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RESUMO 

 

Os jogos didáticos, assim como as práticas laboratoriais, as aulas de campo, os filmes e 

vídeos, constituem possibilidades metodológicas diferenciadas que podem ser utilizadas para 

abordagem dos conteúdos de Biologia (BRASIL, 2006). Para Campos et al. (2002), os jogos 

didáticos merecem mais espaço na prática de ensino, pois constituem-se em uma importante 

alternativa para favorecer a aquisição e retenção do conhecimento através de um clima de 

alegria e prazer. Na atualidade, a principal demanda do Ensino Médio tem sido a preparação 

dos estudantes para o ENEM, que constitui a principal forma de ingresso ao Ensino Superior 

no Brasil. Nas últimas três edições do ENEM, cerca de 40% das questões de Biologia estão 

relacionadas aos conteúdos de ecologia e educação ambiental. De acordo com Auad (2005), a 

educação ambiental constitui um problema social urgente. Por conta da relevância dos temas 

apresentados, o presente trabalho teve o objetivo geral de produzir um jogo didático e analisar 

a sua contribuição para a aprendizagem em educação ambiental. Para a realização da 

pesquisa, um estudo de campo com abordagem quali-quantitativa e de natureza aplicada, foi 

elaborado um jogo didático de tabuleiro com perguntas e respostas sobre o conteúdo educação 

ambiental, denominado Ecojogo. O jogo foi reproduzido e utilizado por estudantes de 3º ano 

do Ensino Médio de uma escola da rede pública estadual, em Crateús-CE, em três aulas. A 

coleta de dados foi realizada a partir de observação participante e aplicação de questionários. 

Durante a utilização do Ecojogo em sala de aula, observou-se que o uso do jogo produziu um 

ambiente de ensino e aprendizagem prazeroso, por contar com a interação entre os jogadores e 

a brincadeira competitiva do jogo. A partir da análise dos questionários aplicados, verificou-

se que os conhecimentos dos estudantes aumentaram, em média, 34% após a utilização do 

jogo. Com relação à avaliação do Ecojogo em oficina de jogos didáticos realizada em evento 

científico, todos os entrevistados responderam que utilizariam o jogo no ensino de educação 

ambiental, por ser atrativo e abordar assuntos relevantes. De acordo com estes entrevistados, o 

Ecojogo auxilia a compreensão, estimula o raciocínio e proporciona uma aprendizagem 

significativa por abordar os conteúdos de forma contextualizada e com situações-problema. 

Apesar de reconhecerem importância da contextualização para a compreensão dos conteúdos 

e preparação para o ENEM, alguns entrevistados relataram que esta característica retarda a 

dinâmica da partida, por conta da extensão dos textos das questões. Com base nos resultados 

da pesquisa, concluiu-se que o Ecojogo constitui uma estratégia metodológica eficiente para a 

aprendizagem em educação ambiental, e que os professores devem investir no 

desenvolvimento e uso destes materiais didáticos no ensino de Biologia. Além do 

desenvolvimento e uso de jogos didáticos, faz-se necessário, também, a divulgação e 

compartilhamento dos procedimentos e materiais produzidos em experiências exitosas, para 

que o conhecimento seja difundido e, assim, aperfeiçoado. 

 

 

Palavras-chave: Aprendizagem contextualizada; Biologia no ENEM; Didática na Biologia; 

Ensino de Bologia; Práticas de ensino. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The didactic games such as laboratory practices, outdoor class, movies and videos are 

different methodological possibilities which can be used for address the contents biology 

(BRASIL, 2006). For Campos et al. (2002), the didactic games deserve much more space in 

the practice of teach, because they are an important alternative to get and retain the 

knowledge through a clime of joy and pleasure. Nowadays, the main claim of the Secondary 

School has been the preparation of students for ENEM, which is the main way to enter in the 

university in Brazil. In the last three editions of the ENEM, about 40% of the Biology’s 

questions were related to ecology and environmental education. According to Auad (2005), 

the environmental education is an urgent social problem. Because of the relevance of this 

issue presented, this study had as a general objective to create a didactic game and analyze its 

contribution as a tool for learning environmental education. For the achievement of this 

research, an outdoor study was made with approach in quality, quantity and applied nature, as 

well was developed a didactic game board with questions and answers about environmental 

educational named Ecojogo. The game was prepared and used in three lessons by students 

from a 3rd grade state public Secondary School in the town Crateús-CE. The data collection 

was carried out by watching partakers and the application of questionnaires. During the usage 

of the Ecojogo in the classroom, it was noticed that the use of the game created a pleasant 

teaching and learning environment, because of the interaction between players and the funny 

process of the game. From the analysis of the questions applied, was verified that the 

student’s knowledge increased in an average of 34% after using the game. Related to the 

evaluation of Ecojogo in didactic games held in Scientific event, everyone answered that they 

would use the game in the teaching of environmental education classes, because it is attractive 

relevant topics. According to those people who were interviewed, the Ecojogo helps to 

understand, stimulates thinking and provides a significant capacity, because it approaches the 

contents in context with problem situations. Although recognizing the importance of 

contextualization for understand the contents and preparation for ENEM, some peoples who 

was interviewed, reported that this feature slows the departure dynamic, because of the size of 

the questions. Based on the survey’s results, it was concluded that the Ecojogo is an efficient 

methodological strategy for learning environmental education, and that teachers should invest 

in development and usage of didactic materials for teaching Biology. Besides of developing 

and using didactic materials, it is also necessary spread and share products and materials 

produced in successful experience, in order to this knowledge be released and, thus, 

improved. 

 

 

Key-words: Contextualized learning; Biology in ENEM; Biology teaching; Didactic in 

Biology; Teaching practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho de mestrado constituiu uma pesquisa realizada para a elaboração 

de um jogo didático de Biologia e um estudo para análise de sua contribuição para a 

aprendizagem de conteúdos relacionados à educação ambiental com estudantes de terceiro 

ano do Ensino Médio. Mas até chegar às referidas especificações do estudo, farei uma breve 

narração sobre o caminho percorrido para o encontro com o objeto de pesquisa. 

 Sempre tive paixões por jogos, quer fossem eletrônicos, como os videogames; quer 

fossem concretos e de interpretação de personagens, como jogos de cartas, tabuleiro e RPG 

(Role Playing Game); ou fossem jogos motores, como práticas esportivas, especificamente 

futsal e futebol, que mais gosto, pois a diversão gerada pela interação e competição nos jogos 

sempre me proporcionaram bastante prazer. 

