seguir 

em frente, (4) caso fosse insatisfatória, proceder à reorientação, tendo em vista obter o 

resultado satisfatório” (LUCKESI, 2011, p. 28). 

Luckesi (2011) considera interessante a proposta de Tyler e a denomina de óbvia, 

singela e consistente, mas lamenta que, apesar de existir a oitenta anos, ainda não tem 

vigência significativa nos meios educacionais. Rosales (1992) enfatiza a visão de Tyler de 

que avaliação não se relacionava apenas a resultados, mas à aprendizagem e também ao 

currículo. Contudo, diferentemente de Luckesi, Rosales (1992) considera que o modelo 

tyleriano é intensamente utilizado, só que na prática acabou por se limitar a uma 

comparação dos resultados mais facilmente constatáveis com objetivos pré-determinados. 

Scriven
4
 (1967, apud Rosales, 1992), não acreditava no estabelecimento de 

objetivos para a realização da avaliação da aprendizagem. Para este autor, era importante 

que se levasse em consideração não apenas o previsto, mas os resultados imprevistos, que 

                                                
4
 SCRIVEN, M. The Methodology of evaluation. In: TYLER, R., GAGNE, R., SCRIVEN, M. Perspectives 

of Curriculum Evaluation. Chicago: Rand McNally, 1967. p.39-83. 
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poderiam, inclusive, ter mais relevância que os primeiros. No entanto, Scriven apreciava 

em sua teoria avaliativa mais do que os resultados, mas o processo de desenvolvimento do 

ensino. Tanto que, de acordo com Rosales, ele insiste em distinguir dois tipos de avaliação: 

a sumativa e a formativa. Sendo que, enquanto a primeira é centrada em resultados, a 

segunda se interlaça muito mais ao processo de ensino, serve para o seu aperfeiçoamento e 

facilita a tomada de decisões. 

Os pontos fortes das teorias de Tyler e Scriven foram incorporados a uma nova 

teoria proposta por Bloom
5
 (1972, apud Chaves, 2003). Bloom concordava com Tyler no 

estabelecimento de objetivos claros de ensino, que para ele deveriam servir para que os 

alunos atingissem o domínio do conteúdo que era ensinado. Já com relação à teoria de 

Scriven, Bloom uniu a avaliação somativa e a formativa à avaliação diagnóstica. 

Consideramos que a avaliação diagnóstica constitui-se em uma grande contribuição 

que Bloom fez à teoria de Scriven. Enquanto a avaliação somativa ocorre ao final de cada 

unidade, e a avaliação formativa no decorrer do processo, auxiliando o aperfeiçoamento do 

ensino, a avaliação diagnóstica acontece logo no início, com o objetivo de identificar como 

está a aprendizagem do aluno em relação a determinado conteúdo. Dessa forma, é possível 

começar do ponto adequado e formular com mais eficiência os objetivos de ensino a serem 

alcançados.  

Alguns autores consideravam a avaliação uma oportunidade de coleta de 

informações importantes para o ensino. Entre eles, podemos citar Cronbach
6
 (1963) e 

Parlett & Hamilton
7
 (1972) (apud, Rosales, 1992). 

A avaliação para Cronbach (1963, apud ROSALES, 1992) consistia 

fundamentalmente nessa coleta de informação e na comunicação aos responsáveis por 

tomar decisões pelo ensino. 

Parlett e Hamilton (1972) foram autores do modelo de avaliação iluminativa, 

segundo o qual “a avaliação deve contemplar tanto os resultados do ensino como este na 

sua totalidade, fundamentação, desenvolvimento, dificuldade” (ROSALES, 1992, p. 24). 

Para este autor, a recolha de informações deveria ser feita utilizando-se técnicas baseadas 

na observação. 

                                                
5 BLOOM, B. S. Taxionomia de objetivos educacionais. Domínio cognitivo. Porto Alegre, Globo. 1972. 
6
 CRONBACH, L. J. Evaluation for course improvement. Teacher's College Record, v. 64, n. 8, 1963. 

7
 PARLETT, M. & HAMILTON, D. Evaluation as illumination: A new approach to the study of innovatory 

programs. (Occasional Paper 9). Edinburgh, Scotland: Center for Research in the Educational Sciences, 

University of Edinburgh, 1972. 
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Tanto Macdonald
8
 (1971) quanto Stake

9
 (1975) são partidários de uma avaliação 

holística. Para Macdonald, o ensino adquire características diferentes em cada situação, o 

que requer uma avaliação ecológica e contextual. Ademais, o autor também fala a respeito 

de busca de informações para que se tomem decisões. Stake, por outro lado, diferencia-se 

na ênfase ao juízo de valor. Para este autor, o processo avaliativo implica na descrição, que 

se estende a antecedentes, processos e resultados, e na formulação de juízos de valor, os 

quais não devem centrar-se nas mãos do professor, mas são emitidos também por outros 

componentes do ensino, como os pais e os administradores (ROSALES, 1992). 

Podemos perceber que, com o passar dos anos, e mais claramente a partir desses 

autores, já se tem uma visão menos objetiva e tecnicista do processo avaliativo. Começa-se 

a se considerar outros componentes influenciadores no ensino, e existe um maior 

relativismo advindo das diferentes características que cada situação educacional pode 

proporcionar. 

Nesse sentido, Eisner
10

 (1979) pode ser incluído como um dos educadores 

importantes do período ao se diferenciar pela forma artística como vê a avaliação da 

aprendizagem. Para este autor, a avaliação acontece em três etapas: 

a) Descrição, que se utiliza das dimensões fática e artística. Enquanto a primeira 

refere-se aos fatos em si, a segunda é a forma de expressão destes, utilizando a metáfora e 

outros recursos literários a fim de oferecer uma imagem mais completa e rica. 

b) Interpretação é a relação que é feita entre a teoria e a prática, onde a teoria é 

utilizada para explicar a prática e, por outro lado, a realidade também contribui para 

melhorar a teoria.  

c) Valoração constitui-se na etapa em que são feitos os juízos de valor, os quais não 

se apropriam de critérios universais, visto que cada situação demanda posturas e decisões 

diferenciadas (ROSALES, 1992). 

De acordo com Luckesi (2011), no Brasil, começamos a discutir avaliação da 

aprendizagem apenas no final dos anos 60 e início dos anos 70 do século XX. Em 1961, a 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB) ainda falava em exames escolares, e em 1971 passou-se a 

falar em aferição do aproveitamento escolar, mas somente a lei de 1996 utiliza o termo 

Avaliação da aprendizagem em seu documento. 

                                                
8
 MACDONALD, B. The Evaluation of the Humanities Curriculum Project: A Holistic Approach, Theory 

into Practice, v. 10, 1971. P; 163-167. 

9
 STAKE, R. Evaluating the Arts in Education: A Responsiveness Approach, Ohio: Merril. 1975. 

10 EISNER, E. The educational imagination. New York. Macmillan, 1979. 
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O autor explica a forma como ocorre a avaliação da aprendizagem no Brasil nos 

remetendo à política dominante no país, à qual o sistema de ensino está submetido: o 

modelo social liberal conservador, cujas origens estão na Revolução Francesa, encabeçada 

pelo movimento burguês. A nossa sociedade liberal prevê, portanto, a igualdade de direitos 

perante a lei. Luckesi (2011) expressou bem o que significa o liberalismo: as pessoas tem 

direito e liberdade, por meio do seu próprio esforço, a conquistar o que quiserem, sem que 

o governo tenha responsabilidade para que isso seja possível. 

Esse pensamento centrado no esforço pessoal motivou a existência de três 

pedagogias diferentes que tem o mesmo objetivo de conservar a sociedade na sua 

configuração. São essas pedagogias: 

A tradicional, centrada no intelecto, na transmissão de conteúdo e na 

pessoa do professor; a renovada ou escolanovista centrada nos 
sentimentos, na espontaneidade da produção do conhecimento e no 

educando com suas diferenças individuais; e, por último, a pedagogia 

tecnicista, centrada na exacerbação dos meios técnicos de transmissão e 
apreensão dos conteúdos e no princípio do rendimento (LUCKESI, 2011, 

p. 78). 

 Contudo, existem também frentes de pensamento que visam transformar, ao invés 

de conservar, e incluir, ao invés de excluir. Um importante exemplo é a pedagogia 

libertadora, inspirada nos pensamentos e práticas do professor Paulo Freire:  

Pedagogia esta marcada pela ideia de que a transformação virá pela 

emancipação das camadas populares, que define-se pelo processo de 

conscientização cultural e política fora dos muros da escola; por isso 

mesmo, destinada fundamentalmente à educação de adultos (LUCKESI, 
2011, p. 79). 

 Luckesi (2011) cita também a pedagogia dos conteúdos socioculturais, representada 

pelo grupo do professor Dermeval Saviani, que também prioriza a educação para todos e 

uma prática educacional que oportunize aos alunos adquirir habilidade não só de 

assimilação dos conteúdos, mas também de sua transformação dentro da prática social. 

O que vemos atualmente no contexto brasileiro são movimentos de transformação 

lutando contra a maré das práticas avaliativas fortemente arraigadas ao longo de tantos 

anos. Buscaremos discorrer um pouco a respeito de algumas dessas teorias que tem sido 

discutidas e praticadas no campo da avaliação da aprendizagem. 

3.2 - Avaliar para o aprendizado: algumas referências em teorias avaliativas no 

Brasil contemporâneo. 

A avaliação da aprendizagem é um tema pouco discutido nos cursos de formação. 

Quando o discutimos é dentro de um tópico de alguma disciplina em nossa grade 
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curricular. Além disso, geralmente os nossos professores tem uma concepção tradicional 

de avaliação da aprendizagem, repercutindo em nossas futuras práticas avaliativas 

enquanto professores, pois da mesma forma como somos mal avaliados, acabamos por 

repetir isso com os nossos alunos. 

A nossa prática avaliativa é reflexo do que acreditamos ser uma avaliação e do 

porque de avaliarmos os nossos alunos. Dessa forma, podemos ver a avaliação como uma 

mera conferência de aprendizado, um procedimento burocrático que responde aos 

objetivos traçados pelo professor, uma ação praticada ao final para julgar se o aluno 

aprendeu ou não. 

Em contrapartida, também podemos ver a avaliação como um Meio, ao invés do 

Fim da história. E é nesse sentido que encaminharemos nossas discussões, embasando-nos 

teoricamente para legitimar a importância de avaliar para a aprendizagem. Dentre os 

autores que trabalham com essa abordagem de avaliação, escolhemos dois que 

consideramos expressá-la em consonância com nossas propostas e resultados de pesquisa: 

 Jussara Hoffmann, que argumenta a favor de uma avaliação mediadora, 

dentro de uma perspectiva construtivista do conhecimento; 

 Cipriano Luckesi, que acusa a prática de exames no lugar de uma efetiva 

avaliação da aprendizagem escolar. Avaliação essa que nós abordamos 

enfatizando seu viés diagnóstico, muito discutido pelo autor. 

 3.2.1 - Avaliação Mediadora. 

Avaliação mediadora é um termo introduzido pela pesquisadora Jussara Hoffmann. 

A autora discorre a respeito da perspectiva de que a avaliação da aprendizagem seja uma 

das mediações que possibilitaria o encorajamento da reorganização do saber. É preciso que 

exista ação, movimento e provocação entre os elementos envolvidos na educação, no 

sentido de que professor e aluno, ao trocarem ideias e exporem suas opiniões, possam 

juntos reorganizá-las (HOFFMANN, 2011b). 

Hoffmann (2011b) considera que seja equivocada a compreensão de avaliação 

como julgamento de resultados. Essa definição concebe a prática avaliativa como um 

processo à parte dos outros processos educativos e, segundo a autora, a avaliação é 

“inerente e indissociável, enquanto concebida como problematização, questionamento, 

reflexão sobre a ação” (HOFFMANN, 2011b, p. 15). 

Segundo a autora, a avaliação tem o potencial de proporcionar a educadores e 

educandos um aprendizado sobre si mesmos e sobre a realidade escolar em que estão 
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incluídos. Entretanto, quando compreendida como julgamento, considera apenas um 

sujeito passível de modificações: o aluno. 

A avaliação, da forma como é usualmente feita em nossas instituições de ensino,  é 

penosa para todos que dela participam por assumir um caráter classificatório, burocrático, e 

de descontinuidade do processo de ensino: 

O grau, nota, conceito são conferidos ao aluno sem interpretação ou 
questionamento quanto ao seu significado e poder. Essas sentenças 

periódicas, terminais, obstaculizam na escola a compreensão do erro 

construtivo e de sua dimensão na busca de verdades. Impedem que 
professores e alunos estabeleçam uma relação de interação a partir da 

reflexão conjunta, do questionamento, sobre hipóteses formuladas pelo 

educando em sua descoberta do mundo (HOFFMANN, 2011b, p. 17). 

A avaliação mediadora poderia ser vista como o inverso dessa realidade avaliativa 

desvinculada do processo de ensino. Seria uma avaliação na perspectiva de construção do 

conhecimento, partindo da confiança na capacidade dos estudantes em construir suas 

verdades e da valorização de suas manifestações e interesses (HOFFMANN, 2011b). 

Essa mudança na forma como se observa os estudantes, como seres autônomos, 

inteligentes e criativos, transforma também o significado que se dá ao erro no processo 

educativo. Neste contexto, os erros são vistos como significativos e impulsionadores da 

ação educativa: “Permitem ao professor observar e investigar como o aluno se posiciona 

diante do mundo ao construir suas verdades” (HOFFMANN, 2011b, p. 18). 

O professor, em contrapartida, motivará o aluno a pensar em novas questões, 

fazendo assim com que reflita, de fato, sobre o conhecimento que está sendo construído. A 

mediação do professor é possível justamente neste processo de retomada e reflexão do que 

está sendo construído pelos estudantes, possibilitando que estes produzam, assim, um saber 

aprimorado (HOFFMANN, 2011b). 

Infelizmente, de acordo com a autora, esse movimento é geralmente desconsiderado 

na maioria das escolas, uma vez que a função do professor é limitada a transmitir e 

corrigir. Consequentemente, o processo educativo acontece de forma descontinuada, sem 

permitir aos alunos uma progressão na construção de conhecimentos. 

Enquanto que, para obter sucesso em uma escola tradicional, são valorizadas  

“Memorização, Notas altas, Obediência e Passividade”, para se alcançar o que Hoffmann 

chama de “Desenvolvimento máximo possível”, na perspectiva da avaliação mediadora, 

observa-se a “Aprendizagem, Compreensão, Questionamento e Participação” 

(HOFFMANN, 2011a, p. 27). 
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Hoffmann (2011a) utiliza essa expressão de “Desenvolvimento máximo possível” 

para uma realidade avaliativa onde se delineia os objetivos, mas não se estabelece limites 

para o aprendizado, que se torna em um “permanente vir a ser”. Cabe ao professor insistir 

em conhecer seus alunos, ouvir suas perguntas e devolver questionamentos que sejam 

implicantes, agindo em prol da autonomia desses estudantes. 

A teoria da avaliação da aprendizagem se alicerça nos princípios do construtivismo 

e, embasada em Piaget
11

 (1987), Hoffmann (2011a) explica que os indivíduos se 

desenvolvem por meio de estágios evolutivos do pensamento a partir de sua maturação e 

suas vivências. Nesse sentido, o meio social é fundamental para que esse desenvolvimento 

aconteça de forma mais acelerada ou mais lenta. 

Todos os indivíduos, e tanto os alunos como também os professores, não são 

prontos, ou seja, estão em constante processo de construção e de aprendizado. Daí a autora 

dizer que existem muitas maneiras de o aluno compreender o professor e o conteúdo, e 

inversamente o professor também pode compreender seu aluno de diferenciadas formas, de 

acordo com sua bagagem teórica e suas expectativas. 

Pergunta-se, portanto: por que o aluno não aprende? Mas ao entendermos a 

construção do conhecimento nessa perspectiva do “permanente vir a ser”, podemos dizer 

que o aluno ainda não aprendeu. É na valorização de tudo que o estudante produz, 

inclusive em suas dificuldades, que o professor planejará suas novas ações tendo seus 

alunos como participantes do processo (HOFFMANN, 2011a). 

 3.2.2 - Avaliação com viés diagnóstico. 

Luckesi (2011) enfatiza em sua obra a diferença entre examinar e avaliar na escola 

e a importância da avaliação como instrumento de diagnóstico a favor da aprendizagem 

dos educandos. 

O autor aponta que, enquanto o ato de examinar a aprendizagem se caracteriza pela 

classificação e a seletividade do educando, a avaliação se diferencia pelo seu diagnóstico e 

inclusão: 

Por si, não interessa ao sistema escolar que o educando seja reprovado, 

interessa que ele aprenda e, por ter aprendido, seja aprovado. O 

investimento necessário do sistema de ensino é para que o educando 

aprenda e a avaliação está a serviço dessa tarefa. Os exames, por serem 
classificatórios, não tem essa perspectiva; a sua função é de sustentar a 

aprovação ou reprovação do educando; função diversa de subsidiar um 

                                                
11 PIAGET, J. O nascimento da inteligência na criança. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 
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investimento significativo no sucesso da aprendizagem, própria da 

avaliação (LUCKESI, 2011, p. 29). 

Luckesi (2011) vê sentido na avaliação da aprendizagem escolar na medida em que 

ela se articula a um projeto pedagógico, não tendo fim em si mesma, mas fazendo parte de 

uma ação educativa que possui resultados pré-determinados. Tendo em vista os resultados 

desejados, é por meio da avaliação que são tomadas decisões a respeito do curso do ensino, 

no sentido de construir “com e nos educandos conhecimentos, habilidades e hábitos que 

possibilitem o seu efetivo desenvolvimento, por meio da assimilação ativa do legado 

cultural da sociedade” (LUCKESI, 2011, p. 46). 

Continuando na diferenciação entre examinar e avaliar, coloca-se o exame como 

uma forma de medir, de verificar o conhecimento. O autor então explica que uma medida é 

uma comparação entre grandezas, em que o resultado é a quantidade de vezes que o objeto 

medido cabe dentro do referencial utilizado. Ao utilizar essa comparação, Luckesi volta-se 

para a forma como é ‘medida’ a aprendizagem dos estudantes, utilizando-se como padrão o 

acerto da questão. Os acertos são somados e obtemos então a nota do aluno. 

O que é feito com os resultados obtidos chama ainda mais atenção. Quando o aluno 

não alcança uma nota satisfatória para sua aprovação, duas possibilidades ocorrem dentro 

do contexto de verificação da aprendizagem: 1- os dados obtidos são apenas registrados 

pelos professores; e 2- dá-se a oportunidade para que o aluno faça uma segunda aferição e 

melhore sua nota. Observamos que não há uma preocupação em que o aluno refaça os 

exames a fim de aprender melhor o conteúdo, mas para que melhore suas notas e consiga 

ser aprovado. O autor não desconsidera que o fato de o aluno estudar para fazer novas 

aferições possa trazer algum aprendizado a este, no entanto, considera essa motivação 

totalmente equivocada do ponto de vista educativo. 

A própria palavra verificar indica um ato que se encerra no simples fato de se ver 

ou não alguma coisa, sem que haja uma consequência, uma continuidade. Já o termo 

avaliar, originado do latim a-valere, significa dar valor a. Luckesi (2011) discute que, ao 

dar valor a alguma coisa, ato ou ação, estamos nos posicionando, de forma negativa ou 

positiva, perante o objeto de nossa ‘valoração’. Implica mais do que verificar se houve 

aprendizado, mas de se posicionar e tomar uma decisão quanto aos resultados do processo 

de ensino. 

Nesse sentido, a avaliação consiste na coleta, análise e síntese dos dados 

conseguidos do objeto de avaliação, seguido de atribuição de valor a este objeto. Este valor 

conduz o educador a tomar uma decisão: manter o objeto como está ou atuar sobre ele. 
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Percebemos que, diferentemente da verificação, que congela o objeto, a avaliação é um 

processo dinâmico que pressupõe continuidade de ação (LUCKESI, 2011). 

Essa continuidade, de acordo com Luckesi (2011), pressupõe duas possibilidades 

de ação: a primeira é a reorientação imediata da aprendizagem, que ocorre caso a 

aprendizagem se demonstre insatisfatória; ou o prosseguimento dos estudos, uma vez que 

os conteúdos essenciais ao educando tenham sido aprendidos satisfatoriamente. 

Vemos então que a avaliação, nessa perspectiva, é um processo que envolve a 

preocupação efetiva com o desenvolvimento do educando, não só se voltando ao que ele 

aprendeu, mas se importando também com aquilo que ele não aprendeu. 

Para que se chegue a essas conclusões de aprendizado e não aprendizado, é preciso 

que se faça uma investigação do desempenho dos estudantes. Essa investigação é o que dá 

significado para a qualidade que Luckesi ressalta no processo avaliativo: a avaliação é 

diagnóstica. Um diagnóstico serve para embasar as decisões de ação daquele que 

diagnostica em relação ao objeto estudado. Entendemos que não só o resultado final que o 

objeto nos apresenta seja importante para seu diagnóstico. A sua história de vida e o seu 

contexto social são também importantes para que se entenda melhor o que representa este 

objeto e, assim, seja possível inferir de alguma forma sobre ele e auxiliá-lo em suas 

limitações e consequente desempenho. 

Nesse sentido, a avaliação diagnóstica não é possível de ser realizada investindo-se 

no produto. Segundo Luckesi (2011), quando investimos no produto final, entendemos que 

qualquer resultado está bom e expressa o que o estudante aprendeu, e que este não irá 

aprender além disso. No entanto, o investimento no processo nos permite, ao diagnosticar 

uma aprendizagem insatisfatória, nos mobilizarmos a fim de encontrar meios que a tornem 

satisfatória. 

Luckesi (2011) relaciona esses posicionamentos distintos às teorias pedagógicas 

que assumimos. Destacar o produto significa que vemos o ser humano como pronto; 

enquanto que, ao ressaltar o processo, estamos olhando para o ser humano como um ser em 

desenvolvimento e, dessa forma, dizemos que o estudante ainda não aprendeu o que tinha 

que aprender, e por isso devemos investir nele novamente até que aprenda. 

Por fim, o autor discute a importância de que nossos instrumentos de diagnóstico e 

intervenção da aprendizagem sejam utilizados de forma a proporcionar informações sobre 

o aprendizado e não como instrumentos de tropeço, como “cascas de banana ao chão, para 

que pisem, escorreguem e caiam na armadilha” (LUCKESI, 2011, p. 64). 
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Para Luckesi, é importante que estes instrumentos estejam focados sobre tudo que é 

essencial de ser ensinado e aprendido. O autor considera que todos os instrumentos 

utilizados: teste, questionários, redações, entre outros, devem abarcar todas as informações 

importantes sobre o processo de ensino e aprendizagem. É assim que será possível obter 

um diagnóstico fiel sobre a aprendizagem e, por consequência, ter uma ação eficaz sobre o 

processo. Uma comparação com um diagnóstico médico facilita o nosso entendimento 

nesse sentido: 

Um médico não pode, sob pena de não atingir a sua meta – que é 

garantir melhoria de saúde para seu cliente -, usar como critério para 

escolher os exames a serem realizados no cliente, ‘os que ele mais gosta 
de fazer’ ou ‘os que mais fazem o cliente sofrer’; diversamente disso, ele 

seleciona todos os recursos necessários ao diagnóstico, para que possa 

ter a melhor compreensão do estado de saúde do seu cliente, o que lhe 
possibilitará a mais adequada intervenção. De forma semelhante 

necessita de agir o educador: o melhor diagnóstico possibilitará a 

melhor intervenção e, consequentemente, os melhores resultados 
(LUCKESI, 2011, p. 65). 

Para agir conforme todas as discussões feitas a respeito de avaliação diagnóstica, o 

autor afirma ser preciso que tenhamos consciência crítica e um comprometimento político, 

a fim de confrontar o modelo existente, agindo de forma inclusiva numa sociedade 

excludente. Avaliar no sentido de investigar e intervir para que se obtenham resultados de 

aprendizagem positivos é, de acordo com Luckesi, um ato revolucionário. “E há que se 

colocar força no remo, muita força!” (LUCKESI, 2011, p. 70). 
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 Capítulo IV 

 Foi um longo caminho até aqui: trajetórias 

metodológicas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte 
do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da 

procura, fora da boniteza e da alegria.” 
 

Paulo Freire 
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4.1 – A pesquisa. 

Quando realizamos uma pesquisa, seja ela acadêmica ou simplesmente uma busca 

doméstica por informações de nosso interesse particular, utilizamos alguns meios para 

garantir que os nossos objetivos com essa pesquisa sejam alcançados. As intenções de uma 

pesquisa, as experiências do pesquisador e seu modo de pensar acabam por direcionar as 

possíveis trajetórias a serem percorridas para que novos conhecimentos sejam construídos. 

 Gatti (2002) descreve de forma interessante a construção da ciência pela pesquisa. 

Ao fazer pesquisa, segundo a autora, estamos: 

...tentando elaborar um conjunto estruturado de conhecimentos que nos 

permita compreender em profundidade aquilo que, à primeira vista, o 
mundo das coisas e dos homens nos revela nebulosamente ou sob uma 

aparência caótica. Vamos então percorrendo aqueles caminhos que nos 

parecem, segundo critérios, mais seguros para construir uma 
compreensão aproximada dos homens, da natureza, das relações 

humanas, etc (GATTI, 2002, p.10). 

A nossa trajetória metodológica procura seguir essa perspectiva de se traduzir em 

caminhos cuidadosamente escolhidos a fim de proporcionar critérios seguros de 

compreensão dos fenômenos educacionais a que nos propusemos investigar. É importante 

também ressaltar que não entendemos ‘método’ como algo abstrato, mas, ainda de acordo 

com Gatti (2002), o método de uma pesquisa se revela em nossas ações e na forma como 

organizamos o nosso trabalho investigativo. Nesse sentido, optamos por analisar os 

resultados da pesquisa por meio da Análise Textual Discursiva. Esse método, que 

discutiremos com mais detalhes posteriormente, nos possibilitou certa segurança, ao 

mesmo tempo em que conferiu autonomia e identidade ao trabalho em sua construção. 

A autora também diz que o método não é um roteiro fixo, mas uma referência, e 

está sempre em construção por meio da prática em se fazer pesquisa. Não almejamos 

ingenuamente compreender a totalidade do fenômeno ao qual nos dedicamos pesquisar, o 

qual envolveria duas amplas áreas de estudo: Avaliação da aprendizagem e Jogos 

educativos. Todavia, buscamos, dentro de um recorte da realidade, entender algumas das 

facetas e possibilidades educativas da elaboração dos jogos educativos pelos alunos para a 

avaliação da sua aprendizagem em Biologia. 
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4.2 – A escola campo. 

A realidade em que nos encontrávamos no momento da pesquisa era de dedicação 

exclusiva às atividades do Mestrado e, portanto, foi necessário buscar parceria com uma 

escola e um docente, a fim de executar nosso trabalho. 

Optamos por desenvolver nossa pesquisa no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada 

à Educação (CEPAE). O CEPAE constitui-se em uma unidade acadêmica da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), atuando nas áreas de ensino, pesquisa e extensão e atendendo aos 

cursos de ensino fundamental, médio e pós-graduação (UFG, 2007). 

Esse colégio é campo de estágio preferencial para os alunos dos cursos de 

licenciatura da UFG e de outras instituições, e por isso acreditamos, então, que seria uma 

boa opção por se consistir em uma instituição com abertura natural aos trabalhos dos 

estudantes da Universidade. Além disso, a professora de Biologia dos terceiros anos do 

colégio nos forneceu total apoio às nossas atividades e foi uma grande parceira na 

elaboração e aplicação do projeto entre os alunos. 

4.3 - O Planejamento. 

Aconteceram duas reuniões com a professora da escola campo, antes do início do 

ano letivo, para que algumas decisões fossem tomadas em relação à execução do projeto 

entre os alunos. Primeiramente, foi decidido que a pesquisa aconteceria entre os alunos do 

terceiro ano do Ensino Médio, e entendemos ser interessante trabalhar com as duas turmas 

existentes dessa série: turma A e turma B. 

Por meio da análise dos conteúdos que seriam trabalhados com os estudantes de 

terceiro ano, a professora da escola sugeriu que desenvolvêssemos as atividades do projeto 

durante o conteúdo de Ecologia. Dentro de Ecologia, escolhemos proceder a elaboração 

dos jogos especificamente no tópico que aborda as Relações Ecológicas entre os seres 

vivos. Segundo o entendimento e experiência da professora, esse conteúdo poderia ser 

mais facilmente contextualizado pelos estudantes na elaboração de seus jogos. Dessa 

forma, a professora reorganizou seu cronograma para que Ecologia fosse estudada no 

primeiro semestre letivo facilitando, assim, a nossa intervenção nesse período. 

Ainda foi discutido nas reuniões qual seria o melhor momento para o 

acompanhamento da produção dos jogos, durante as aulas ou em atendimento no 

contraturno. Ficou em acordo que uma parte final de cada aula seria destinada às atividades 

e, se preciso, utilizaríamos também o contraturno, o que, no entanto, não foi necessário. 
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4.4 – O desenvolvimento das atividades em sala de aula. 

Ao iniciar o ano letivo, observamos três aulas em cada uma das duas turmas de 

terceiro ano (Turma A e Turma B). Finalizamos essa primeira etapa com a aplicação de um 

questionário às duas turmas de terceiro ano, o qual foi respondido por um total de 

cinquenta e três alunos (anexo 1). É importante ressaltar que o questionário aplicado, bem 

como as filmagens que aconteceram em sala de aula, foram devidamente autorizados, por 

meio de termos de consentimento assinados pelos alunos e respectivos responsáveis. 

A intenção da utilização deste instrumento é compreender as concepções e 

preferências dos alunos relacionadas a Jogo, além de descobrir as formas pelas quais eles 

são avaliados (e como gostariam de ser avaliados) pelos seus professores.  

A elaboração dos jogos foi acompanhada pela professora responsável pelas turmas 

e pela pesquisadora, durante parte das aulas de Biologia. A professora iniciava as aulas 

explicando o conteúdo de ecologia, com os alunos já dispostos em suas equipes, e uma 

parte final da aula era reservada para que eles pudessem discutir e trabalhar suas ideias 

para os jogos. 

Os estudantes formaram seis equipes em cada turma, sendo que cada equipe 

continha cinco ou seis participantes. Dessa forma, na turma A foram constituídos os 

seguintes grupos: A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Na turma B, de forma semelhante: B1, B2, 

B3, B4, B5 e B6. Cada grupo comportava cinco ou seis pessoas e foram identificados de A 

até F ou G; por exemplo, os participantes do grupo A1 são identificados assim: A1A, A1B, 

A1C, A1E, A1F. Esse mesmo procedimento foi repetido para os outros estudantes 

provenientes dos outros grupos. 

Os grupos deveriam elaborar jogos didáticos, aplicando o conteúdo de Relações 

Ecológicas. Os estudantes foram motivados a inventar seus próprios jogos ou se basear em 

jogos já existentes, de sua preferência, para adaptar o conteúdo em questão.  

A elaboração dos jogos aconteceu no mês de junho, sendo que ocorreu um 

acompanhamento durante três aulas com a turma 3º B e quatro aulas com a turma 3ºA, 

além dos encontros que os grupos realizavam fora da escola. Esses momentos de 

elaboração dos jogos foram filmados e, ao final, realizou-se uma apresentação dos jogos, 

unindo as duas turmas de 3º ano. Este momento de apresentação dos jogos foi dedicado à 

explicação, por cada equipe, do jogo que foi produzido. Apenas duas equipes fizeram uma 

rápida demonstração de como seus jogos poderiam ser jogados, mas não foi possível que 

as equipes, de fato, jogassem os jogos uns dos outros.  
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 É importante reiterar que a nossa metodologia não pretendia delimitar previamente 

os possíveis tipos de avaliação da aprendizagem que aconteceriam durante a atividade. Ao 

contrário, nosso objetivo é o de olhar para o processo depois de realizado e, embasados em 

nosso aporte teórico de jogos e de avaliação da aprendizagem, discutir algumas 

possibilidades, aos nossos olhos, de se realizar avaliações dos estudantes por meio da 

elaboração dos jogos. Dessa forma, encontraremos, ao longo do texto, mais do que 

constatações, mas também apontamentos de possíveis práticas, algumas das quais não 

foram realizadas em nossa pesquisa, mas que entendemos ser interessantes dentro do 

contexto pesquisado. 

4.5 – Análise Textual Discursiva. 

Para a análise dos dados que obtivemos, optou-se por um método que se justifica 

pela coerência com a proposta da nossa pesquisa e com o caminho metodológico que 

trilhamos. Esse método constitui-se na Análise Textual Discursiva. Segundo Moraes 

(2003), os passos desse método são: Desmontagem dos textos: unitarização; 

Estabelecimento de relações: categorização e Captando o novo emergente. 