No entanto, enquanto professor, até cerca de três anos atrás, jamais tinha pensado em 

utilizar jogos no ensino. Não por desconhecimento desta possibilidade didática, apesar de ter 

sido pouco discutida e experimentada em minha formação acadêmica, mas por falta de tempo 

para me dedicar, pesquisar, reproduzir e, assim, utilizá-los em sala de aula. Aliás, é notório 

que a carga de trabalho excessiva dos docentes é uma das explicações para a má qualidade do 

ensino no Brasil. Acredito que sem tempo para pesquisar e preparar abordagens diferenciadas, 

as aulas continuarão predominantemente teóricas e livrescas. 

Licenciado em Ciências Biológicas pela Faculdade de Educação de Crateús (FAEC), 

vinculada à Universidade Estadual do Ceará (UECE), desde 2007; especializado em Ensino 

de Biologia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) desde 2009; e mestrando em 

ensino de Biologia, pelo curso de mestrado profissional em Ensino de Ciência e Matemática 

da Universidade Federal do Ceará, desde 2012; até pouco tempo, minha visão com relação às 

estratégias diferenciadas no ensino de Biologia estava restrita às práticas laboratoriais. 

Mas minha inclusão no subprojeto PIBID/Biologia/FAEC/UECE, como professor 

supervisor em julho de 2011, mudou esta situação. Umas das propostas do referido subprojeto 

do PIBID/UECE era a pesquisa de jogos didáticos relacionados aos temas e questões da 

Biologia. Além da experimentação dos jogos em sala de aula, estava prevista a realização de 

oficinas formativas para estudantes de licenciaturas e professores da disciplina. 
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Contudo, mesmo com certa experiência na pesquisa, reprodução e utilização de jogos 

em sala de aula, e realização de oficinas de jogos didáticos de Biologia para professores e 

estudantes de licenciatura da área, sentia a necessidade de realizar um estudo científico 

sistematizado para compreender, e comprovar de fato, como os jogos didáticos contribuem 

para a aprendizagem. 

O PIBID/UECE tem sido muito importante para minha formação continuada. Além da 

disponibilidade de tempo para pesquisar, desenvolver e experimentar estratégias diferenciadas 

no ensino de Biologia, o programa me proporcionou subsídios formativos e financeiros que 

foram imprescindíveis para concretizar o sonho de fazer um curso de mestrado, que idealizava 

desde a conclusão da graduação. Com relação aos subsídios financeiros, visando o Curso de 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática (ENCIMA) – que já conhecia por 

conta de outros conterrâneos que já tinham feito o curso –, comecei a planejar a utilização da 

bolsa para financiá-lo - o que até então era impossível apenas com o salário que recebia. No 

início de 2012, o PIBID/UECE ofertou um curso de elaboração de projeto de mestrado em 

educação. O curso me forneceu os aspectos básicos para elaborar o projeto de pesquisa para 

seleção de mestrado, e, antes de concluí-lo, já tinha sido aprovado no ENCIMA. 

Além de professor de Ciências do Ensino Fundamental da rede pública municipal de 

Crateús-CE, sou professor de Biologia do Ensino Médio da rede pública do Estado do Ceará 

desde 2010. E desde então tenho percebido uma crescente cobrança no sentido de melhor 

preparar os alunos do Ensino Médio para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) – com 

foco nos estudantes do 3º ano. 

No atual cenário da educação brasileira, não obstante à do Ceará, o ENEM constitui a 

principal forma de ingresso ao ensino superior, pois, com a nota obtida no exame, o estudante 

pode pleitear vagas em diversas universidades públicas e privadas do país. No Ceará, nos 

últimos anos, vem ocorrendo uma campanha massiva de incentivo à inscrição dos estudantes 

do Ensino Médio para participar do ENEM. Além disso, o próprio ENEM está sendo utilizado 

como instrumento de avaliação externa do Estado para medir a qualidade da educação. Aliás, 

conforme Pinto (2009), esta foi uma das funções para as quais foi criado. 

Desta forma, a partir da necessidade de compreensão e comprovação de como os jogos 

didáticos favorecem a aprendizagem, devido a minha experiência como professor-supervisor 

do PIBID na realização de pesquisa e utilização de jogos no ensino, aliada à atual exigência 

do Ensino Médio para preparação dos estudantes para o ENEM, surgiu a ideia de elaborar um 
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jogo didático pra contribuir com a melhoria do ensino de Biologia, pois o recurso lúdico é 

uma ferramenta que permite levar o conhecimento científico para qualquer área do ensino 

(ROCHA et al., 2012). Além desta habilidade de adequação para auxiliar a compreensão do 

conhecimento, os jogos didáticos constituem uma maneira prazerosa e participativa de 

abordar o conteúdo escolar (BRASIL, 2006). 

Os jogos didáticos, assim como as práticas laboratoriais, as aulas de campo, os filmes 

e vídeos, constituem possibilidades metodológicas diferenciadas que podem ser utilizadas 

para abordagem dos conteúdos de Biologia (BRASIL, 2006). De acordo com Assis et al. 

(2011), o jogo didático constitui-se como um importante recurso para o professor, pois 

desenvolve habilidades e instiga a curiosidade. Para Campos et al. (2002) os jogos didáticos 

merecem mais espaço na prática de ensino, pois constituem uma importante alternativa para 

favorecer a aquisição e retenção do conhecimento através de um clima de alegria e prazer. 

Para definir que tipo de jogo didático seria produzido (se um jogo de cartas, tabuleiro 

etc.), que conteúdo de Biologia seria abordado (se citologia, genética etc.), foi realizada uma 

pesquisa documental nos anais do ENEBIO (Encontro Nacional de Ensino de Biologia). A 

partir dos resultados da pesquisa, os dados obtidos foram levados em consideração para 

produzir um jogo de tabuleiro com perguntas e respostas sobre o conteúdo de educação 

ambiental, já que estas foram as características mais recorrentes nos jogos pesquisados. 

No entanto, apesar dos jogos de tabuleiros com perguntas e respostas sobre educação 

ambiental serem os mais recorrentes, o que motivou a elaboração de mais um jogo com as 

características citadas foram os seguintes pressupostos: 1) os jogos de tabuleiros com 

perguntas e respostas são o formato de jogo mais eficiente para a elaboração e uso de jogos 

didáticos em sala de aula, baseado nos resultados da análise documental realizada nos anais 

do ENEBIO; 2) os conteúdos de educação ambiental são de difícil compreensão e de grande 

relevância, fato este comprovado pelo alto índice de recorrência no ENEM; 3) os jogos não se 

encontravam anexados aos artigos dos trabalhos que descreviam sua utilização e contribuição 

para a aprendizagem, impossibilitando, assim, sua reprodução. 