Moraes (2003) compara esse tipo de análise a uma Tempestade de Luz: 

O processo analítico consiste em criar as condições de formação dessa 

tempestade em que, emergindo do meio caótico e desordenado, formam-
se flashes fugazes de raios de luz iluminando os fenômenos investigados, 

que possibilitam, por meio de um esforço de comunicação intenso, 

expressar novas compreensões atingidas ao longo da análise (MORAES, 
2003, p.192). 

Antes de se analisar qualitativamente um texto, é preciso que se tenha consciência 

da multiplicidade de leituras que todo texto nos possibilita. Dessa forma, Moraes (2003) 

nos alerta para as diferentes leituras que podem ser feitas tanto em função das intenções 

dos autores como dos referenciais teóricos em que se apoiam os seus leitores. Nesse 

sentido, os materiais analisados são um conjunto de significantes em que o pesquisador 

atribui significados de acordo com suas perspectivas teóricas e os comunica, a fim de 

cumprir o objetivo de uma análise. 

A análise textual tem por corpus as produções textuais, que podem ser entendidas 

tanto como produções escritas como vídeos ou outras produções linguísticas, as quais 

expressam discursos que podem ser lidos, descritos e interpretados (MORAES, 2003). 
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Tendo em vista esses conhecimentos, podemos começar o processo de análise, o 

qual, segundo Moraes (2003), tem como primeiro passo a unitarização. O autor sintetiza 

essa etapa em três momentos distintos: 

1. fragmentação dos textos e codificação de cada unidade; 

2. reescrita de cada unidade de modo que assuma um significado o mais 

completo possível em si mesma; 
3. atribuição de um nome ou título para cada unidade assim produzida 

(MORAES, 2003, p. 195). 

A categorização pode ser entendida como uma comparação entre as unidades de 

análise, a fim de agrupar aquelas que se demonstrem semelhantes. As categorias podem ser 

formuladas antes da análise, constituindo o método dedutivo; podem ser construídas de 

acordo com as informações do corpus, que é o método indutivo; o pesquisador pode 

misturar esses dois métodos, definindo categorias à priori e também construindo categorias 

novas no decorrer da análise; e ainda existe, de acordo com Moraes, um método intuitivo, 

cujas categorias surgem por meio de insights, permitidos pela “intensa impregnação nos 

dados relacionados aos fenômenos” (Moraes, 2003, p. 198). 

É por meio da unitarização e posterior categorização que se constrói um metatexto, 

objeto da análise. Esse metatexto constitui-se da organização das categorias que surgiram 

com o processo de análise e permite que o pesquisador realize suas interpretações sobre o 

fenômeno investigado, a fim de compreendê-lo de forma única. 

 Apesar das discrepâncias observadas entre uma turma e outra, optamos por analisá-

las em conjunto sem fazer comparações, apenas identificando os estudantes, seus grupos e 

suas turmas, por meio de números, para que o leitor possa saber a origem dos diálogos 

realizados. 

 As repetidas leituras das transcrições das aulas em que os jogos foram pensados e 

construídos permitiram que algumas categorias de análises emergissem e direcionassem a 

discussão da nossa pesquisa. Sendo assim, todas as categorias foram originadas do 

contexto de forma indutiva. 

 As leituras do texto nos permitiram encontrar algumas unidades de significado que 

nos chamaram mais atenção e, seguindo as orientações da análise textual discursiva, elas 

foram agrupadas de acordo com suas semelhanças. Algumas unidades, inclusive, foram 

repetidas em categorias diferentes, e alguns diálogos propiciaram o surgimento de mais de 

uma categoria. 

A marcação do texto das transcrições feita em cores distintas nos auxiliou a 

distinguir as ideias que se repetiam, de forma a elaborar as categorias de análise. 
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Representamos três das categorias utilizadas na Figura 1, na seguinte ordem, de cima para 

baixo, respectivamente: Ideia de ecologia expressa nas discussões (cor verde); Relação 

aluno-tecnologia na elaboração do jogo didático (cor amarela); e O livro didático como 

principal fonte de pesquisa para elaboração dos jogos (cor cinza). 

 
Figura 1 - Unidades de significado agrupadas em diferentes categorias de análise. 

Já na Figura 2, representamos algumas unidades de significado retiradas das falas 

dos estudantes em dias e turmas distintos e, que ao serem agrupadas, compõe a categoria 

‘Ideias de ecologia expressas nas discussões – avaliação da aprendizagem’. 

 
Figura 2 - Unidades de significado da categoria ‘Ideia de ecologia expressa nas discussões’. 
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Ao final das marcações, e ao agruparmos as unidades em categorias de sentido, 

obtivemos os principais pontos de discussão da nossa pesquisa, no que diz respeito ao 

acompanhamento da elaboração dos jogos. O Quadro 5 propõe um panorama das 

categorias emergidas por meio da análise textual discursiva. 

O Jogo: Concepções e 

Interações 

As falas dos estudantes, tanto em resposta ao 

questionário, como também em diálogos durante a 

elaboração dos jogos, nos revelam suas concepções 

sobre jogos e ainda o ambiente que o jogo 

proporciona a interações diversas. 

O livro didático como 

principal fonte de pesquisa na 

elaboração dos jogos. 

Percebemos a grande influência do livro didático 

como fonte de pesquisa para elaboração dos jogos e 

discutimos a respeito desse instrumento no ensino e 

aprendizagem de Biologia. 

Ideia de Ecologia expressa nas 

discussões – Avaliação da 

aprendizagem. 

A espontaneidade do ambiente lúdico permitiu que 

os estudantes expressassem algumas concepções 

importantes para que o professor realize sua 

avaliação da aprendizagem e seus direcionamentos 

em relação aos conteúdos. 

Relação aluno-tecnologia na 

elaboração do jogo didático. 

Realizamos algumas discussões a respeito da 

dependência que os estudantes da faixa etária 

pesquisada apresentaram em relação a computadores 

e outros aparelhos tecnológicos para confeccionarem 

seus jogos. 
Quadro 5 – Categorias emergidas por meio da Análise Textual Discursiva. 
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“Pensar, quem sabe, na ideia de uma escola-labirinto, espaço com 
magníficas possibilidades de caminhos diferenciados, onde o se 

perder é valorizado, porque possibilita uma enorme diversidade de 
caminhos e soluções; onde chegar a um lugar é importante, claro, 
mas sem que isso imponha a perda da riqueza do caminhar, do se 
perder e do experimentar as inúmeras possibilidades trazidas pelo 

próprio caminhar (e agora, navegar).” 
 

Nelson Pretto 
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Os resultados deste trabalho encontram-se divididos em três partes. A parte 1 

promove discussões a partir de dois objetos de análise: 

 As respostas obtidas por meio do questionário aplicado aos estudantes no 

início da pesquisa; 

 As categorias encontradas ao analisar o processo de elaboração dos jogos 

em sala de aula com perspectivas avaliativas. 

É importante explicar que as discussões provenientes tanto dos dados dos 

questionários quanto das transcrições de filmagens do processo de elaboração não estão 

separadas. Como os resultados dos questionários tem muita ligação com o que observamos 

durante a elaboração dos jogos, entendemos que mais interessante do que separar os 

resultados seria promover uma discussão única e coerente. 

A parte 2 descreve alguns jogos elaborados pelos alunos e, assim como a primeira 

parte, também discute algumas possibilidades avaliativas da atividade. 

A parte 3 apresenta uma reflexão sobre jogos e avaliação a partir das experiências 

obtidas por meio da pesquisa realizada. 
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 5.1. Parte 1 – Concepções e interações no jogo e seu processo de elaboração com 

perspectivas avaliativas. 

5.1.1. O Jogo: Concepções e Interações. 

Questionamos aos alunos o que lhes vem à mente quando ouvem a palavra Jogo 

(Questionário em Anexo) e notamos que, de cem concepções, mais de trinta estão 

relacionadas à Diversão por meio do Jogo, como é possível observar pelo gráfico da Figura 

3. Essa categoria surgiu pelo agrupamento de elementos como: “diversão”, “descontração”, 

“entretenimento” e “brincadeira”.  

A concepção primaria de Jogo, para 7% das respostas dos jovens da nossa pesquisa, 

está relacionada à Interação: “Algo para fazer com amigos”, “Comunicação”, “Dinâmica 

em equipes ou individual”, “Interação”. Todavia, a significativa parcela de 24% das 

concepções relaciona-se à Competição, que também é uma forma de interação entre as 

pessoas, o que totaliza 31% das características apontadas pelos estudantes.  

 

Figura 3 – Gráfico mostrando as concepções dos alunos a respeito de Jogos. 

Optamos por separar Interação de Competição para diferenciar a presença ou não 

do sentimento de competitividade dentro do contexto de jogo em grupo. Trechos como 

“vencer ou perder”, “ganhar custe o que custar”, “Disputa”, entre outros, chamam a 

atenção para a importância desse componente, segundo a opinião dos estudantes.  

Entendemos que seja interessante ao docente que pretende desenvolver atividades 

envolvendo jogos com grupos de jovens e adolescentes, observar a preferência destes por 

jogos competitivos. Essa valorização consciente e equilibrada do aspecto competitivo no 

jogo pode fazer com que o aprendizado seja potencialmente lúdico a essa faixa etária. 
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Podemos observar que as definições de Jogo não trazem usualmente essa 

característica de que seja algo para fazer em grupo ou individualmente. Huizinga (2001), 

por exemplo, destaca em sua definição os seguintes pontos: voluntariedade, limites de 

tempo e espaço, necessária existência de regras, ter um fim em si mesmo, sentimento de 

alegria, distinção da vida quotidiana. Dessa forma, apesar de o relacionamento não ser 

imperioso para que o jogo aconteça, entendemos que para muitos jovens ele é essencial. 

O Jogo tem mais sentido no universo jovem quando não é feito de forma isolada. 

Observamos que muitos declararam jogar em casa, pelo gráfico da figura 4. No entanto, a 

escola também se mostra em um ambiente muito propício aos jogos dos estudantes, tanto 

no momento de intervalo, quanto na quadra de esportes. Os dados de uma outra questão, 

sobre a interação dos jovens ao jogar, nos revelam que apenas 28,81% declararam jogar 

sozinhos, enquanto 71,19% disseram jogar em dupla ou grupo. 

 

Figura 4 – Gráfico mostrando os lugares onde os alunos mais jogam. 

 Observamos ainda que, apesar do grande potencial que o jogo demonstra ter para 

oportunizar a interação entre as pessoas, tão valorizada pelos jovens, eles geralmente 

jogam na quadra de esportes ou no momento de intervalo quando estão na escola. Apenas 

3% declaram jogar em sala de aula, revelando que pouco ainda se tem explorado do 

potencial do jogo na educação, especialmente na criação de momentos de interação 

importantes para o desenvolvimento e aprendizado de jovens e adolescentes. Nesse 

sentido, analisamos a seguir alguns tipos de interações observadas por meio das dúvidas 

manifestadas pelos estudantes durante a elaboração dos jogos. 
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5.1.1.2. Interações observadas por meio das dúvidas dos estudantes. 

 A apresentação da atividade de elaboração dos jogos gerou nos estudantes algumas 

dúvidas, tanto no início do processo como no seu desenvolvimento. Entendemos que seja 

importante levar em consideração as perguntas que os estudantes fizeram durante as 

atividades, uma vez que demonstram um interesse pelo que será realizado e reflete também 

a liberdade de interação aluno-professor que o ambiente lúdico proporciona. 

 Algumas falas dos estudantes nos auxiliam a compreender melhor esse processo. 

Foi possível notar, por exemplo, que eles manifestaram mais dúvidas com relação à 

dinâmica do trabalho que realizariam. Dividimos os questionamentos em três categorias 

que representam: 1) dúvidas quanto ao tipo de jogo que seria elaborado; 2) dúvidas quanto 

às regras da atividade; e 3) dúvidas que demonstram a percepção da elaboração de um jogo 

didático. O Quadro 6 permite uma melhor compreensão da divisão que foi realizada: 

SUBCATEGORIAS DÚVIDAS 

1) Tipo de Jogo. 
_ Professora, que tipo de jogo que vai ser? (B2B) 

_ Você quer que vá mostrando pra você o 

andamento do trabalho? (B6B) 

2) A regra e a atividade. 
_ Como serão as apresentações do jogo, nós 
iremos montar e te entregar? (B1A) 

_ Então cada um vai jogar o jogo do outro? (B1A) 

3) Elaborando um jogo didático. 

_ O jogo tem que ser do capítulo inteiro? (B2A) 

_ Professora, a pessoa que esta jogando, ela vai 
ter que saber o conteúdo do capítulo ou a gente 

vai ter que montar um jogo pra tipo ir aprendendo 

no jogo? (A6A) 
Quadro 6 – As dúvidas dos estudantes. 

 Percebemos, por meio das dúvidas relacionadas ao tipo de jogo (subcategoria 1), 

que os alunos demonstraram-se interessados em saber como seria o desenvolvimento da 

atividade que estava sendo proposta. Também consideramos as dúvidas como reveladoras 

de quais aspectos os alunos consideram importantes ao fazer um trabalho escolar, 

especialmente um trabalho lúdico, como foi o caso. 

 Como realizamos a pesquisa em turmas de alunos adolescentes, foi bastante 

perceptível essa necessidade de imprimir em suas atividades a sua forma de agir, pensar e 

ver o mundo. O tipo de jogo, por exemplo, lhes é importante, pois cada estudante ou cada 

grupo de estudantes tem um perfil e, portanto, preferências específicas relacionadas a 

vários assuntos, inclusive a jogos. Apesar de a maioria dos jogos elaborados por eles ser do 

tipo Tabuleiro, observamos que cada grupo colocava em seu jogo a sua ‘marca’, a 

‘personalidade’ do grupo era registrada na elaboração do jogo. 
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 Sendo assim, a liberdade que tanto enfatizamos como característica essencial do 

jogar revela-se aqui como um componente importante para que o adolescente envolva-se 

nas atividades de forma espontânea e característica da fase em que ele se encontra. 

 Ao questionarem sobre como seria o funcionamento da atividade que estavam 

prestes a realizar (Subcategoria 2, Quadro 6, p.57), os alunos demonstraram 

condicionamento a certa ordem para desenvolver seus trabalhos. Como entendemos a 

elaboração dos jogos como sendo também um tipo de jogo, podemos dizer que a ordem 

que os alunos prezam em suas atividades pode ser comparada à ordem existente no jogo e 

representada por uma de suas principais características: a regra. 

 Nota-se a importância que Huizinga (2001) confere às regras dentro do jogo, ao 

conceituá-lo como uma atividade voluntária que ocorre em tempo e espaço definidos e 

segundo regras que, apesar de consentidas, são obrigatórias. A irresistível presença das 

regras no ambiente do jogo é também enfatizada pelo autor ao dizer: 

(...) estas regras são um fator muito importante para o conceito de jogo. 
Todo jogo tem suas regras. São estas que determinam aquilo que ‘vale’ 

dentro do mundo temporário por ele circunscrito. As regras de todos os 

jogos são absolutas e não permitem discussão (HUIZINGA, 2001, p.14). 

 Chateau (1987) discute a disciplina do jogo traduzida pela regra e a ordem 

percebidas no mundo infantil. Ademais, o autor expressa essa tendência das crianças à 

ordem como “o amor à regra”. Obedecendo à regra, a criança estaria em busca da 

afirmação do seu eu.   

 Ainda de acordo com Chateau (1987), é possível se buscar na criança algum 

fundamento para essa regra. O autor cita os estudos de Mme. Montessori, que enfatizou a 

importância dessa questão: “Ela observou na criança de dois anos uma necessidade de 

ordem que a impele a recolocar as coisas no lugar, que lhe faz temer o não familiar” 

(CHATEAU, 1987, p. 56). 

 O terceiro tipo de dúvida (Subcategoria 3 do Quadro 6, p.57) detectado está 

relacionado à elaboração do jogo enquanto jogo didático. Observamos que os estudantes 

estavam preocupados sobre a forma como incluiriam o conhecimento do conteúdo no jogo 

e também como isso seria recebido pelos futuros jogadores do jogo que estavam por 

elaborar. 

 Kishimoto (2011) faz algumas considerações sobre a função lúdica e a função 

educativa que compõem o brinquedo educativo. Para a autora, a função lúdica relaciona-se 

à diversão, ao prazer e, até mesmo, ao desprazer provocado pelo jogo; e a função educativa 
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remete àquilo que o brinquedo ensina que irá acrescentar em algo aos conhecimentos que o 

indivíduo possui. 

 Aos alunos participantes da nossa pesquisa foi dada a missão de elaborar jogos com 

a proposta educativa, sob a temática de jogos ecológicos. Invertemos os tradicionais papéis 

de uma dinâmica de jogo educativo em sala de aula, em que o professor traz o jogo e os 

alunos jogam para aprender ou praticar os conceitos vistos em sala de aula. 

Diferentemente, a nossa dinâmica de pesquisa teve como proposta fazer dos alunos 

os autores dos jogos educativos para que pudéssemos compreender uma forma de avalia-

los em seu processo de elaboração. Como autores, eles se sentiram responsáveis por 

elaborar jogos em que os jogadores, de fato, aprendessem o conteúdo de ecologia jogando 

ou praticassem aquilo que aprenderam previamente. Percebemos isso por meio das 

perguntas realizadas (ver Subcategoria 3 do Quadro 6, p.57) e, também, através de outras 

falas dos estudantes como: 

_ A gente não vai colocar exemplo do livro que é pra pessoa pensar mais 
(B1B). 

_ A gente quer fazer um jogo bem... igual a gente falou, fácil pra 

aprender e que não foge muito do real (B4A). 

 É interessante ver como os alunos assumem um papel de responsabilidade ao criar 

jogos na perspectiva do aprendizado de outros alunos. Essa mudança de postura dos alunos 

na elaboração dos jogos nos reporta ao que Caillois (1990) chama de Mimicry. Dentro da 

classificação que o autor faz de jogos, a Mimicry é usada para se referir aos jogos que 

supõe a ilusão ou simulação de um personagem ou situação. 

 Por meio disso, entendemos que a elaboração dos jogos educativos permitiu 

também aos alunos a simulação da função de educadores, levando-nos a concluir que, 

aqueles que assim procederam, precisaram entender o conteúdo estudado de forma a se 

tornarem aptos a mediar o conhecimento de outrem, legitimando assim a atividade como 

proposta de avaliação do aprendizado. Isso é perceptível, ainda, em outra fala de um 

estudante que demonstra interesse em aprender o conteúdo para que o jogo didático seja 

elaborado: “É, porque a gente tem que estudar o conteúdo pra saber o que tem que por” 

(B6A). 

De acordo com Soares (2008), assim como o jogo, o interesse já existe e, dessa 

forma, não pode ser gerado, mas sim despertado. O autor segue dizendo que o interesse é o 

resultado de uma carência de aprendizado, de conhecimento, que nós possuímos. Da 

mesma forma que cada pessoa possui uma organização cognitiva diferente, um mesmo 

objeto poderá provocar interesses distintos nas pessoas. 
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 Soares (2008) ainda fala sobre a facilidade que os jogos e/ou as brincadeiras tem 

em despertar o interesse e a motivação, uma vez que apresentam desafios a serem vencidos 

como forma de atuação na realidade em que os indivíduos se encontram. 

 Se aliarmos a interação realizada por meio das perguntas feitas pelos estudantes, 

durante a execução da pesquisa, à cultura lúdica que eles nos revelaram possuir em suas 

respostas ao primeiro questionário, podemos ver o interesse como um resultado positivo ao 

trabalho proposto e realizado. 

 5.1.2. Relação aluno-tecnologia na elaboração do jogo didático.  

Por meio do acompanhamento da atividade, percebemos uma grande dependência 

dos alunos das tecnologias, especialmente do computador, para o desenvolvimento dos 

jogos didáticos. Muitas vezes, eles alegavam não poder dar andamento a algumas etapas do 

trabalho em sala de aula, pois era necessário o uso do computador, como podemos 

observar nas falas abaixo: 

_ Tipo, a gente tá fazendo em casa, porque a gente tá fazendo tudo 

‘imprimidinho’, ‘bonitinho’, daí não tem como fazer aqui. Mas o 
tabuleiro a gente já fez tudo no rascunho, só falta passar pro computador 

(A2C). 

_ O outro vai correr atrás da gráfica, pra fazer o jogo mesmo, trazer pro 

papel... (B2B). 

_ Já fizemos algumas imagens, falta imprimir, e algumas perguntas, mas 

ainda não está completo (B1B). 

_ E as perguntas, meninas? (Professor pesquisador). 
 _ Professora, então... tá em pen drive (A4B) 

_ A gente não tinha onde imprimir ontem. A gente trouxe as regras. À 

mão porque a gente vai discutir pra ver se tá bom. Ver se elas aceitam 

(A4A). 

 Dentre as possíveis considerações a respeito desta relação aluno-tecnologia, 

elencamos três pontos que nos chamaram mais atenção para nortear as discussões que 

seguem. São eles: 

 A estreita relação dos adolescentes com as tecnologias; 

 A urgência de adaptação do meio escolar para a utilização das tecnologias no 

processo de aprendizagem dos alunos; e  
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 A importante mediação dos educadores para que os jovens sejam não apenas 

consumidores da tecnologia, mas se utilizem desta para produzir cultura e 

conhecimento. 

 Pode-se dizer que celular e computador são algumas das tecnologias mais comuns 

da contemporaneidade. Mais recentemente, muitos aparelhos de celular tem desempenhado 

a maioria das funções das outras mídias, os chamados smartphones: acessam a internet, 

reproduzem música e vídeo, TV digital, G.P.S., câmera digital, jogos, aplicativos de leitura 

de e-books, etc. Tem-se trocado os microcomputadores por notebooks e, mais 

recentemente, todo esse aparato ainda é somado aos práticos tablets
12

. 

O adolescente contemporâneo não fica fora de toda essa revolução tecnológica, 

como vimos por meio das falas iniciais dos estudantes, demonstrando que para cada 

detalhe da confecção do jogo eles necessitavam da tecnologia. Pretto (2011) denomina essa 

geração de geração alt+tab, referindo-se às teclas do computador que apertadas juntas 

permitem a navegação em janelas simultâneas. O autor diz, metaforicamente, que esta 

geração já nasce geneticamente modificada para viver a cibercultura. 

A análise da segunda questão do questionário respondido pelos estudantes nos 

auxilia a compreender melhor essa relação que eles possuem com a tecnologia. Os alunos 

marcaram quais os jogos que eles mais jogam, e a Figura 5 aponta para a preferência pelos 

jogos eletrônicos, representando pouco mais de 30%. 

 

Figura 5 – Gráfico sobre os jogos preferidos dos alunos. 

                                                
12Tablet - “Um tablet é um computador em forma de prancheta eletrônica, sem teclado e com tela sensível ao 
toque. Todos os tablets já vem com conexão Wi-Fi e alguns também usam conexão 3G.” (CARDOZO, 

2011). 
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A preferência dos estudantes por jogos eletrônicos reforça a inserção, 

principalmente dos jovens, no crescente fenômeno digital. Isso nos direciona ao segundo 

tópico de discussão: como a escola tem se preparado para promover a aprendizagem de 

alunos tão envolvidos com as mídias digitais? 

Santana (2006) argumenta que a importância que os adolescentes dão aos grupos 

sociais, os quais assumem para eles o papel de referência social, faz com que se interessem 

tanto por mídias que possibilitem a rápida comunicação entre eles, como o celular e a 

internet. A autora ainda infere que a utilização destas novas mídias digitais tem promovido 

não apenas modificações na forma de se comunicar e se relacionar, mas também na forma 

como os indivíduos aprendem. 

De acordo com Vaz (2011), a praticidade com que as informações são veiculadas, 

além da interação, participação ativa e lúdica em que os conhecimentos são adquiridos nos 

meios digitais, causa um desinteresse pelos métodos tradicionais de ensino. Isso exige que 

o professor assuma um papel de protagonista
13

 para promover essa interação entre os 

alunos e as tecnologias de comunicação e informação. 

Quando se trata de se adaptar à cibercultura vigente, vemos que a realidade “fora-

portas” da escola está décadas à frente, num “mundo” onde as pessoas comunicam-se e 

interagem de forma diferente. Principalmente os jovens que, como foi dito, já nascem 

nessa realidade, e para os quais a escola se torna cada dia mais desinteressante. Essas 

fragilidades encontradas na escola são aqui mencionadas com o intuito de nos posicionar 

em defesa de mudanças no ensino que só serão possíveis em decorrência da valorização 

deste pelo poder público, pela própria sociedade e por aqueles que pensam e fazem 

educação em nosso país. 

Mudanças e valorização, falando de escola pública brasileira, podem nos remeter a 

uma série de fatores que extrapolam nosso foco de pesquisa. Limitemo-nos, entretanto, a 

enfatizar a necessária renovação tecnológica pela qual a escola precisa se submeter. Não 

concebemos isso como sendo apenas a inserção de aparatos tecnológicos em sala de aula, 

                                                
13 Protagonista - Entendemos que o termo utilizado por Vaz (2011, p. 12) não faz referência ao professor 

como peça mais importante do “cenário educacional”, uma vez reconhecida a importância de todos os 

componentes que participam e colaboram para que o ensino e aprendizagem aconteça com qualidade na 

educação escolar. O protagonismo que entendemos e defendemos diz respeito ao papel fundamental que o 

educador exerce na mediação do conhecimento de seus alunos. Refere-se sobretudo à postura que o professor 

precisa assumir de responsabilidade e compromisso no direcionamento dos seus alunos a uma formação de 

qualidade. 
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mas destacamos a indispensável mudança na dinâmica como os processos educacionais 

acontecem. Vaz (2011) nos traz um panorama interessante a respeito da necessidade de 

renovação da escola para inserção na realidade digital
4
: 

Não se trata de adaptar a educação às tecnologias, e sim de criar uma 

nova visão sobre o processo de ensino aprendizagem, em que todos da 

escola estejam inseridos nas atividades desenvolvidas diariamente, 
considerando que, a utilização das novas tecnologias da informação e 

comunicação não se restringe a artefatos tecnológicos, mas cabe ao 

professor revelar o caráter criador e a maneira de selecionar e utilizar 
essas novas tecnologias (VAZ, 2011, p.11). 

Acreditamos que a elaboração do jogo constitui-se em um dos importantes 

instrumentos de ensino e aprendizagem em um contexto em que as mudanças que as novas 

tecnologias promovem na forma de interagir, pensar e aprender tornam, muitas vezes, o 

ensino tradicional incompatível com aprendizagem dos jovens estudantes. Entendemos 

que, mais do que mediar a confecção de jogos, a atividade oportuniza que os jovens 

produzam algo. Nesse sentido, temos como terceiro ponto de discussão a importante e 

necessária mediação que deve existir entre educador, tecnologia e alunos, visando motivar 

os jovens a produzirem por meio da tecnologia, e não apenas usufruírem dela 

passivamente. 

Fora da escola, o jovem tem construído conhecimento e produzido cultura de forma 

diferenciada, e mais, de forma conectada. Pettro (2011) diz que essa juventude é, com 

certeza, aquela que mais produz e mais se manifesta publicamente. O autor comenta a 

respeito do que diz ser um enorme fenômeno contemporâneo, uma vez que pesquisas 

apontam os altos índices de crescimento de produção por meio de sites colaborativos, 

blogues e microblogues, em que todos passam a ser escritores. Para Pretto (2011), a 

juventude não está apenas consumindo informações, mas está produzindo intensamente 

cultura e conhecimentos. 

Contudo, dentro da escola, esse jovem ainda se vê “preso” a um ensino que lhe dá 

pouca liberdade e dificilmente consegue explorar seu potencial. Isso fica claro em nossa 

pesquisa observando-se a distinção existente entre os jogos que os alunos elegeram como 

preferidos e os jogos que escolheram produzir. A maioria dos alunos prefere jogar jogos 

eletrônicos, entretanto apenas uma equipe teve a iniciativa de elaborar um jogo de 

computador, e a grande parte optou por fazer jogos de tabuleiro, que por sua vez 

representam apenas 7% da preferência dos jovens. 

Observemos um trecho do diálogo entre o grupo que elaborou o jogo de 

computador e a professora pesquisadora: 
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_ É porque, tipo assim, a gente vai tentar fazer no computador, só que a 

questão, tipo assim, tempo dá pra fazer bem rapidinho o jogo, sabe. Só 

que a gente não sabe se vai dar muito certo (B6B). 

_ E vocês pensaram em fazer esse jogo com que programa? (Professor 
pesquisador). 

_ Meu irmão usa o programa RPG maker (B6B). 

_ Legal! (Professor pesquisador). 

_ Tipo assim a gente usa o RPG maker, a gente trabalha o uso de cenário 

e batalha e tem um que faz parceria com o RPG maker que é pra criar 

personagem e monstros. Querendo ou não dá bastante trabalho, é muito 
difícil criar o jogo (B6B). 

_ Alguém de vocês já mexeu com o jogo? (Professor pesquisador). 

_ Meu irmão mexe bastante, eu vou pedir pra ele me ensinar (B6B). 

O grupo B6 é um exemplo de que os jovens tem afinidade e interesse por aprender 

a produzir por meio da tecnologia do computador. As falas dos integrantes, logo no 

primeiro dia em que foram questionados sobre qual jogo iriam desenvolver, demonstram 

que os alunos se interessaram de tal forma pela ideia que se dispuseram inclusive a 

aprender a lidar com softwares computacionais, dos quais não tinham domínio, para que 

pudessem elaborar o jogo eletrônico. Por meio disso inferimos que, aos educadores que 

dispõem de estrutura e disposição, existem abertura e necessidade no meio jovem da 

mediação do docente na produção por meio da tecnologia. 

 

5.1.3. O livro didático como principal fonte de pesquisa na elaboração dos 

jogos. 

Apesar da intensa relação existente entre os estudantes e os meios tecnológicos para 

a elaboração dos seus jogos, observamos que estes ainda dependem muito do livro didático 

para realizar suas pesquisas. Por meio de algumas falas dos estudantes, podemos perceber 

a confiança que muitos deles depositam no livro didático que lhes é oferecido como fonte 

de informação segura para suas pesquisas: 

_ Aí vai ter a palavra que vai ser um dos conceitos do capítulo, e a dica 

vai ser a definição desse conceito (A6A). 

_E as perguntas vão estar relacionadas ao capítulo do livro (B1B). 

_(...) mais aquelas perguntas sobre o tema porque nossa ideia é englobar 

todo o capítulo (B2A). 

 Entendemos que o livro didático deveria ser um instrumento de apoio à atividade 

docente e discente. O que vemos, no entanto, é a sua centralização no ambiente escolar 
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como principal fonte de pesquisa e informação. Reconhecemos que, em virtude da era da 

internet, muitos jovens buscam informações em meios virtuais sem credibilidade ou 

reconhecimento pela comunidade científica. Isso nos faz entender que a confiança 

depositada no material didático que os alunos demonstraram não pode se configurar 

totalmente em um ponto negativo. 

 Essa discussão pode parecer, à primeira vista, um pouco contraditória. No entanto, 

não se trata de usar ou não usar o livro didático. Ao olhar para essa situação, retiramos 

duas premissas que permitem entender melhor essa relação professor-livro didático e 

aluno-livro didático: é importante que o livro didático tenha uma boa qualidade para ser 

um referencial seguro para os alunos, e é preciso que o professor saiba utilizar o livro 

didático em sala de aula. Comecemos, então, abordando a importância da escolha do livro 

didático pelos professores da educação básica. 

O livro didático adotado para dar suporte pedagógico à disciplina de Biologia na 

escola campo possui o selo de aprovação do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), do ano de 2008. De acordo com o art. 1º da Resolução que dispõe sobre o PNLD 

para o ensino médio, objetiva-se: 

Prover as escolas do ensino médio regular das redes federal, estadual, 

municipal e do Distrito Federal, de forma progressiva, com livros 

didáticos de Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, História, 
Química, Física e Geografia (BRASIL, 2007). 

 Para que esse objetivo se cumpra de forma qualitativa na realidade das escolas 

públicas brasileiras, a mesma Resolução prevê uma cooperação entre vários segmentos da 

educação, propondo uma série de competências cabíveis ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, à Secretaria de Educação Básica, às Secretarias municipais 

e estaduais e, por fim, às escolas participantes. 

 De acordo com informações disponibilizadas no portal do Ministério da Educação 

(BRASIL, 2011), de forma resumida, o PNLD visa “subsidiar o trabalho pedagógico dos 

professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da 

educação básica”. Sendo assim, as obras são avaliadas e se encontram em um Guia de 

Livros Didáticos, onde o professor tem a oportunidade de ler as resenhas sobre estas e 

fazer a melhor escolha para seu contexto. 