Em análise das questões do Caderno de Ciências da Natureza das últimas três edições 

do ENEM, verificou-se que, aproximadamente, 40% das questões de Biologia eram sobre 

educação ambiental e ecologia. Este dado reforçou ainda mais a necessidade de preparação 

dos estudantes com relação à aprendizagem dos referidos conteúdos. Desta maneira, a 

relevância da educação ambiental na sociedade atual e nas avaliações externas, e a 
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necessidade de desenvolvimento e utilização de estratégias para auxiliar a aprendizagem, 

reforçaram a necessidade de elaboração de um jogo didático. 

Diante do exposto, com o intuito de compreender o problema de pesquisa desta 

investigação é que buscaremos responder à grande questão deste estudo: “como o uso do jogo 

didático em sala de aula contribui para a aprendizagem em educação ambiental?” 

Para explicar o questionamento que levou à realização da presente pesquisa, formulou-

se o seguinte pressuposto: “a utilização dos jogos didáticos constitui-se em uma importante 

estratégia de ensino e aprendizagem em educação ambiental”. 

Para responder aos questionamentos da presente proposta de pesquisa, este trabalho foi 

elaborado com o objetivo geral de produzir um jogo didático e analisar a sua contribuição 

para a aprendizagem em educação ambiental. Para alcançar os objetivos gerais do trabalho, 

foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: realizar uma pesquisa documental nos 

anais do ENEBIO; realizar uma pesquisa documental nas três últimas edições do ENEM; 

elaborar e utilizar um jogo didático sobre educação ambiental; verificar os conhecimentos de 

educação ambiental dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio de uma escola da rede pública 

estadual, em Crateús-CE; comparar os resultados obtidos no pré e pós-teste; verificar a 

contribuição do jogo didático no processo de aprendizagem do conteúdo de educação 

ambiental da turma em estudo; e elaborar um material impresso sobre o jogo. 

A partir da realização das etapas de elaboração e utilização em sala de aula, foi 

produzido e aperfeiçoado, a partir de sugestões dos participantes do estudo, um jogo didático 

de tabuleiro com perguntas e respostas, sobre educação ambiental, denominado Ecojogo. Para 

elaboração do jogo foi levada em consideração as propostas do ENEM de contextualização e 

proposição de situações-problemas para abordagem dos conteúdos. O Ecojogo recebeu esta 

denominação por abordar questões ambientais e ecológicas, e é formado por um tabuleiro 

composto por 3 (três) partes e 32 (trinta e duas) cartas de jogos, que contêm situações-

problema e questões de múltipla escolha. Sobre o jogo, foi produzido um manual impresso 

(Apêndice D) com orientações sobre as regras e os materiais necessários para reprodução e 

orientações pedagógicas para seu uso em sala de aula. Anexa à contracapa da obra impressa, 

um disco CD (compact disc) contendo o arquivo digital em PDF (Portable Document 

Format), para impressão do tabuleiro e cartas do jogo, e reprodução do próprio manual. 
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 Para finalizar, concluirei este capítulo introdutório apresentando a organização dos 

conteúdos da obra. A presente dissertação foi organizada em cinco capítulos. Neste primeiro 

capítulo de Introdução, foram descritos o encontro com o objeto de pesquisa, justificativa e 

relevância, problema de pesquisa e os objetivos do estudo. No segundo capítulo, intitulado 

Revisão de literatura, encontram-se os aportes teóricos e conceituais no quais se 

fundamentam a pesquisa junto da elaboração e utilização de jogos no ensino de Biologia. No 

terceiro capítulo da obra, intitulada Procedimentos metodológicos, é delineado todo o 

percurso metodológico da pesquisa. Além da caracterização do tipo de pesquisa, são descritos 

o público-alvo, o tamanho da amostra, os instrumentais de coleta de dados, as etapas da 

pesquisa, e as técnicas de tabulação e análise dos resultados. No quarto capítulo, intitulado 

Resultados e Discussão, são apresentados os resultados da pesquisa, que foram divididos de 

acordo com as etapas em que foram colhidos. No quinto capítulo, intitulado Considerações 

Finais, são apresentadas as conclusões aferidas a partir da análise dos resultados e as 

considerações sobre o trabalho. Em apêndice, encontram-se os modelos de formulários de 

questionários utilizados e o material didático contendo os arquivos e orientações para 

reprodução e utilização do Ecojogo no ensino de Biologia. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo, exponho o aporte teórico e conceitual sobre o principal tema deste 

trabalho, que são jogos didáticos, e os temas relacionados ao problema de pesquisa, que são a 

educação ambiental e o ENEM. 

2.1. Jogos didáticos 

2.1.1. O conceito de jogo didático 

Conforme Kishimoto (2011), tentar definir o jogo não é tarefa fácil. Para este estudo, o 

termo utilizado para se referir aos jogos usados no ensino e aprendizagem de conteúdos 

escolares foi “jogo didático”. E o conceito de jogo didático utilizado será o proposto por 

Cunha (1988), que afirma que o jogo didático é um material didático produzido para 

proporcionar aprendizagens. 

Embora este ponto possa parecer desnecessário, durante a pesquisa foi verificado a 

utilização de diferentes adjetivos para os jogos produzidos e empregados no ensino dos 

conteúdos escolares. No entanto, não são, pois pertencem a categorias e níveis hierárquicos 

diferentes, conforme será explicado seguir. O intuito desta discussão não é apontar erros ou 

equívocos, apenas reforçar a importância da utilização do termo correto e as diferenças 

conceituais do que parecem ser a mesma coisa. Dentre eles, por ordem alfabética, os adjetivos 

mais comuns encontrados na literatura para os jogos utilizados no ensino foram: “jogo 

didático”, conforme Silva (2014); “jogo educativo”, conforme Moratori (2003); “jogo lúdico”, 

conforme Santos (2010); e “jogo pedagógico”, conforme Santos (2011); para não citar outros 

exemplos. 