 O Guia de Livros Didáticos específico para a área de Biologia contém não só 

resenhas das obras selecionadas, mas explicita de forma clara os critérios aplicados para 

selecioná-las. Além disso, alguns textos reforçam a importância de uma boa escolha do 
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livro didático de Biologia: “Biologia e culturas”, “Alunos, sujeitos da aprendizagem” e “A 

participação dos professores na produção do conhecimento escolar”. 

 Miranda (2009) discorre a respeito de aspectos que podem influenciar a escolha e o 

uso do livro didático por professores de ciências da educação básica. A saber: 

As tomadas de decisão do professor, relacionadas à sua prática docente, 

são influenciadas pelos conhecimentos ditos pedagógicos, produzidos e 

circulados pela academia e pelos documentos oficiais da educação, mas 
não exclusivamente por esses. As decisões e as práticas dos professores 

também são influenciadas pelas suas crenças a respeito da educação, 

pela percepção que eles tem acerca de seus alunos, pelas experiências 

acumuladas na sua própria prática docente e pelas limitações impostas 
pela realidade escolar (MIRANDA, 2009, p.181). 

 Sendo assim, o professor escolhe o que ele considera um bom livro didático para, 

em seguida, utilizar-se do domínio dos seus saberes acadêmicos e recursos disponíveis 

para viabilizar a mediação do conhecimento aos seus alunos. Miranda (2009) enfatiza que 

o professor se constitui não apenas em transmissor (sic) de saberes, mas sua atividade 

envolve a seleção contínua desses saberes, adequando-os à realidade escolar. Ora, a 

seleção que o professor realiza envolve, então, toda a bagagem teórica e cultural que ele 

carrega, e nos permite também defini-lo, juntamente com Miranda (2009), como construtor 

do conhecimento no exercício de sua profissão. 

 É importante destacar que na escola pesquisada, existe responsabilidade na escolha 

do livro didático. O grupo de professores de cada área entra em consenso sobre o livro a 

ser selecionado, observando o guia do livro didático e também buscando adequá-lo da 

melhor forma possível à realidade da escola e dos estudantes. Sim, o professor precisa ser 

um sujeito ativo em relação aos recursos que tem à mão, e não o contrário. Da mesma 

forma, é interessante o incentivo de uma postura semelhante nos alunos, de modo a 

promover sua criticidade em relação ao material didático. Isso porque, mesmo que este 

tenha sido criteriosamente escolhido para sua aprendizagem, é um grande desafio que 

coleções didáticas pensadas para atender demandas a nível nacional, contextualizem o 

conhecimento científico de acordo com as necessidades e realidades de cada grupo escolar.  

Embora o ambiente lúdico se caracterize pela iniciativa e liberdade criativa e de 

expressão, consideramos que seja importante o direcionamento do professor, com respeito 

ao conteúdo e às fontes alternativas ao livro didático, para a busca de conhecimento sobre 

determinado tema. Vejamos que isso não significa cercear a iniciativa do aluno, mas sim 

orientá-lo para que construa seus conhecimentos livres de equívocos provenientes do senso 

comum. A participação do professor, nesta etapa, de preparação e orientação do aluno é 
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fundamental para a sua autonomia, e o jogo didático é uma ótima oportunidade por unir as 

características do lúdico com as propostas pedagógicas mediadas pelo educador.  

 5.1.4. Ideia de Ecologia expressa nas discussões – Avaliação da aprendizagem. 

 Assim como foi dito no capítulo de metodologia, nossa pesquisa envolve a 

avaliação do conteúdo de Relações ecológicas, que é um dos eixos tratados dentro de uma 

unidade temática maior, a Ecologia. 

 As falas dos alunos, durante o processo de elaboração dos jogos, nos permitiram, de 

certa forma, compreender como o conteúdo estava sendo discutido por eles. Identificamos, 

por meio dessa dinâmica, algumas situações avaliativas que pretendemos discutir ao longo 

do texto. 

 Observamos a apropriação do conhecimento pelos alunos e consequente 

contextualização deste conhecimento em situações práticas. Escolhemos um momento 

educativo, que foi gerado espontaneamente por meio de uma dúvida do aluno A3A do 

grupo A3, para ilustrar essa possibilidade avaliativa. O diálogo começa quando o aluno 

pergunta: 

_ Precisa deixar as relações especificadas? (A3A) 
_ Sim. (Professor pesquisador) 

_ Ah não! Não, não... (A3A) 

_ Me fala direito o que você quer fazer (Professor pesquisador) 
_ Por exemplo: (Ele lê na carta) “Jumento, você encontrou uma égua 

pocotó (risos). Só que você é estéril” Aí eu vou falar: ande duas casas. 

Porque ele não se distraiu, ele não se reproduz... Não precisa então 
falar: “Relação de reprodução” não né? (A3A) 

_ Me fala um outro exemplo (Professor pesquisador) . 

_ “Jumento você encontrou um homem que está te usando de carga, 

fique uma rodada sem andar”. Porque está tendo a relação, a gente só 
não está falando qual é. 

_ Então não precisa não (Professor pesquisador). 

 A dúvida sobre especificar ou não as relações ecológicas nas cartas do jogo nos 

permitiu confirmar a compreensão que os estudantes deste grupo obtiveram do conteúdo. 

Eles escolheram um jogo que gostavam, designaram um personagem do seu agrado e 

elaboraram o jogo baseados em situações em que esse personagem se relacionaria, de 

diversas formas, com outros seres vivos. 

 Percebemos que os alunos não demonstraram um conhecimento inerte, decorado e 

sem contextualização. A aplicação do tema em situações práticas é um reflexo de uma 

aprendizagem que Luckesi (2011) chama de Aprendizagem ativa. Para o autor: 

A aprendizagem ativa é aquela construída pelo educando a partir da 
assimilação ativa dos conteúdos socioculturais. Isso significa que o 
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educando assimila esses conteúdos, tornando-os seus, por meio da 

atividade de internalização de experiências vividas. O educando se 

desenvolve à medida que torna propriamente suas as experiências 

vividas. Não basta o educando reproduzir reflexamente as informações 
que a ele forem confiadas. É preciso que as compreenda, as manipule e 

as possa utilizar de modo flexível, transferível, multilateral (LUCKESI, 

2011, p.151). 

 Também entendemos que momentos como esse descrito acima são ricos em 

proporcionar ao educador oportunidades de avaliar o conhecimento dos seus alunos 

enquanto este é construído por eles. Hoffmann (2011b) reconhece a complexidade em se 

avaliar sob essa perspectiva de construção do conhecimento e, para realizá-lo, a autora 

indica duas premissas básicas: “confiança na possibilidade de os educandos construírem 

suas próprias verdades e valorização de suas manifestações e interesses” (HOFFMANN, 

2011b, p.18). 

 Nesse sentido, a manifestação do grupo A3 ainda nos leva a perceber que a 

atividade de elaboração dos jogos, além de avaliar o conhecimento enquanto este é 

construído, o que exige do educador a confiança mencionada por Hoffmann, também 

proporciona aos alunos liberdade de aplicação do conteúdo a situações conhecidas, 

demonstrando a valorização por seus interesses. Os risos provocados pela apropriação do 

personagem ‘égua pocotó’ refletem, ainda, que tanto o jogar como o ter liberdade criativa 

para fazer seu próprio jogo podem provocar diversão e lazer no ambiente educativo. 

 Embora a elaboração do jogo se caracterize por uma confiança em que os 

estudantes se apropriem legitimamente dos conhecimentos abordados, consideramos que a 

mediação do professor seja imprescindível em cada etapa deste processo de construção do 

conhecimento. 

Ao responderem o questionário inicial da pesquisa, os estudantes tiveram 

oportunidade de falar quais as formas avaliativas usualmente praticadas pelos seus 

professores e qual seu posicionamento a respeito. Muitos alunos demonstraram-se 

conformados com os métodos tradicionais de avaliação. Algumas falas, no entanto, nos 

revelam que, uma parte deles, tem um posicionamento mais crítico sobre a avaliação da 

aprendizagem e anseiam por ser avaliados como um processo em que estão em constante 

crescimento, e não de forma pontual como se faz na maioria dos casos: 

“Por trabalhos, por provas, atividades. Gostaria de ser avaliado 

continuamente, sem provas porque acabamos por nos estressarmos 

na hora da prova, a ansiedade, o nervosismo não ajuda no 

crescimento psicológico dos estudantes”. 
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“Através da minha produção e se eu obtive conhecimento da 

matéria estudada. Eu gostaria que nas provas os professores 

fossem mais considerativos vissem até onde você conseguiu fazer”. 

“Como pessoa capaz de melhorar o meu desempenho”. 

 Nesse sentido, o acompanhamento da atividade de elaboração dos jogos didáticos, 

assim como de todas as atividades feitas com o objetivo de avaliar os conhecimentos dos 

alunos, deve ser realizado com a perspectiva de continuidade. O desafio provocado pelo 

professor, a reflexão em conjunto, e o favorecimento do “vir a ser”, de que Hoffmann trata, 

tornam-se alguns dos aspectos fundamentais para o alcance do principal objetivo da escola, 

que é o aprendizado dos alunos. 

 As premissas de Hoffmann (2011b) continuam nos orientando na análise dos 

momentos educativos abaixo, onde os alunos demonstraram alguns conhecimentos 

relacionados à Ecologia, durante a elaboração dos jogos. 

_ É, a gente pensou de que a pessoa para numa casa aí tem as questões, 
se você acerta anda uma casa se você erra tipo uma do grupo paga uma 

prenda, aí tem uma casa que tem um bichinho e você tem que imitar o 

bicho, fazer a relação entre eles (B3B). 

_ aí a gente podia colar umas árvores e a pessoa pagava uma multa se 

parasse lá porque não podia cortar as árvores... (A2B). 

_ A gente quer fazer os territórios onde prevalece o animal, sabe. No 

caso da África, no Brasil... Destacar os animais extintos (B4B). 

_ A gente ta pensando em fazer um banco imobiliário. Só que ao invés de 

propriedades a gente tinha pensado em um jeito ecológico, entendeu? 

Colocando palavras do ecossistema. Por exemplo, vai envolver em vez de 
empresas e ações vai envolver, por exemplo: aquário, zoológico, essas 

coisas... desmatamento de florestas... Pra conscientizar, entendeu? 

(A2C) 

 As falas acima demonstram primeiramente a liberdade de escolha dos jogos. 

Podemos observar que os três grupos representados: A2, B3 e B4, escolheram jogos 

distintos para desenvolver. O grupo A2 descreve, nos trechos que seguem, como seria o 

‘Banco imobiliário’, no entanto, em aulas posteriores decidem por trocar seu jogo para 

‘Damas’. O grupo B3 descreve um jogo de tabuleiro com prendas, e que depois foi 

modificado para o ‘Cara a Cara’, e o grupo B4 permaneceu com sua ideia de ‘War’ até o 

final. 

 Embora alguns grupos tenham começado a desenvolver uma ideia e depois trocado, 

entendemos que os momentos de discussão tenham sido proveitosos para a avaliação do 

conhecimento dos alunos, uma vez que valorizamos em nossa pesquisa o processo e não o 

produto final. 
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 Como consequência da livre escolha dos jogos e, portanto, a valorização dos 

interesses dos alunos, percebemos também a liberdade de expressão dos conhecimentos 

deles, sejam conhecimentos prévios ou construídos por meio das discussões em sala de 

aula. 

 A primeira fala, do grupo B3, ocorreu durante a primeira aula de Relações 

ecológicas, em que apenas a atividade de elaboração dos jogos estava sendo discutida. 

Como a professora ainda não tinha começado a trabalhar o conteúdo com os alunos, os 

conhecimentos que eles demonstram aqui se configuram em conceitos prévios sobre o 

assunto. 

 As transcrições seguintes, correspondentes aos grupos A2 e B4, demonstram que os 

alunos fazem uma relação entre Ecologia e Preservação do Meio Ambiente. 

 Apesar de fazer uma conexão importante entre os dois conceitos, que são realmente 

interdependentes, as falas dos alunos nos chamam atenção pela visão ingênua que eles 

demonstram a respeito da Educação Ambiental. A temática torna-se superficial e distante 

da realidade dos alunos ao tratarem apenas de assuntos como desmatamento ou 

preservação de espécies em extinção. De acordo com Lima (2004), a discussão de questões 

ambientais envolve não só a esfera ecológica, mas também dimensões: “sociais, éticas, 

políticas e culturais que atravessam e condicionam o fenômeno ambiental” (LIMA, 2004, 

p. 87). 

 Entendemos, por meio disso, a importância da mediação do professor nesse 

processo de avaliação do conhecimento dos seus alunos, incorporando conhecimento 

científico àqueles provenientes do senso comum. É preciso que o ambiente escolar tenha 

condições de proporcionar discussões mais profundas no que tange a complexidade que 

envolve as relações entre os seres vivos e, principalmente, da ação e exploração dos 

recursos naturais pelo ser humano. 

Ainda consideramos significativo para análise desta categoria um episódio em que 

o aluno A3D foi até a professora responsável pela disciplina mostrar a ela a ideia do jogo 

de damas que o grupo dele estava elaborando. A professora lê as regras do jogo e pergunta: 

“‘Mutualismo é quando tem estratégia’, como assim?” Então o aluno A3D se vira para o 

quadro e tenta explicar: “Sabe quando você tem uma dama aqui, aí esse aqui pode comer, 

aí você anda aqui e não dá para comer duas, sabe?” Então a professora pergunta a ele: 

“Você acha que é mutualismo?” Então o estudante responde: “É sim, porque está falando 

lá que ambos sobrevivem... E eles atuam juntos.” E a professora concorda: “É, pode ser. 

Legal.” 
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Krasilchik (2008), embasada em Schaefer
14

 (1979), entende que para aprender um 

conceito novo é preciso que o estudante se aproprie dele, faça uso dele em situações 

diversas e faça associação desse conceito com outros que ele já conhece. Com a quantidade 

de conceitos novos que os alunos precisam “aprender” a cada aula, o aprendizado 

realmente torna-se uma memorização e, no conteúdo seguinte, muitos daqueles conceitos 

já não serão mais utilizados e, consequentemente, serão facilmente esquecidos, pois nunca 

foram realmente aprendidos. 

Contudo, por meio da explicação do aluno A3D do seu jogo, vemos um exemplo de 

como essa atividade pode ‘explorar’ dos estudantes muito mais do que memorização. Este 

grupo demonstrou se apropriar do conceito ao conseguir aplicá-lo em outras situações que, 

no caso, foram as comparações das relações ecológicas com os movimentos do jogo de 

damas. 

5.2. Parte 2 – A análise dos jogos elaborados: algumas possibilidades avaliativas. 

Os grupos de estudantes foram responsáveis pela elaboração de doze jogos 

ecológicos, sendo seis jogos em cada turma do terceiro ano. Agora, nos voltaremos para o 

que foi produzido, com o objetivo de continuar a entender os conhecimentos elaborados 

pelos alunos e expressos em seus jogos, bem como as características e peculiaridades 

destes. Para isso, os jogos serão divididos em categorias que nos permitirão discutir o 

conhecimento produzido por eles. 

De acordo com as categorias elaboradas por Caillois (1990), que podem ser vistas 

no Quadro 1 (p. 17), os jogos são classificados em Agôn (jogos de competição); Alea 

(jogos de sorte); Mimicry (jogos de simulação) e Ilinx (jogos de vertigem). Observando 

esta classificação, os jogos elaborados pelos estudantes que consistem em agôn ou 

competição são: “Dominó”, “Jogo esportivo”, “Sobe-Desce”, “Cara-a-cara” e “Damas”. 

Alguns jogos tem elementos de competição (agôn) e sorte (Alea), pela utilização de dados 

ou roleta: “Perbio”; “Eco-perfil”; “Roda a roleta ecológica”; “Centopeia”; “Jogo das 

relações”; “Eco-war”. E por fim, um jogo que consiste em uma simulação (mimicry): o 

“Biogame”. 

Optamos por utilizar também uma forma pessoal de classificação, distribuindo os 

jogos em três classes distintas: Jogos de Perguntas e Respostas, Jogos de Raciocínio e 
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Jogos de apresentação do conteúdo. Por meio do quadro 7, é possível verificar como os 

jogos foram divididos entre as categorias. 

 

JOGOS DE 

PERGUNTAS E 

RESPOSTAS 

JOGOS DE 

RACIOCÍNIO 

JOGOS DE 

APRESENTAÇÃO DO 

CONTEÚDO 

Perbio 
Eco-perfil 

Roda a roleta ecológica 

Dominó 
Centopeia 

Jogo esportivo 

Sobe-Desce 

Cara-a-cara 
Jogo das relações 

Eco-War 

Biogame 
Damas 

Quadro 7 – Classificação dos Jogos desenvolvidos pelos estudantes. 