Com relação à “jogo educativo”, de acordo com Clua e Bittencourt (2004), este termo 

constitui um termo mais amplo porque abrange qualquer jogo que foi criado para desenvolver 

habilidades. E por esta razão, os jogos de entretenimento comercializados constituem um 

subtipo dos jogos educativos, conforme mostra o diagrama construído pelos autores na Figura 

1, pois também desenvolvem habilidades, como enfrentar situações-problema, compreender 

interações, entre outras. 
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Com relação a “jogo lúdico”, verificou-se que é um termo mais utilizado para jogos, 

brinquedos e brincadeiras direcionadas para a educação infantil, com o intuito de auxiliar, não 

somente a aprendizagem de conteúdos escolares, mas também o desenvolvimento de 

habilidades físicas, relações sociais e afetivas, e competências cognitivas. Conforme Santos: 

“Os jogos lúdicos oferecem condições do educando vivenciar situações-problemas, a partir 

do desenvolvimento de jogos planejados e livres que permitem à criança uma vivência no 

tocante às experiências com a lógica e o raciocínio e permitindo atividades físicas e mentais 

que favorecem a sociabilidade e estimulando as reações afetivas, cognitivas, sociais, 

morais, culturais e lingüísticas.” 

“Desta forma, existe uma relação muito próxima entre jogo lúdico e educação de crianças 

para favorecer o ensino de conteúdos escolares e como recurso para motivação no ensino às 

necessidades do educando.” (SANTOS, 2010, p. 3). 

               Figura 1 - Esquema comparativo de categorias dos jogos educativos. 

 

                       Fonte: Bittencourt e Clua (2004). 

 No que diz respeito a “jogo pedagógico”, verificou-se que a caracterização deste termo 

é semelhante ao do “jogo lúdico”, pois foi verificado que sua definição está relacionada a 

jogos cuja finalidade também é o desenvolvimento social e intelectual infantil. Conforme 

Santos: “(...). Os jogos pedagógicos são excelentes recursos de que o professor pode lançar 

mão no processo-ensino aprendizagem, porque contribuem e enriquecem para o 

desenvolvimento intelectual e social na criança (...).” (SANTOS, 2011, p. 1). 

No entanto, o termo “jogo pedagógico” também aparece como um termo alternativo 

para “jogo didático”. Conforme Cunha (1988): “O jogo pedagógico ou didático é aquele 

fabricado com o objetivo de proporcionar determinadas aprendizagens, diferenciando-se do 

material pedagógico, por contemplar o aspecto lúdico”. (SILVA, 2014, p. 20). 

Contudo, conforme afirmam Clua e Bittencourt (2004), o termo “jogo didático” seria o 

termo mais adequado para os jogos que realmente foram produzidos para o ensino e 

aprendizagem de conteúdos escolares. 

Com o objetivo de sintetizar a discussão e identificar a posição do “jogo didático” 

dentre a diversidade de termos apresentados, elaborou-se um diagrama a partir da 
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interpretação dos artigos e daquilo que foi proposto por Clua e Bittencourt (2004), conforme 

mostra a Figura 2. 

Figura 2 - Esquema comparativo de categorias e subcategorias dos jogos, baseado no diálogo 

realizado entre os autores. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

2.1.2. Motivos que justificam a utilização de jogos didáticos no ensino 

Durante muito tempo os jogos didáticos foram associados a atividades de 

entretenimento e limitados à recreação (SILVA; COSTA, 2010). Mas o jogo didático é uma 

das estratégias de abordagens de conteúdos que devem ser privilegiadas no ensino de 

Biologia, pois permitem o desenvolvimento de competências no âmbito das relações 

interpessoais, do trabalho em equipe através da cooperação e competição (BRASIL, 2006). 

Por esta razão, Campos et al. (2002) afirmam que os jogos didáticos merecem mais espaço na 

prática de ensino, pois constituem uma importante alternativa para favorecer a aquisição e 

retenção do conhecimento através de um clima de alegria e prazer. 

De acordo com Assis et al. (2011), o jogo didático constitui-se como um importante 

recurso para o professor, pois desenvolve habilidades e instiga a curiosidade. Os jogos 

constituem uma técnica ativa de ensino e favorecem a aprendizagem de forma espontânea. Os 

jogos auxiliam uma maior retenção de conhecimentos por relacionar o conteúdo escolar de 

maneira lúdica, prazerosa e participativa. No entanto, o uso de jogos não deve se restringir ao 

uso de jogos prontos, mas, principalmente, estimular a criação e a produção de jogos 

relacionados aos temas discutidos em sala de aula (BRASIL, 2006). 

Segundo Longo (2012), vários objetivos podem ser atingidos mediante o uso de jogos 

como recursos didáticos. Dentre eles: relacionados à cognição (desenvolvimento da 

inteligência e da personalidade, fundamentais para a construção de conhecimentos); afeição 

(desenvolvimento da sensibilidade e da estima a atuação no sentido de estreitar laços de 
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amizade e afetividade); socialização (simulação da vida em grupo); motivação (envolvimento 

da ação, do desafio e mobilização da curiosidade) e criatividade. 

Além da contribuição para a aprendizagem os professores devem utilizar e elaborar 

jogos como fator motivador para melhorar a qualidade do ensino. De acordo com Longo 

(2012), a utilização de jogos iria auxiliar a compreender a necessidade de mudança, de 

criação, inovação e utilização de metodologias diferenciadas de ensino em sua prática 

pedagógica. Segundo a autora, a proposta de elaboração de jogos didáticos sobre conteúdos de 

Biologia tem como objetivos: 

“Valorizar a necessidade de inovação nos processos de ensino e aprendizagem, estimulando 

a relação teoria-prática (...);” 

“Contribuir para a melhoria da qualidade da formação de professores e do ensino de 

Ciências e Biologia, através da criação de materiais didático-pedagógicos e da 

disseminação de prática educativas diferenciadas, capazes de proporcionar a construção do 

conhecimento, a reflexão, a crítica e a solução de problemas”. (LONGO, 2012, p. 2). 

De acordo com Ribeiro, Ribeiro e Leão Jr (2012), é importante investir na capacitação 

continuada para a utilização de jogos como um recurso pedagógico importante para o 

processo de ensino aprendizagem, pois a partir destas formações, os professores irão começar 

a utilizar os jogos no seu dia-a-dia, e, desta maneira, os docentes estarão preparados para 

desenvolver novas práticas e tornar a sala de aula um ambiente interativo e prazeroso. 

Diante do exposto, foi possível verificar que diversos autores recomendam o uso de 

jogos como recursos didáticos no ensino por várias razões, que vão desde as contribuições nas 

relações sociais ao desenvolvimento cognitivo do indivíduo. Além das contribuições do uso 

de jogos para a aprendizagem dos alunos, foi explicitada também a importância do uso e 

elaboração de jogos didáticos para o aperfeiçoamento dos profissionais e a melhoria na 

qualidade da educação através da utilização de metodologias diferenciadas em sua prática 

pedagógica. 

2.1.3. Características necessárias para um bom jogo didático 

 Antes de utilizar ou produzir um jogo didático, é necessário verificar algumas 

características que são essenciais para que a estratégia seja eficiente, pois jogos com 

conteúdos em nível acima dos alunos, que possuem regras complicadas e pouco dinâmicas, 

são pouco atrativos. Para Rosseto Jr. et al. (2009), um bom jogo deve possuir os seguintes 

critérios: 
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a) Possibilita a todos participarem: jogos que permitem a maior participação de 

jogadores possível, para que haja interação e, assim, diversão. Segundo os autores, o jogo 

também deve ser inclusivo, no sentido de que ele seja atrativo, ao ponto de instigar a 

participação do aluno. No entanto, a quantidade de jogadores não pode ser excessiva a ponto 

de retardar a dinâmica do jogo, para não torná-lo demorado e enfadonho. 

b) Possibilita o sucesso dos participantes: os jogos não devem ser muito difíceis e 

nem muito fáceis. Devem ser desafiadores para motivar os alunos a jogá-lo. 

c) Permite o gerenciamento dos jogadores: os jogos devem ser fáceis de lidar, tanto no 

que diz respeito ao seu preparo quanto às suas regras. De acordo com os autores, algo não vai 

bem com os jogos que requerem a intervenção constante do professor. 

d) Favorece adaptações e novas aprendizagens: os jogos devem propiciar a aquisição 

de competências a partir da repetição de tentativas, por acertos e erros. 

e) Mantém a imprevisibilidade: o jogo deve conter elementos que o mantenha 

desafiador. Só ganhar e só perder não tem graça, pois quem sempre ganha não se sente 

desafiado e aquele que somente tem sua auto-estima comprometida. 

2.1.4. Jogos didáticos e as teorias de aprendizagem 

 Neste subitem, cito, de forma breve e sucinta, algumas teorias que reconhecem o valor 

e propõem o uso de jogos para auxiliar a aprendizagem. O objetivo deste subitem é de 

demonstrar a existência de teorias e estudos conclusivos sobre a contribuição dos jogos para a 

aprendizagem, dentre outros aspectos do sujeito, como o social e o moral, por exemplo. 

De acordo com Leal (2013), os jogos na educação agem como promotores da 

aprendizagem e do desenvolvimento  de novas estruturas cognitivas do aluno. É reconhecido 

por grande maioria dos educadores como um aliado à prática escolar e uma boa estratégia 

para aproximar os conteúdos desejados aos alunos. 

Conforme Neves e Santiago (2010), várias estudiosos se dedicaram à construção de 

suas teorias acerca da natureza dos jogos, explicando suas origens na história do homem, suas 

funções na formação do indivíduo e utilizações no ensino, por exemplo. De acordo com as 

autoras, os estudiosos apontam os jogos como o melhor meio de mediação, por serem mais 

estimulantes. Dentre estes: Piaget, e sua teoria baseada no desenvolvimento cognitivo; 
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Vygotsky, e sua teoria baseada no sócio-interacionismo; Howard Gardner, e sua teoria 

baseada nas inteligências múltiplas; e o construtivismo; para não citar outros. 

a) Teoria das inteligências múltiplas de Gardner 

 O uso de jogos didáticos também foi proposto na teoria das inteligências múltiplas de 

Howard Gardner. De acordo com Antunes (2008), os jogos constituem meios para auxiliar a 

aprendizagem através do estímulo à inteligência que se busca trabalhar. E que qualquer jogo 

explora muitas inteligências. O autor ressalta ainda que os jogos podem e devem ser utilizados 

em qualquer nível de escolaridade e que, no tocante aos procedimentos, criatividade e 

relações interpessoais, é a estratégia que estimula as inteligências com mais facilidade. 

 De acordo com Santos (2014), os jogos são utilizados para estimulação das 

inteligências múltiplas por ser uma forma lúdica de aprendizagem. A autora ressalta que ao 

selecionar o tipo de jogo é necessário levar em consideração o tipo de inteligência que se 

deseja desenvolver ou, considerar como ponto de partida, a inteligência que os alunos 

possuem maior facilidade. 

b) Teoria da epistemologia genética de Piaget 

 A epistemologia genética de Jean Piaget é outra teoria que se apropriou do uso de 

jogos didáticos para auxiliar a aprendizagem. Em seus estudos e observações, Piaget verificou 

a importância dos jogos para o desenvolvimento integral da criança. Conforme Versiani-

Cunha (1973): “Piaget estudou através de longas observações, um clássico jogo das crianças 

em Genebra... (...).” (VERSIANI-CUNHA, 1973, p. 73). 

De acordo com Versiani-Cunha (1973), Piaget descobriu que o desenvolvimento 

moral passa por estágios que acompanham de perto o desenvolvimento intelectual. A autora 

reforça que os jogos contribuem para o desenvolvimento intelectual, moral e social da criança. 

Por a teoria de Piaget ser dividida em fases de desenvolvimento, a materialidade dos jogos 

propostos podem ser concretos ou abstratos, conforme o nível intelectual da criança. 

c) Teoria sócio-interacionista de Vygotsky 

 O sócio-interacionismo de Lev Vygotsky é outra teoria de aprendizagem que demanda 

o uso de jogos no ensino. De acordo com Tezani (2006), a teoria do desenvolvimento humano 

de Vygotsky está baseada nas relações sociais e na interação entre as pessoas, que são 

imprescindíveis para que ocorra a aprendizagem. Por esta razão, a teoria de Vygostky é 
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conhecida como sócio-interacionista. Na teoria de Vygotsky, a mediação é um conceito 

central e constitui um processo de intervenção para auxiliar a aprendizagem. Esta medição 

geralmente ocorre por meio de um objeto que atua como meio para auxiliar a aprendizagem. 

Neste caso, este meio seria um ambiente de ensino caracterizado pelo uso de um jogo, por 

exemplo. 