 O critério utilizado para agrupar esses jogos nas categorias citadas foi a análise da 

proposta de cada jogo no que diz respeito a relação entre o conteúdo de ecologia e seus 

jogadores. Ou seja, observamos se o jogo foi produzido para que o conteúdo fosse 

aprendido enquanto as pessoas jogam, ou para que os conhecimentos previamente 

trabalhados fossem aplicados durante o jogo. Esta perspectiva de classificação foi uma 

forma encontrada para que nos aproximássemos mais do foco da pesquisa em avaliar os 

conhecimentos dos alunos por meio da elaboração dos jogos. 

 5.2.1. Jogos de Perguntas e Respostas. 

 Na categoria dos jogos de perguntas e respostas, agrupamos jogos com diferentes 

propostas, mas que compartilham o fato de os jogadores precisarem responder questões 

para progredir no jogo. 

 Os jogos Perbio, Eco-perfil, Centopeia e Sobe-Desce são jogos de tabuleiro que se 

diferem uns dos outros pelas regras de cada um. Os dois primeiros são baseados em um 

mesmo jogo de perguntas já existente no mercado. O Centopeia foi uma trilha comum 

criada pelos alunos, e o Sobe-Desce também foi adaptado de um jogo em que os jogadores 

deveriam subir e descer no tabuleiro, conforme o número que tirassem. Em todos esses 

jogos podemos observar os elementos de competição e de sorte, além dos conhecimentos 

necessários para responder às perguntas. 

 O jogo Roda a Roleta Ecológica é um jogo inspirado em uma conhecida brincadeira 

infantil: a forca; no entanto, o jogo tem a roleta como componente extra na competição. 

Consideramos o jogo da roleta incluso nessa categoria de perguntas e respostas por possuir 

dicas que se assemelham a perguntas a serem respondidas, por exemplo: a palavra a ser 
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descoberta na ficha é Mutualismo e a dica é: relação em que ambas as espécies que 

interagem entre si obtem benefícios. 

 O Dominó das relações ecológicas constitui-se em peças de cartolina divididas em 

duas partes: a parte de cima é uma pergunta e a de baixo uma resposta. Dessa forma, para 

encaixar as peças no jogo, o jogador precisa saber se possui, entre as suas peças, a resposta 

para a pergunta, ou a pergunta para a resposta. É também um jogo competitivo, de sorte e 

requer conhecimento do conteúdo. 

 Um dos grupos desenvolveu um jogo de perguntas e respostas, mas que tem um 

elemento esportivo, ou dinâmico, para que as perguntas sejam respondidas. Dessa forma, 

dois jogadores, ou duas equipes competem entre si em uma corrida até um alvo, para que 

aquele que chegar primeiro tenha a chance de responder a pergunta e, acertando, ganhar os 

pontos. Percebemos que além da competição e do conhecimento, esse jogo envolve 

também habilidade física. 

 Em virtude da quantidade de jogos, após ter descrito cada um superficialmente, 

optamos por fazer um recorte e estudar mais criteriosamente apenas alguns representantes 

de cada categoria. Nesta categoria de Perguntas e Respostas, escolhemos o jogo Perbio 

para ser discutido com mais profundidade em sua proposta. 

5.2.1.1 Perbio. 

 Como é possível ver pela Figura 6, o tabuleiro do jogo Perbio foi feito 

artesanalmente, e o manual e as cartas foram digitados e impressos. O jogo foi escolhido 

para análise porque, dentre os jogos de Perguntas e Respostas, ele se destaca em uma 

característica: as perguntas de múltipla escolha e a utilização de questões de vestibular. 

Uma vez que trabalhamos com turmas de alunos de 3º ano, consideramos interessante que 

seus jogos também refletissem a fase pela qual a grande maioria tem vivenciado, que é o 

preparo para ingressar em um curso superior. 

 O manual do jogo (ver anexo A) especifica a idade ideal para jogar; a quantidade de 

participantes; os componentes do jogo; o objetivo do participante que é ser o primeiro 

jogador a levar o respectivo peão até o espaço marcado FIM; a preparação para o jogo; as 

regras que orientam como jogar o Perbio e, por último, como jogar o jogo em equipes. 
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Figura 6 – Tabuleiro, regras e cartas do jogo Perbio. 

As perguntas contidas nas cartas do jogo são nosso maior alvo de análise do Perbio. 

São vinte perguntas com três alternativas cada. Na maioria das perguntas são colocados 

dois seres vivos e questiona-se qual o tipo de relação ecológica ocorre entre eles, isso 

ocorre inclusive nas três questões que foram retiradas de vestibular. Em algumas, é feito o 

caminho inverso questionando-se a definição de determinada relação ecológica. Vejamos 

alguns exemplos: 

 
Figura 7 – Cartão de pergunta do jogo Perbio. 

 
Figura 8 – Cartão de pergunta do jogo Perbio. 
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Figura 9 – Cartão de pergunta do jogo Perbio. 

Percebemos que existe uma preocupação com o exame vestibular na elaboração de 

jogos de perguntas e respostas, principalmente no Perbio, em que eles colocam inclusive a 

fonte do vestibular do qual algumas questões foram retiradas. Consideramos muito 

interessante e legítima essa interação que os alunos fizeram entre o jogo e o vestibular. Isso 

demonstra que eles acreditam ser possível utilizar o jogo como uma “ferramenta” de 

estudo. Isso coincide com a nossa proposta de união do jogo com a aprendizagem e 

avaliação de conteúdos biológicos, onde nem o jogo é só lúdico e nem a aprendizagem ou 

a avaliação se dá de forma tão séria que não permita o prazer proveniente dos jogos. 

Acreditamos que, ao valorizar a memorização em detrimento do raciocínio no jogo 

Perbio, como aconteceu também em outros jogos de Perguntas e Respostas, os alunos 

demonstram sua percepção do que seja aprendizagem de conteúdos. Talvez, para esses 

alunos, aprender seja sinônimo de memorizar conceitos, devido às muitas avaliações em 

que essa habilidade tenha sido suficiente para “obter” boas notas. Além disso, a 

memorização também pode ser ressaltada, dentro do contexto de ensino de Biologia, pela 

quantidade de aulas em que foi necessário aprender uma série de nomes para então 

entender o conteúdo proposto. 

Ao falar das práticas no ensino de Biologia, Krasilchik (2008) nos alerta para o 

excesso de vocabulário técnico utilizado pelos professores de Biologia em suas aulas e a 

consequência que isso traz para o aprendizado dos alunos: 

O excesso de vocabulário técnico que o professor usa em suas aulas leva 

muitos alunos a pensar que biologia é só um conjunto de nomes de 
plantas, animais, órgãos, tecidos e substâncias que devem ser 

memorizados. A observação de aulas de biologia na cidade de São Paulo 

revelou que seis é a média de termos novos definidos por aula. 

Considerando-se que em geral as escolas programam três aulas da 
disciplina por semana, o número de termos novos introduzidos por 

semestre fica ao redor de 300, o que equivale a um terço do vocabulário 

básico de uma língua estrangeira (KRASILCHIK, 2008, p. 56). 

Outro ponto de análise do jogo Perbio é a possível pretensão de ser um jogo que 

prepara os jogadores para o vestibular, ou mesmo de que, por meio de sua elaboração, os 
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próprios alunos estivessem se preparando para esse processo. Isso nos leva a inferir que o 

modo como tem acontecido o ensino, a aprendizagem e a avaliação da aprendizagem, 

principalmente na área biológica, não tem sido condizente com o que se espera dos alunos 

nos processos seletivos. Esclarecemos que não é objetivo desse trabalho levantar uma 

bandeira para que o terceiro ano do ensino médio das escolas públicas torne-se um 

“cursinho” preparatório, como já tem sido feito na rede particular. Sabemos que alguns 

alunos nem manifestam o desejo de ingressar em um curso superior assim que terminam o 

ensino médio. 

Todavia, a cada ano, o formato dos exames seletivos está exigindo alunos com 

perfil cada vez mais crítico e que saibam não apenas contextualizar seus conhecimentos, 

mas também propor soluções para problemas. Esse é o caso do ENEM – Exame Nacional 

do Ensino Médio, que tem servido de “portal” de entrada de muitos estudantes no Ensino 

Superior público e privado. De acordo com a matriz de referência para o Enem, as questões 

requerem dos estudantes as seguintes capacidades, ou o que eles chamam de “eixos 

cognitivos”, os quais são comuns a todas as áreas do conhecimento: 

I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua 

Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica e 
das línguas espanhola e inglesa.  

II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das 

várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos 

naturais, de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e 
das manifestações artísticas.  

III. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, 

relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes 
formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema.  

IV. Construir argumentação (CA): relacionar informações, 

representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em 

situações concretas, para construir argumentação consistente.  
V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos 

na escola para elaboração de propostas de intervenção solidária na 

realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade 
sociocultural (BRASIL, 2009, p.1). 

Entendemos que formar estudantes capacitados de acordo com esses “eixos 

cognitivos” designados pelo Ministério da Educação não seja unicamente um caminho para 

prepará-los para o vestibular, mas acima de tudo para torná-los cidadãos críticos em 

qualquer contexto em que eles se encontrem. E, nesse sentido, os jogos não apenas nos 

propiciaram essa discussão, ao ser utilizado como instrumento de avaliação da 

aprendizagem, mas também sabemos que muitas das competências e habilidades esperadas 

dos estudantes podem ser trabalhadas por meio do próprio jogar. 
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 5.2.2. Jogos de Raciocínio. 

 Em jogos de Perguntas e Respostas, os jogadores estão sujeitos, prioritariamente, a 

responder questões objetivas para progredir na competição. Consideramos que em jogos de 

Raciocínio é preciso que os jogadores tenham uma postura mais ativa e independente, e, 

portanto saibam utilizar o conhecimento do tema para tomar decisões e fazer estratégias. 

No Cara-a-Cara, adaptado de um jogo já existente, os dois competidores tiram uma 

carta para cada um e precisam adivinhar a carta escolhida pelo oponente por meio de 

perguntas a serem respondidas com ‘sim’ ou ‘não’. 

 Diferentemente, o Jogo das Relações, tem uma proposta de tabuleiro em que a cada 

casa que o participante parar existe uma carta que direciona a progressão ou regressão no 

tabuleiro dependendo da relação ecológica que ocorrer no local. 

 O Eco-War, por sua vez, é um jogo de batalha que, ao ser adaptado para o tema das 

relações ecológicas, atribuiu aos participantes personagens que podem ser um dos cinco 

seres vivos escolhidos pelos alunos. Dessa forma, o jogador precisa conhecer como ocorre 

a relação do ser vivo que ele representa com o meio e com os outros seres vivos para 

poder, então, tomar suas decisões no jogo a fim de alcançar o objetivo proposto. 

 A seguir, discutiremos mais as propostas do Eco-War. 

5.2.2.1 Eco-War. 

 O jogo Eco-War chama a atenção por ser um jogo que contextualiza o conteúdo e 

requer dos jogadores conhecimento das relações ecológicas sem utilizar, para isso, o 

tradicional modelo de ‘perguntas e respostas’. Os alunos elaboraram um jogo baseado em 

outro já existente no mercado e elaboraram o seu manual de instruções inspirado no jogo 

original, mas adaptado à ecologia. 

 O tabuleiro do jogo foi feito artesanalmente, utilizando lápis de cor para ser 

colorido (Figura 10). O manual de instruções do jogo foi feito à mão em folhas de caderno 

(Figura 11), no entanto, observamos que tiveram uma preocupação com o conteúdo ao 

elaborá-lo e, assim, analisaremos cada parte a fim de tentar entender o jogo e 

principalmente as concepções de ecologia dos estudantes. 
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Figura 10 – Tabuleiro do Jogo Eco-War. 

 
Figura 11 – Manual do Jogo Eco-War. 

 O manual de instruções do jogo Eco-War (ver anexo B) constitui-se dos seguintes 

tópicos: 

 Eco-War - uma introdução ao jogo e ao seu objetivo. 

 Objetivos - refere-se a como proceder com o objetivo que é conferido a cada um 

no jogo. 
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 O jogo – explicação das etapas de ação do jogo. 

 Colocando os seres vivos – explicação de como ocorre a distribuição dos seres 

vivos pelos territórios. 

 Ataque e contagem dos dados - são tópicos referentes ao proceder durante o 

ataque no jogo e como contar os dados para saber o vencedor e o perdedor do território. 

 Territórios - o mapa terrestre foi dividido em cinco territórios: Floresta, Área 

nevada (gelo), Área de lagos, Montanhas e Deserto (Figura 12). 

 Peças, cinco tipos de seres - os exércitos constituem-se em cinco tipos de seres 

vivos: homem, réptil, pássaro, inseto e leão (Figura 13). 

 Diagrama - Foi elaborado um esquema com setas envolvendo as relações entre os 

seres vivos (Figura 14). 

 Além do manual, analisaremos também as cartas de objetivos do jogo. (Figura 15 e 

Quadro 9) 

 Os tópicos Eco-War, Objetivos, O jogo, Colocando os seres vivos, Ataque, 

Contagem de dados, Territórios, Peças e o Diagrama foram elaborados para instruir os 

jogadores quanto aos componentes do jogo e com relação às regras que devem ser 

seguidas, como por exemplo: as regras para distribuir os seres vivos e as regras para 

realizar o ataque. 

 O Eco-War tem uma característica muito interessante e que foi importante para que 

o considerássemos como um jogo de Raciocínio. O mecanismo do jogo não está alicerçado 

em memorização de conceitos específicos do tema requisitado. Ou seja, os estudantes não 

se limitaram a elaborar um jogo cujo conteúdo se restringisse apenas ao capítulo do livro 

correspondente às Relações ecológicas entre seres vivos e os seus principais conceitos. 

Para elaborar o Eco-War, foi necessário que eles buscassem conhecimentos ecológicos 

anteriores, basilares, possibilitando a contextualização do jogo. Nossa discussão 

acontecerá, principalmente, em torno dos conteúdos que os estudantes utilizaram e a forma 

como os utilizaram. 

A- Territórios. 

No jogo original em que o Eco-War foi inspirado, os continentes do planeta Terra 

são diferenciados por cores e se dividem em países, ou territórios. No Eco-War o mapa é 

dividido em cinco grandes áreas diferenciadas por cores, as quais são chamadas de 

territórios. Os territórios são Floresta, Área nevada (gelo), Área de lagos, Montanhas e 

Deserto (Figura 12). 



 
80 Resultados e Discussão 

 
Figura 12 – Territórios do Jogo Eco-War. 
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Existe uma relação entre os territórios do jogo e os seres vivos que se constituem 

em personagens das relações ecológicas. As perguntas que nos fizemos ao olhar para os 

territórios do jogo foram: 

 Os estudantes se basearam em algum conceito ecológico para realizar essa divisão? 

 Se eles se basearam em um ou mais conceitos para realizar a divisão de territórios, 

qual ou quais foram esses conceitos? 

Primeiramente, inferimos que os territórios poderiam se fundamentar nos conceitos 

de Bioma ou de Hábitat. Buscamos então esses conceitos no próprio livro didático dos 

alunos e, de acordo com os autores, Bioma se conceitua por: 

Um conjunto de ecossistemas terrestres com vegetação característica e 
fisionomia típica, onde predomina certo tipo de clima. Regiões da Terra 

com latitudes coincidentes, em que prevalecem condições climáticas 

parecidas, apresentam ecossistemas semelhantes e mesmos tipos de 

bioma. Por exemplo, o bioma denominado floresta tropical pluvial 
ocorre na faixa equatorial, tanto no continente americano como na 

África, no sudeste da Ásia e na Oceania. A savana, bioma do qual o 

cerrado brasileiro é um exemplo, ocorre em latitudes coincidentes da 
América do Sul, da África e da Austrália (AMABIS E MARTHO, 2004, 

p. 366). 

Já o conceito de Hábitat é entendido da seguinte forma: 

O ambiente em que vive determinada espécie ou comunidade, 

caracterizado por suas propriedades físicas e bióticas, é seu hábitat. 
Quando dizemos que certa espécie vive na praia e que outra vive na copa 

das árvores, estamos nos referindo aos hábitats dessas espécies 

(AMABIS E MARTHO, 2004, p. 290). 