Os conceitos da teoria de Vygotsky são bastante utilizados para explicar a contribuição 

do jogo na promoção da aprendizagem. Dentre os estudos pesquisados, cito os trabalhos de 

Silva (2014) e Amaral (2008), para não citar outros, que utilizaram o conceito de Zona de 

desenvolvimento proximal, da teoria de Vygotsky, para explicação da mediação do jogo no 

incremento da aprendizagem. De acordo com Santos (2014): 

“Vygotsky chamou de Zona de desenvolvimento proximal, a distância entre aquilo 

que a criança sabe fazer sozinha – o desenvolvimento real - e o que é capaz de 

realizar com a ajuda de alguém mais experiente - o desenvolvimento potencial. 

Dessa forma, o que é zona de desenvolvimento proximal hoje se torna nível 

desenvolvimento real amanhã”. (SANTOS, 2014, p. 14). 

d) Construtivismo 

Os jogos didáticos também são utilizados no ensino, baseados na concepção do 

construtivismo. O método procura instigar a curiosidade, já que o aluno é levado a encontrar 

as respostas a partir de seus próprios conhecimentos e de sua interação com os colegas. O 

construtivismo propõe que o aluno participe ativamente do próprio aprendizado, mediante a 

experimentação, a pesquisa em grupo, o estímulo a dúvida e o desenvolvimento do raciocínio, 

entre outros procedimentos. O método enfatiza à importância do erro não como um tropeço, 

mas como um trampolim na rota da aprendizagem. A teoria condena a utilização de materiais 

didáticos demasiadamente estranhos ao universo pessoal do aluno (SÓ PEDAGOGIA, 2014). 

De acordo com Rosa (2007), o construtivismo, fiel ao princípio interacionista, procura 

demonstrar, ao contrário das demais tendências, o papel central do sujeito na produção do 

saber. Conforme Bregunci (2009), o construtivismo é uma teoria pedagógica que privilegia 

uma aprendizagem mediante interações entre o sujeito (aquele que sabe) e o objeto (sua fonte 

de conhecimento). 
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2.2. Educação ambiental 

2.2.1. Caracterização de educação ambiental 

A educação ambiental, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Básica, é obrigatória e regida pela Lei nº 9.795/99 da Política Nacional de 

Educação Ambiental. No entanto, a educação ambiental não constitui uma disciplina, devendo 

ser tratada como tema transversal nas demais disciplinas (BRASIL, 2013). De acordo com 

Auad (2005), os temas contemplados como transversais constituem questões sociais 

relevantes e problemas sociais atuais e urgentes, além de ser consideradas de abrangência 

nacional e até mesmo de caráter universal. 

Na disciplina de Biologia, a educação ambiental está diretamente ligada à ecologia. De 

acordo com os PCN+, os conteúdos de ecologia e educação ambiental estão incluídos nos dois 

primeiros temas estruturadores: Interação entre os seres vivos e Qualidade de vida das 

populações humanas. O tema 1 é subdividido em quatro unidades temáticas. São elas: a 

interdependência da vida; os movimentos dos materiais e da energia na natureza; 

desorganizando os fluxos da matéria e da energia; e os problemas ambientais brasileiros e o 

desenvolvimento sustentável. O tema 2 também é subdividido em quatro unidades temáticas. 

São elas: o que é saúde?; a distribuição desigual da saúde pelas populações; as agressões à 

saúde das populações; e saúde ambiental (BRASIL, 2006). 

De acordo com Paim e Borges-Nojosa (2014), há documentos legais que obrigam a 

abordagem da educação ambiental na educação escolar, desde o ensino infantil, passando pelo 

profissional, especial e de jovens e adultos, até ao curso superior. No entanto, os autores 

concluem que, para que atinja seus objetivos, a educação ambiental deveria estar presente nos 

currículos escolares, pois, apesar de ser eleito um tema transversal, que em teoria possui uma 

maior importância, esta abordagem não ocorre na prática, e quando ocorre são através de 

ações pontuais. 

Como a educação ambiental tem o objetivo de atingir um público geral, ela é dividida 

em duas categorias. São elas: a educação formal, que envolve estudantes e professores de 

todos os níveis de ensino, em ambiente escolar, e outros profissionais em cursos de 

treinamento; e a educação informal, que envolve todos os outros segmentos da população e 

outros meios de difusão da informação, que não seja escolas ou cursos de formação 

(MARCATTO, 2002). 
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Diante do exposto, é possível verificar que, na educação básica, a educação ambiental 

não constitui uma disciplina ou área de estudo de alguma disciplina em particular, mas um 

tema que deve ser abordado sob o contexto de todas as disciplinas, quer seja naturais, como a 

Química e a própria Biologia, por exemplo; quer seja humanas, como a História e a 

Geografia. Com relação à Biologia, verificou-se a relação íntima que existe entre a educação 

ambiental e a ecologia, fato evidenciado mediante os temas estruturadores elaborados pelos 

PCN+. 

2.2.2. A importância da educação ambiental 

Vivemos em um momento bastante propício para a educação ambiental atuar na 

transformação de valores nocivos que contribuem para o uso degradante dos bens comuns na 

humanidade. Para tanto, precisa ser uma educação permanente, continuada, para todos e 

todas, ao longo da vida (BRASIL, 2007). Para Saraiva (2013), é nítida a relevância de uma 

educação pautada na educação ambiental. De acordo com a autora, sejam quais forem as 

metodologias utilizadas, o importante é contribuir na mudança de atitudes e valores que 

refletem um cidadão. 

Conforme Marcatto (2002), nas últimas décadas ocorreu um crescimento significativo 

do interesse pela preservação ambiental. Segundo o autor, o interesse pelas questões 

ambientais e os avanços tecnológicos não tem sido suficiente para deter o processo de 

degradação ambiental. O autor também explica que somente leis e fiscalizações por parte do 

Estado não são suficientes para deter a degradação ambiental. Para o autor a população deve 

estar sensibilizada e disposta a contribuir.  

De acordo com Marcatto (2002), a educação ambiental é uma das ferramentas 

existentes para a sensibilização e capacitação da população em geral sobre os problemas 

ambientais. Com ela, busca-se desenvolver técnicas e métodos que facilitam o processo de 

tomada de consciência sobre a gravidade dos problemas ambientais e a necessidade urgente 

de nos debruçarmos seriamente sobre eles. 

2.3. ENEM 

O Exame Nacional do Ensino Médio, notoriamente conhecido pela sigla “ENEM”, foi 

criado em 1998 pelo Ministério da Educação para medir o nível de conhecimento dos 

estudantes do Ensino Médio em todo o país. Desta maneira, o ENEM foi criado para fornecer 
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dados para auxiliar na elaboração de políticas públicas para a melhoria da qualidade do ensino 

no Brasil (PINTO, 2009). 

O modelo das questões objetivas do ENEM difere bastante do modelo de questões de 

vestibulares convencionais, que são caracterizadamente sucintos e conceituais, enquanto as 

questões do ENEM são contextualizadas e até interdisciplinares, o que exige dos candidatos, 

um conhecimento amplo do assunto e boa habilidade de leitura e interpretação (PINTO, 

2009). 

 Os conteúdos e a metodologia de ensino da disciplina de Biologia no Ensino Médio 

estão voltados prioritariamente para a preparação do aluno para os exames vestibulares 

(BRASIL, 2006). Na atualidade, esta preparação está voltada para o ENEM. De acordo com 

as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, apesar de a Biologia fazer parte do 

cotidiano da população, o ensino dessa disciplina encontra-se tão distanciado da realidade que 

não percebe o vínculo estreito entre o que é estudado na disciplina Biologia e o seu dia-a-dia 

(BRASIL, 2006). 

O ensino de Biologia deve enfrentar alguns desafios: um deles seria possibilitar ao 

aluno a participação nos debates contemporâneos que exigem conhecimento Biológico. Outro 

desafio seria a formação do indivíduo com um sólido conhecimento de Biologia e com 

raciocínio crítico (BRASIL, 2006). 

 De acordo com os PCN+ (BRASIL, 2002), uma formação com tal ambição exige 

métodos de aprendizado compatíveis. Estes métodos devem desenvolver algumas 

competências, como por exemplo: 

 - Comunicar-se e argumentar; 

 - Defrontar-se com problemas, compreendê-los e enfrentá-los; 

 - Fazer escolhas e proposições. 

 Para o desenvolvimento das competências exemplificadas, os conteúdos devem ser 

abordados de forma contextualizada. A contextualização no ensino de ciências abarca 

competências de inserção da ciência e de suas tecnologias em um processo histórico, social e 

cultural (BRASIL, 2002). Na contextualização, o professor deve privilegiar situações em que 

o aluno seja levado à reflexão, análise e resolução de problemas (BRASIL, 2006). 
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Conforme Longo, os jogos didáticos podem ser utilizados no ensino de Biologia e 

preparação para o ENEM: 

“Por contribuir para os processos de ensino aprendizagem nesses níveis escolares, a 
utilização dos jogos didáticos como prática de ensino se faz presente por ser facilitadora da 

aprendizagem e da compreensão do conteúdo de forma lúdica, motivadora e divertida, 

possibilitando uma estreita relação dos conteúdos aprendidos com a vida cotidiana, 

tornando os alunos mais competentes na elaboração de respostas criativas e eficazes para 

solucionar problemas” (LONGO, 2012, p. 2). 

A contextualização deve ser realizada para: 1) tornar o assunto mais atraente; 2) 

facilitar a compreensão; 3) possibilitar o desenvolvimento crítico sobre o cotidiano e a tomada 

de decisões para mudar a realidade. Os PCNEM afirmam que o conhecimento biológico deve 

subsidiar o julgamento de questões polêmicas (BRASIL, 2006). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Caracterização da pesquisa 

Quanto aos procedimentos, o estudo de campo apresentou-se como o procedimento 

técnico mais adequado, devido ao objeto e objetivos de estudo, e as técnicas necessárias para 

coleta de dados. Conforme Fuzzi (2010), a pesquisa de campo está relacionada à observação 

de fatos e fenômenos, assim como sua análise e interpretação dos dados, baseada numa 

fundamentação teórica consistente, com o objetivo de compreender e explicar o problema 

pesquisado. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa caracterizou-se como descritiva. De acordo com 

Sampieri et. al. (2006) apud Polak, Diniz e Santana (2011), a pesquisa descritiva, como o 

nome sugere, consiste na descrição de situações, acontecimentos, ações e apresentar uma 

explicação sistemática sobre um fenômeno. Neste estudo, a descrição e explicação sobre a 

contribuição do uso de jogos didáticos para a aprendizagem de educação ambiental. 

Quanto à abordagem, a pesquisa foi quali-quantitativa, pois, sobre o fenômeno 

estudado, foram levados em consideração tanto dados numéricos, utilizados para medir o 

conhecimento e a aprendizagem, quanto dados não mensuráveis, obtidos a partir dos registros 

da observação participante. 

Quanto à natureza, o presente trabalho caracterizou-se como uma pesquisa aplicada, 

uma vez que houve a elaboração e utilização de um jogo didático, cuja finalidade foi verificar 

a contribuição do mesmo no processo ensino-aprendizagem e a sua utilização no ensino de 

Biologia, para a aprendizagem em educação ambiental. 

Conforme Barros e Lehfeld (2000) apud Vilaça (2010), as pesquisas aplicadas têm o 

objetivo de obter informações para aplicações práticas, visando à solução de problemas 

concretos e imediatos de uma determinada realidade. Neste estudo, o problema foi 

desenvolvimento de um jogo para auxiliar a aprendizagem em educação ambiental, cujo 

conhecimento está sendo bastante exigido nos exames para admissão no ensino superior, 

como o ENEM. 
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3.2. Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa foram os estudantes do 3º ano de uma escola de Ensino Médio 

regular, da rede pública estadual do Ceará, localizado na sede do município de Crateús-CE. O 

motivo da escolha foi a garantia de acesso ao público-alvo, pois leciono Biologia na referida 

escola e série. 

A amostra foi constituída por todos os estudantes de três turmas de 3º ano, sendo duas 

turmas do turno tarde e uma turma do turno noite. Optou-se por estudantes do 3º ano como 

sujeitos da pesquisa pelo conteúdo em questão (educação ambiental) ser abordado nesta série, 

conforme o livro adotado pela referida escola: AMABIS, José M.; MARTHO, Gilberto R. 

Biologia das populações. Vol. 3. 3ª ed. São Paulo editora Moderna, 2010. (Coleção Biologia). 

3.3. Técnicas de coleta de dados 

 As técnicas de coleta de dados utilizadas foram: 1) pesquisa documental, realizada 

com os anais do ENEBIO (Encontro Nacional de Ensino de Biologia) e nos cadernos de 

Ciências da Natureza das últimas três edições do ENEM; 2) observação participante, realizada 

durante a oficina de preparo e sessões de utilização do jogo em sala de aula, com registros em 

diário de campo; e 3) aplicação de questionários, antes e após o preparo e utilização do jogo. 