 O conceito de Bioma é explicitado em um capítulo do livro didático posterior ao 

àquele onde se encontra o tema de Relações Ecológicas. Apesar de ser dada liberdade de 

pesquisa aos alunos, acreditamos que provavelmente eles se limitaram ao que já vinha 

sendo estudado em sala de aula. Outro fator que enfraquece a influência desse conceito na 

divisão dos territórios é a possibilidade de que em algumas partes do mapa os biomas 

pudessem se repetir, já que existem no globo regiões distantes que se assemelham nas 

condições climáticas e características da vegetação, e, no entanto, como podemos ver na 

Figura 10, somente as regiões mais próximas compartilham da mesma cor de território. 
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B. Seres Vivos. 

 As peças que protagonizam o jogo Eco-War representam cinco seres vivos 

escolhidos pelos alunos e que também são chamados no decorrer do jogo de ‘animais’, são 

eles: Homem, Réptil, Pássaro, Inseto e Leão (Figura 13). 

Sob uma perspectiva taxonômica, observamos que não existe um padrão de 

classificação para a escolha dos seres vivos, como por exemplo, um representante de cada 

Reino, Filo, Classe, etc. Homem e Leão são nomes populares referentes a espécies, Réptil 

e Inseto referem-se a classes e pássaro a uma ordem. Por meio da classificação dos animais 

que obtivemos em Storer (1998), foi possível organizar um quadro com a classificação dos 

animais do jogo, o qual pode ser visualizado a seguir: 

SERES VIVOS HOMEM RÉPTIL PÁSSARO INSETO LEÃO 

Reino Animal Animal Animal Animal Animal 

Filo Chordata Chordata Chordata Arthropoda Chordata 

Subfilo Vertebrata   Mandibulata Vertebrata 

Superclasse  Tetrapoda Tetrapoda   

Classe Mammalia Reptilia Aves Insecta Mammalia 

Ordem Primates  Passeriformes  Carnivora 

Subordem     Fissipedia 

Superfamília Hominoidea     

Família Homonidae    Felidae 

Gênero Homo    Panthera 

Espécie Homo 

sapiens 

   Panthera Leo 

Quadro 8 – Classificação dos seres vivos apresentados no Jogo Eco-War. 

Segundo Storer e Usinger (1998). 

 
Figura 13 – Peças do Jogo Eco-War: Cinco tipos de seres. 

 Durante o processo de elaboração do jogo, o professor, a par das possíveis 

dificuldades conceituais dos alunos, é peça fundamental na mediação do conhecimento. 

Acreditamos que a ideia dos seres vivos, assim como dos territórios, por evocar outros 

conhecimentos ecológicos além daqueles estudados especificamente para o jogo, e mais os 



 
83 Resultados e Discussão 

conhecimentos provenientes da zoologia, podem ser ideias ainda mais ricas se embasadas 

teoricamente com o auxílio do professor. 

Também foi elaborado um esquema com setas envolvendo as relações entre os 

seres vivos (Figura 14). O manual não explica o que é esse esquema, que se assemelha a 

uma teia alimentar. Apesar de as relações ecológicas entre os seres vivos ir além da relação 

de alimentação, acredita-se que a intenção dos alunos era a de facilitar as batalhas no jogo, 

indicando a hierarquia existente entre os seres. 

Em uma tentativa de interpretar o diagrama, consideramos que o Leão relaciona-se 

no jogo com o Homem, o Pássaro e o Réptil, sendo que domina sobre os dois primeiros e é 

dominado pelo último. O Homem domina sobre o Réptil e o Pássaro e é dominado pelo 

Leão. O Réptil está acima do Leão, do Pássaro e do Inseto, e abaixo do Homem. O Pássaro 

é hierarquicamente inferior ao Réptil, ao Leão e ao Homem, e superior ao Inseto. Uma das 

hipóteses que levantamos é que a figura pode não ter o objetivo de representar totalmente a 

realidade das relações. Ao escolher o réptil, por exemplo, os alunos podem ter 

intencionado simbolizar nesta categoria apenas os repteis venenosos, como as serpentes, 

que poderiam ter condições de atacar grandes animais. Falaremos mais a esse respeito 

adiante, na discussão sobre o conceito de Predação. 

 
Figura 14 – Diagrama explicativo das relações ecológicas do Jogo Eco-War. 
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 C. As cartas de objetivo. 

As cartas de objetivo do jogo (Figura 15 e Quadro 9) são outro elemento que nos 

permite entender um pouco mais dos conhecimentos biológicos dos estudantes. 

 
Figura 15 – Cartas de objetivo do Jogo Eco-War. 

SEU OBJETIVO É 

Formar uma comunidade na floresta. 

Eliminar um animal que explore seu mesmo nicho ecológico, ou seja, que estabeleça uma 
competição. 

Eliminar os animais que são sua presa. 

Formar uma comunidade na montanha. 
Eliminar um animal que seja seu predador.  

Eliminar os animais que são sua presa. 

Formar uma comunidade em cada território.  

Formar uma comunidade no lago. 
Formar uma comunidade no gelo. 

Dominar uma região onde seu animal se adapte melhor. 

Quadro 9 – Cartas de objetivo do Jogo Eco-War. 

Para alcançar seu objetivo no jogo, o jogador precisa entender alguns conceitos de 

ecologia e especificamente de relações ecológicas. Conceitos como nicho ecológico, 

competição, presa, comunidade, predador, adaptação são inseridos de forma a relacionar 

os seres vivos entre si e com o meio. 

Comecemos com o conceito de Comunidade, já que foram feitas cartas de objetivo 

para que fossem formadas comunidades nos territórios do mapa. De acordo com Amabis e 

Martho, “o conjunto de populações de diferentes espécies que vivem em uma mesma 

região constitui uma comunidade biológica” (AMABIS E MARTHO, 2004, p. 290). 
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Esse conceito não pode ser aplicado ao contexto, uma vez que, se o jogador é 

requisitado a formar uma comunidade em determinado local, é preciso que ele jogue com 

várias espécies distintas, e forme assim um conjunto de diferentes populações. No entanto, 

a cada jogador é dado um ser vivo para jogar (homem, pássaro, réptil, leão ou inseto), 

inviabilizando a formação de comunidades. 

O que percebemos foi um equívoco quanto ao conceito, trocando Populações, que 

são um “conjunto de seres de mesma espécie que vive em determinada área” (op. Cit), com 

Comunidades, que são conjuntos de populações de espécies diferentes. Outro obstáculo 

para a utilização desses conceitos no jogo foi a não definição de cinco espécies distintas 

para compor as peças do jogo. Um conjunto de Homens pode ser dito como população, já 

que ao falar Homem nos referimos à espécie Homo sapiens. Todavia, um conjunto de 

répteis não pode ser dito população ou comunidade até que saibamos da composição desse 

conjunto, ou seja, se existem apenas répteis da mesma espécie ou não, já que Reptilia 

refere-se a uma Classe taxonômica. 

A carta de objetivo Eliminar um animal que explore seu mesmo nicho ecológico, ou 

seja, que estabeleça uma competição demonstra que os alunos compreenderam 

corretamente o conceito de Competição ao estabelecerem a relação com Nicho ecológico. 

Begon et. al (2007) fala da dificuldade que existe em definir o conceito de Nicho 

ecológico: 

A expressão nicho ecológico frequentemente é mal compreendida e mal-

empregada. Ela é muitas vezes usada de maneira imprecisa para 
descrever o tipo de lugar onde um organismo vive, como na frase: “As 

florestas são os nichos dos pica-paus”. Entretanto, estritamente falando, 

onde o organismo vive é o seu hábitat. Um nicho não é um local, mas 

uma ideia: um resumo das intolerâncias e necessidades de um organismo 
(BEGON, 2007, p. 31). 

Begon et. al (2007) descreve Competição como “uma interação entre indivíduos, 

provocada por uma necessidade comum de um recurso e que leva à redução da 

sobrevivência, crescimento e/ou reprodução de pelo menos alguns dos indivíduos 

competidores envolvidos” (BEGON et. al, 2007, p. 131). 

É perceptível que os estudantes compreenderam que a Competição não é uma busca 

pelo mesmo território ou hábitat, mas pelos mesmos recursos, ou nicho ecológico, o que 

leva o jogador a ter que entender a relação dos animais entre si e com o meio para poder 

cumprir com esse objetivo do jogo. 

Algumas cartas de objetivo requerem a eliminação de um animal que seja sua presa 

ou seu predador. Begon et. al (2007) define predação como sendo “o consumo de um 



 
86 Resultados e Discussão 

organismo (a presa) por outro organismo (o predador), em que a presa está viva quando o 

predador a ataca pela primeira vez” (BEGON et. al, 2007, p. 264). 

Amabis e Martho (2004) dizem, de forma mais simplificada, que “Predação é a 

relação em que uma espécie animal, predadora, mata e come indivíduos de outra espécie 

animal, que constituem as presas” (AMABIS E MARTHO, 2004, p.350). 

Para identificar quem é Presa e quem é Predador, no jogo, o jogador terá que 

utilizar o diagrama disponibilizado no manual do Eco-War, ilustrado na Figura 14. E, 

analisando esse diagrama, percebemos algo que pode ter sido apenas um equívoco na 

direção das setas, ou pode indicar também uma má compreensão do que seja Predação. Ao 

indicar a seta do Réptil para o Leão, os estudantes talvez entendam que Predação não 

indique matar e comer o animal, mas apenas matá-lo, possibilitando um Réptil ser o 

predador de um Leão. 

 5.2.3. Jogos de Apresentação de Conteúdo. 

Entendemos por jogos de Apresentação de Conteúdo aqueles que não requerem que 

os jogadores já tenham conhecimento do tema abordado, ou seja, os participantes vão 

aprendendo com o andamento do jogo. Nesses jogos, o desafio maior se encontra em 

algumas habilidades necessárias para que o jogador passe pelas etapas e até mesmo para 

que possa vencer o jogo. 

O jogo de Damas adaptado pelos alunos é um exemplo dessa categoria, uma vez 

que para jogá-lo é interessante que se tenha algumas habilidades que estão relacionadas ao 

jogo e não ao conteúdo. Para cada movimento no jogo, uma relação ecológica é 

relacionada e apresentada ao jogador, para que esse possa ter um aprendizado relacionado 

à sua ação. Um exemplo dessa proposta do jogo de Damas é o da relação ecológica de 

mutualismo. De acordo com Amabis e Martho (2004, p. 352), “mutualismo é um tipo de 

simbiose em que ambas as espécies que interagem obtem benefícios”. E, segundo as regras 

do jogo, quando um jogador não pode “comer” duas damas em sequência, os dois lados se 

beneficiam por sobreviver, o que para os alunos poderia ser interpretado como uma ação 

em conjunto e, por consequência, uma relação de mutualismo. 

O jogo Biogame é um jogo de RPG (Role-Playing Game) de computador. Os 

estudantes utilizaram um programa para construir jogos de RPG, pensaram nos diálogos, 

nas cenas, nos equipamentos e habilidades que comporiam o jogo. Assim, como no jogo de 

damas, o Biogame foi elaborado para apresentar o tema aos seus jogadores, que precisam 

demonstrar algumas habilidades para alcançar as etapas seguintes e aprender as outras 
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partes do conteúdo. Pelo seu diferencial em ser um jogo de computador, e em função da 

discussão que realizamos ao longo do trabalho a respeito da relação do jovem estudante 

com a tecnologia, optamos por discutir melhor o jogo Biogame. 

5.2.3.1 Biogame – RPG de computador. 

RPG é uma sigla para Role-Playing Game, que em tradução literal seria chamado 

de jogo de papéis. No Brasil, alguns autores utilizam definições pessoais para o jogo 

baseados em sua essência. Jackson (1999), por exemplo, o chama de Jogo de Interpretação. 

Cassaro (2008) é mais específico, definindo-o como Jogo de interpretação de papéis. 

Também é chamado de Exercício de interpretação improvisada (POLUX, 2007), Jogo de 

produzir ficção (RODRIGUES, 2004), entre outros. 

Jackson (1999) diz que apesar da semelhança do RPG com o contar de histórias, o 

jogo não se limita a isso, uma vez que os personagens não são passivos e ajudam a 

construir a historia coletivamente. Rezende et al (2010) comenta resumidamente que “no 

RPG os jogadores constroem seus personagens, com características, vantagens, 

desvantagens, história de vida, entre outros. Cabe ao mestre narrar os acontecimentos e 

mediar as situações” (REZENDE et. al, 2010, p. 3547-3548). 

A narração do mestre deve incluir a descrição do contexto (cultural, histórico, 

social, fictício, etc) em que se passa a aventura. Apoiado em um livro temático de regras 

escolhido pelo grupo, o mestre elabora missões e desafios a serem vencidos pelos 

jogadores-personagens, geralmente de acordo com as habilidades, sorte nos dados e 

criatividade que estes apresentam. 

O Biogame, nome dado ao jogo pela equipe que o elaborou, é um jogo solo e, 

portanto, é jogado por apenas uma pessoa por vez. Para produzir o jogo, os estudantes 

utilizaram um software chamado RPG maker®, cujo download da versão de teste pode ser 

feito gratuitamente na internet. O Biogame tem algumas peculiaridades que o diferem um 

pouco do “RPG de mesa” que descrevemos acima. Como é um jogo de computador, no 

Biogame não existe propriamente um mestre e o jogador precisa se ambientar por meio da 

visualização do ambiente criado e da interação com os personagens NPC’s. A sigla NPC 

refere-se ao inglês: non-player character, que em tradução literal é personagem não 

jogador. Esse personagem é criado juntamente com o jogo e não pode ser controlado pela 

pessoa que está jogando. Contudo, O NPC está envolvido na história e, geralmente, o 

jogador interage com ele para algum fim específico no jogo. 
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No início do jogo, aparece uma tela explicativa ao jogador que o alerta para a 

importância de conversar com todos os NPC’s para que, assim, possa adquirir os itens, 

habilidades e informações importantes. Ainda é explicado quais teclas do computador 

devem ser pressionadas para as ações de ataque, defesa e para acesso aos itens e 

habilidades do personagem. 

O NPC que aparece na primeira tela ou fase do jogo chama-se Ana Clara. A 

personagem se apresenta, pede para que o jogador mate dois produtores para ela e, em 

seguida, pergunta se o jogador sabe o que é um produtor e, ao responder que não, o NPC 

explica do que se trata: 

Ana Clara: Os produtores que são os organismos capazes de fazer 
fotossíntese ou quimiossíntese. 

Ana Clara: Você pode matar dois deles? Depois vá falar com o Lucas 

Renato. 

 Ok 

 Aff não vou. (Trecho de diálogo do jogo Biogame). 

Como é possível observar, são colocadas duas opções de resposta ao jogador. 

Todavia, os estudantes elaboraram o jogo de tal forma que só seria possível avançar a 

jornada se fossem seguidas as orientações impostas pelos NPC’s. Se o jogador escolher a 

opção de que já conhece o que são produtores, o jogo explica a definição mesmo assim, e 

se o jogador não matar os produtores exigidos nessa tela, ao responder: “Aff não vou”, o 

jogo acaba. Acreditamos que o grupo optou por conduzir o jogo dessa forma por ser mais 

fácil e rápido para fazer o planejamento da história. Contudo, isso descaracteriza, de certa 

forma, a essência do RPG, no que diz respeito à multiplicidade de caminhos possíveis, os 

quais proporcionam a espontaneidade e imprevisibilidade características do jogo. 
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A NPC dessa primeira fase continua o diálogo equipando o jogador com itens e 

habilidades para que seja possível realizar a missão de matar os produtores. O jogador 

pode escolher com que arma lutar, espada ou escudo, e se vai usar habilidade de lançar 

bola de fogo ou espadas múltiplas para atacar o inimigo. As telas do jogo referentes aos 

equipamentos e habilidades estão representadas pelas Figuras 16 e 17. 

 

 
Figura 16 – Tela de equipamentos do jogador no Jogo Biogame. 

 
Figura 17 – Tela de habilidades do jogador no jogo Biogame. 
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Depois de equipado, o jogador precisa enfrentar dois produtores, que no jogo foram 

simbolizados por cogumelos que atiram fogo (ver Figura 18). Se o jogador conseguir 

vencer a batalha, ele poderá conversar com o próximo NPC para ver qual a missão que o 

leva à fase seguinte. Caso contrário, o personagem morre e o jogo volta ao início.   

 
Figura 18 – Tela de batalha do jogo Biogame 

A dinâmica do jogo segue nessa linha. O jogador interage com os NPC’s para 

aprender o conteúdo e receber itens e instruções de jogo para poder avançar para a fase 

seguinte. Até o final, o jogador tem a oportunidade de aprender ou ter alguma noção a 

respeito de conceitos em ecologia como: produtor, consumidor, cadeia alimentar e 

ecossistema. Percebemos, assim, que o grupo abordou Ecologia em seu jogo, mas desviou 

do foco proposto que eram as Relações Ecológicas entre os seres vivos. 

Apesar do equívoco de conteúdos, os conceitos propostos pelos estudantes foram 

abordados coerentemente com o contexto que idealizaram para o jogo. Isso nos deu a 

oportunidade de observar mais uma vez que os jovens estudantes tem o potencial de 

aprender um conteúdo biológico de forma a conseguir ensiná-lo por meio do jogo de 

maneira criativa, divertida e em sintonia com o jeito de ser e interagir da sua faixa etária. 

Contudo, observamos algumas fragilidades na contextualização do jogo. Podemos 

observar um exemplo analisando a explicação do jogo para o que são consumidores 

terciários: 

Já os consumidores terciários são os grandes predadores como os 

tubarões, orcas e leões, os quais capturam grandes presas, sendo 
considerados os predadores do topo da cadeia (Fala de um NPC do jogo 

Biogame). 
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A definição que os estudantes expuseram não está incorreta, mas poderia ser 

melhor abordada se contextualizasse com exemplos mais próximos da realidade da Fauna 

brasileira e, até mesmo, mais especificamente da nossa região de Cerrado. Com isso, 

ressaltamos novamente a importância do professor na mediação desse processo, no sentido 

de viabilizar meios de acompanhamento da elaboração dos jogos. Faz parte dessa 

mediação o direcionamento dos alunos para que busquem conhecimentos além daqueles 

que nos permeiam pelo senso comum, e também trabalhar de forma inteligente seus 

talentos e capacidades. 

5.3 – Parte 3 - Jogo e avaliação: Uma reflexão sobre o trabalho. 

Temos discursado, por meio dos autores nos quais nos apoiamos, sobre a avaliação 

com funções de mediação e diagnóstico do conhecimento. Todavia, existem outras 

importantes facetas da avaliação que não foram aqui abordadas por entendermos que essas 

duas funções, a mediadora e a diagnóstica, destacaram-se mais nos resultados desta 

pesquisa. A mediação se faz presente principalmente na etapa de ensino e aprendizagem do 

conteúdo, em que o jogo foi concomitantemente elaborado pelos estudantes por meio da 

mediação tanto da professora da turma quanto da professora pesquisadora. O diagnóstico 

pode ser identificado na pesquisa desde a aplicação do questionário, nos momentos de aula 

e elaboração dos jogos, até a análise dos jogos prontos. 

Por meio das reflexões feitas sobre avaliação mediadora, vemos o jogo como uma 

“arma poderosa” nas mãos de um professor consciente de suas potencialidades, 

especialmente no campo avaliativo. Dizemos “arma” não para ser usada contra os alunos, 

no sentido de ameaçá-los com instrumentos avaliativos pensados para ser um obstáculo em 

suas trajetórias. Pelo contrário, o jogo pode representar uma importante munição que 

usamos para lutar pela garantia de um bom ensino e, consequentemente, uma boa 

aprendizagem. 

O jogo, nesse processo, representa para nós um caminho em potencial: a ponte, ao 

invés do obstáculo. Afinal, a avaliação, quando lúdica, prazerosa e espontânea, pode servir 

e muito aos objetivos educacionais, proporcionando ao educador, ainda, a oportunidade de 

conhecer e valorizar mais seus alunos, entender o que ainda não ficou claro na 

aprendizagem destes e direcionar melhor o seu ensino. 

A perspectiva da avaliação do aprendizado com função diagnóstica também ficou 

bem evidenciada em nossa pesquisa. Ao utilizarmos a elaboração dos jogos de ecologia, 
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como forma de avaliar o aprendizado dos estudantes, observou-se o grande potencial que 

essa atividade tem em desvendar a maneira como eles compreendem o conteúdo. 

A liberdade de aplicação do conteúdo em situações e jogos de sua preferência fez 

com que os estudantes se expressassem de forma mais espontânea e ampla do que o fariam 

ao responder uma questão de uma prova escrita, por exemplo. Essa compreensão de como 

o conhecimento é elaborado pelos estudantes é importante para auxiliar o professor em 

novas intervenções, visando o efetivo aprendizado do conteúdo pelos alunos. 

Discursamos muito sobre o permanente vir a ser dos alunos, e o fato de que o 

estudante ainda não aprendeu determinado conteúdo, uma vez que as pessoas estão em 

constante aprendizado. Infelizmente, o que temos visto na realidade brasileira são políticas 

públicas que praticamente “recriminam” a reprovação dos estudantes, mas não com 

intenções de valorizar o crescimento destes em conhecimento, mas sim de mostrar 

internacionalmente um país com “bons índices educacionais”. 

Sabemos que, neste contexto, em que a aprovação se justifica por meio de objetivos 

equivocados, as notas finais estão longe de refletir a verdadeira condição de aprendizado 

dos estudantes. No entanto, não nos desanimamos completamente com estes e outros 

fatores que atualmente nos são colocados na educação. Acreditamos que o diagnóstico da 

compreensão que os estudantes tem sobre os conteúdos e a mediação da construção do 

conhecimento, que ainda não foi bem estruturado, configuram-se em instrumentos 

significativos e possíveis de serem utilizados pelos professores dentro da realidade e 

criatividade de cada um. 
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 Passando de fase: Considerações 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “’Ah!’, retrucarão os professores, ‘a felicidade não é a disciplina 
que ensino. Ensino ciências, ensino literatura, ensino história, 

ensino matemática...’ Mas será que vocês não percebem que essas 
coisas que se chama ‘disciplinas’, e que vocês devem ensinar, 

nada mais são que taças multiformes coloridas, que devem estar 
cheias de alegria?” 

  
 Rubem Alves 
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A pesquisa sobre a elaboração de jogos para a avaliação de conteúdos biológicos 

nos permitiu mergulhar em um universo de possibilidades tanto dentro do campo da 

avaliação da aprendizagem quanto no contexto dos jogos educativos. 

Temos a clareza de ter discutido apenas um recorte de toda a realidade que essas 

duas áreas nos permitem, contudo, já nos sentimos no caminho para uma contemplação das 

perspectivas educativas oferecidas pela união jogos/avaliação da aprendizagem, 

especialmente no ensino de Biologia. 

Ressalta-se a importância de todas as leituras, análises e discussões a respeito do 

tema, inclusive para mudar muitas concepções e, ao final, ter respostas distintas daquelas 

imaginadas ao se elaborar as perguntas de pesquisa. Isso se exemplifica em uma das 

inquietações do início do projeto, que era saber como poderia ser feita uma avaliação da 

aprendizagem de cada um dos trinta alunos de uma sala utilizando-se um instrumento tão 

incerto: o acompanhamento da elaboração de um jogo. 

Notamos que filmar os estudantes no processo de elaboração dos jogos não 

aconteceu da forma como planejávamos. Houve uma grande dificuldade em realizar as 

atividades em sala de aula, a fim de que pudéssemos acompanhá-los, sendo que a 

dependência da tecnologia foi um dos entraves que identificamos para que o trabalho fosse 

realizado na escola. Esperamos então colaborar com o Cepae, sugerindo que seja fixado 

um computador em sala de aula, para facilitar que professores e estudantes façam trabalhos 

semelhantes a este. 

Apesar de ter sido possível obter muitos resultados em sala de aula, concluímos que 

só esse acompanhamento da produção seria insatisfatório para entender melhor as 

concepções que os estudantes carregavam a respeito dos temas ecológicos. Entendemos 

também que, por ser uma primeira experiência com esse tipo de acompanhamento e 

avaliação, muito mais poderia ter sido aperfeiçoado no sentido de dar um direcionamento 

maior e oportunizar meios para que os estudantes expressassem mais seus conhecimentos 

durante a elaboração dos jogos. A análise dos jogos prontos foi, então, apesar de não 

planejada, uma forte aliada na compreensão do aprendizado dos estudantes. 

A compreensão anterior à pesquisa, de que era essencial que a metodologia 

permitisse um entendimento do conhecimento construído pelos alunos individualmente, 

deu lugar a uma concepção diferente de avaliação da aprendizagem. O estudo desse campo 

teórico, influenciado principalmente pelas ideias de Hoffmann e Luckesi, nos abriram os 

olhos para um entendimento de avaliação, que vai além do que concebíamos como apenas 

verificação de conhecimentos, mas que está a serviço da aprendizagem. 
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Por meio da elaboração dos jogos, não só os estudantes aprenderam conteúdos, mas 

nós também aprendemos muito a respeito de como eles constroem conceitos, e esse feed-

back é essencial para que nós, como educadores, repensemos nossos próprios conceitos e 

posturas. 

Um exemplo disso é a percepção obtida de que a liberdade, característica do jogo, 

dada aos estudantes para o desenvolvimento da atividade, refletiu positivamente nas suas 

produções. A maioria dos grupos elaborou jogos criativos e que representavam seus gostos, 

refletindo ainda em sua motivação. Também acreditamos que o ambiente de liberdade nos 

proporcionou uma melhor compreensão sobre a forma como os adolescentes desta fase 

escolar interagem entre si, com o professor, com o jogo e ainda com o conteúdo da 

disciplina de Biologia. 

Dessa forma, foi possível observar que os jovens contemporâneos tem um jeito 

particular de ver o mundo, de se expressar e interagir com o meio e com as pessoas, 

principalmente por influência da realidade digital na qual esta geração está fortemente 

inserida. Essa compreensão dificilmente seria obtida por meio de atividades pouco 

flexíveis, em que é concedida ao estudante uma pequena autonomia, ou até inexistente em 

muitos casos. Por outro lado, verificamos que a elaboração dos jogos é uma atividade 

lúdica com potencialidade para proporcionar aos jovens um ambiente escolar favorável, 

para que possam se expressar e “se construir” em sua formação acadêmica e pessoal.  

Contudo, um ambiente de total liberdade não colabora para que os processos de 

ensino e aprendizagem aconteçam com qualidade no meio escolar. É preciso haver o 

equilíbrio entre o lúdico e o educativo, como discutimos durante este trabalho, por meio 

Kishimoto (2011) e Soares (2008). E é nesse sentido que enfatizamos o protagonismo do 

professor frente a esses processos educativos. Não que o professor seja a peça principal, 

mas com consciência de que ele representa uma peça fundamental na educação. No 

momento em que o educador se compreende como protagonista, ele pode olhar para a sua 

realidade de sala-de-aula com olhar investigativo ou, como diria Luckesi (2011), de forma 

diagnóstica, e assumir o compromisso em viabilizar meios de aprendizagem coerentes com 

essa realidade. Concluímos que a proposta de uma avaliação lúdica também reforça essa 

necessária renovação de postura do professor frente ao aprendizado dos jovens e 

adolescentes. Neste contexto, o protagonismo se traduz ainda em liderança para promover 

a mediação dos conhecimentos, ao mesmo tempo em que se considera o estudante em sua 

essência, sua forma de entender e produzir cultura e conhecimento em sala de aula.  
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 Apêndice A - Questionário sobre as concepções e vivências dos 

alunos em relação a jogos e avaliação da aprendizagem 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

Este questionário é parte integrante da pesquisa de mestrado de  

MÁRCIA REZENDE.  

Obrigado pela colaboração. 

POR FAVOR, NÃO SE IDENTIFIQUE. 

 

Questionário 

1) O que te vem à mente quando ouve a palavra Jogo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

2) Dos tipos de jogos abaixo, marque os de sua preferência (aqueles que você joga 

com mais frequência). 

(  ) Cartas (uno, can-can, baralho, outro:______________) 

(  ) Tabuleiro (damas, xadrez, outro:________________). 

(  ) Dados (banco imobiliário, war, jogo da vida, outro:______________). 

(  ) Brincadeira de roda (pisca, dica, mafioso, outro:________________) 

(  ) Jogos esportivos (queima, vôlei, futebol, outro:_______________) 

(  ) Jogos de perguntas e respostas 

( ) Jogos de RPG (Jogo de interpretação em que um mestre utiliza das regras de um 

manual para narrar uma aventura interpretada pelos jogadores/personagens.). 

Jogos de computador 

(  ) Online 

(  ) Offline 

 

3) Geralmente você joga... 

(  ) Sozinho (  ) Dupla ou grupo 

 

4) Qual (s) lugar (s) é/são mais comum (s) para você jogar? 

(  ) Sua casa 
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Escola (  ) Intervalo  (  ) Em sala como atividade proposta pelo professor 

(  ) Quadra de esportes 

(  ) Casa de amigos 

(  ) Lan House 

(  ) Rua 

(  ) Outro: qual? ________________________________ 

 

5) Como você geralmente é avaliado pelos seus professores? Como você gostaria de 

ser avaliado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

Muito obrigada! 
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 Anexo A: Manual do jogo Perbio. 

 

 

Regras 

Idade: A partir de 15 anos 

Participantes: 2 ou mais 

Componentes 

20 cartas com dicas 

1 Tabuleiro 

6 peões 

Objetivo 

Ser o primeiro jogador a levar o respectivo peão até o espaço marcado “FIM”. 

Preparação 

Sugerimos aos jogadores que leiam com atenção as alternativas das cartelas para 

facilitar a associação de ideias durante o jogo. As 40 cartelas estão distribuídas com 

alternativas “1”, “2” e “3”. 

Como jogar 

Os jogadores decidem entre si quem começará o jogo sendo o mediador. O 

mediador que será responsável por toda a administração do jogo. 

O jogador sentado à esquerda do mediador que irá começar, sendo o primeiro a 

escolher a cartela com as perguntas para o mediador ler. 

O mediador lê em voz alta a pergunta da cartela escolhida pelo jogador. 

Após a leitura da pergunta, o jogador tem 2 minutos para falar a alternativa que 

escolher. 

Se o jogador acertar a pergunta da cartela, ele irá andar 8 casas, caso ele erre, 

voltará 2 casas. 

À medida que o jogador for andando no tabuleiro, ele poderá encontrar barreiras 

como: ‘Avance 2 casas’, ‘Fique uma rodada sem jogar’, Perca a vez’ e outras. 

Casas marcadas “?”, no tabuleiro 
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As casas do tabuleiro marcadas com o símbolo “?” dão a quem cair nelas o direito a uma 

cartela bônus, onde se o jogador acertar irá avançar 5 casas e se perder ficará uma rodada 

sem jogar. 

Vencedor 

O primeiro jogador a chegar sobre com o seu peão ao espaço marcado “Fim” será o 

vencedor. Não é preciso chegar lá com o número exato. 

Jogo em equipes 

Perbio pode ser jogado em equipes. Nesse caso, cada uma participa com um só peão e age 

como se fosse um jogador. Os membros da equipe podem trocar ideias entre si, mas, para 

evitar confusões, devem deixar que seu líder fale por eles. 

Bom divertimento! 
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 Anexo B: Manual do jogo Eco – WAR 

 

Eco-war: é um jogo criado para ser jogado por 3 ou no máximo 5 jogadores. Não é um 

jogo baseado apenas em sorte: é preciso uma boa estratégia para ser o vencedor. Vence 

aquele que alcançar seu objetivo primeiro. 

Objetivos 

Cada jogador recebe 1 objetivo entre os 13 existentes. Seu objetivo não deve ser 

revelado a menos que seja completado. 

O jogo 

Cada jogador passa na sua vez, tanto na primeira como em todas as outras rodadas, 

pelas seguintes etapas, nesta ordem: 

1- Receber novos seres vivos e os colocar de acordo com a sua estratégia; 

2- Se desejar, atacar seus inimigos; 

3- Deslocar seus seres vivos se quiser. 

Colocando os seres vivos 

O jogador recebe seus seres vivos da seguinte forma: soma o número de territórios 

e divide-se por 2, só se considera a parte inteira do resultado. 

O jogador deve colocar seus seres vivos em um ou mais de seus territórios, 

conforme sua estratégia. Se quiser, pode ou não atacar para obter mais territórios. 

Os territórios são divididos entre os jogadores como eles combinarem. 

Obs.: As cartas objetivos só são entregues depois que os jogadores escolherem seus 

territórios e distribuem seus seres vivos. 

Ataque 

É necessário que haja pelo menos 1 ser vivo em cada território ocupado. Para atacar 

é necessário ao menos 2 seres vivos neste mesmo território. 

Os seres vivos que ocupam o território não podem atacar na mesma rodada. 

Contagem dos dados 

Compare o número maior do dado atacante (vermelho) com o maior ponto do dado 

defensor (amarelo). O maior deles ganha, sendo que o empate é da defesa. 

Se quem ataca possui 4 seres vivos em seu território e o defensor 3, os dois jogam 3 

dados. 

 

 