3.4. Etapas da pesquisa 

3.4.1. Pesquisa documental 

 Esta etapa constituiu-se em uma pesquisa bibliográfica nos anais do ENEBIO e nos 

cadernos de Ciências da Natureza das últimas três edições do ENEM. Com relação aos anais 

do ENEBIO, a pesquisa foi realizada com o intuito de coletar informações sobre os tipos de 

jogos produzidos e utilizados pela comunidade de pesquisadores e professores no ensino de 

Biologia. As informações contribuíram para a elaboração da revisão bibliográfica sobre a 

temática de jogos bem como foi importante para definir o formato do jogo a ser produzido. 

Portanto, a pesquisa foi realizada com dois intuitos. Foram eles: 1) verificar o tipo de jogo 

mais produzido; 2) verificar o conteúdo mais abordado nos jogos. Além destes dados mais 

importantes, sobre cada jogo pesquisado, foram registrados e contabilizados: a quantidade de 

jogos em cada edição do ENEBIO; o nome do jogo; e o nível de ensino para o qual o jogo foi 

produzido. No que diz respeito aos Cadernos de Ciências da Natureza, a pesquisa foi realizada 
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com o intuito de verificar os conteúdos de Biologia mais recorrentes nas últimas três edições 

do ENEM. Foram elas: 2012, 2013 e 2014. 

3.4.2. Elaboração do jogo didático 

 Esta etapa constituiu-se na produção de cada componente do jogo, como o tabuleiro e 

as cartas. Para elaboração das perguntas das cartas, foram utilizados livros didáticos e 

paradidáticos de Biologia do Ensino Médio, conforme mostra a Quadro 1. Para elaboração do 

design do tabuleiro e das cartas do jogo, foram utilizados os aplicativos Microsoft Office 

Word 2007 e PDF (Portable Document Format). 

Quadro 1 – Livros didáticos e paradidáticos utilizados para a elaboração das questões do jogo. 

Dados dos livros 

Coleção: Biologia (vol. 3). Autor: José M. Amabis e Gilberto R. Martho. 

Editora: Moderna – SP, 2010. Código: 25035COL20. 

Coleção: Biologia em contexto (vol. 1). Autor: José M. Amabis e Gilberto R. Martho. 

Editora: Moderna – SP, 2013. Código: 27644COL20. 

Coleção: Bio (vol. 1). Autor: Sônia Lopes e Sérgio Rosso. 

Editora: Saraiva – SP, 2013. Código: 27501COL20. 

Coleção: Biologia (vol. 1). Autor: Vivian L. Mendonça. 

Editora: AJS – SP, 2013. Código: 27504COL20. 

Coleção: Biologia (vol. 1). Autor: César da Silva Jr., Sezar Sasson e Nelson Caldini Jr. 

Editora: Saraiva – SP, 2010. Código: 27510COL20. 

Coleção: Biologia (vol. 3). Autor: Rita Helena Bröckelmann. 

Editora: Moderna – SP, 2013. Código: 27518COL20. 

 

3.4.3. Aplicação do pré-teste 

 Esta etapa constituiu-se na aplicação de um questionário pré-teste, que recebeu esta 

denominação por ter sido aplicado antes do jogo didático, que constituía a ferramenta de 

aprendizagem do estudo. O referido instrumental possuía treze questões e era dividido em 

duas partes: Parte I e Parte II (Apêndice A). A Parte I continha três questões, sendo duas 

objetivas e uma subjetiva, e visou colher informações sobre: como e onde os estudantes 

tinham acesso a informações relacionadas à educação ambiental; e se tinham ciência de que 

os conhecimentos ambientais estão entre os mais exigidos no ENEM (Exame Nacional do 
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Ensino Médio) - importante forma de ingresso no Ensino Superior do país. A Parte II continha 

dez questões, sendo duas subjetivas e oito objetivas, e visou verificar os conhecimentos 

prévios dos estudantes sobre conceitos e questões ambientais. Após a aplicação do pré-teste, 

os formulários dos questionários foram encadernados e paginados para organização e 

arquivamento. 

3.4.4. Realização da oficina de preparo do jogo 

 Esta etapa do estudo consistiu no preparo dos componentes do jogo, necessário à sua 

utilização, pois embora o tabuleiro e as cartas já estivessem produzidos, era necessário, ainda, 

recortar cada carta e unir as partes do tabuleiro. Nesta etapa, a turma foi dividida em grupos 

de cinco estudantes. Cada grupo recebeu: 11 folhas impressas, que continha as cartas e as 

partes do tabuleiro; 05 tesouras, para recortar as cartas; e 01 fita adesiva, para unir as partes 

do tabuleiro. A partir da observação participante foram feitos registros no diário de campo do 

pesquisador. 

 O diário de campo do pesquisador foi estruturado, inicialmente, de acordo com as 

etapas da pesquisa, na qual foi necessário realizar observação participante para coleta de 

dados. E sobre cada etapa foram estruturados alguns itens para registrar os dados, informações 

e resultados sobre cada etapa e resultado. Os itens eram: data; objetivo; orientações; e 

impressões. No item data, foram registradas a data de realização da etapa, turma e quantidade 

de alunos presentes. No item objetivo, foram registrados os objetivos da etapa. No item 

orientações, foram registrados os procedimentos de realização e organização das ações das 

etapas. No item impressões, foram registrados os dados obtidos na observação participante no 

que diz respeito à integração, comportamento e atitudes dos alunos em cada etapa. 

3.4.5. Utilização do jogo em sala 

 Esta etapa da pesquisa consistiu na utilização do jogo em sala de aula, com o objetivo 

de transmitir conhecimentos relacionados aos conteúdos de ecologia e educação ambiental de 

maneira diferenciada, participativa e descontraída. As turmas foram divididas em grupos de 

cinco alunos para jogar o jogo. Para esta etapa do trabalho, os estudantes foram orientados a 

trazer tampas de garrafas PET (politereftalato de etileno) de diferentes cores, para ser 

utilizados como peões no tabuleiro. Foram feitos registros no diário de campo do pesquisador. 
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3.4.6. Aplicação do pós-teste 

 Esta etapa constituiu-se da aplicação de um questionário pós-teste, que recebeu esta 

denominação por ter sido aplicado após a preparação e utilização do jogo didático. Assim 

como o pré-teste, o referido instrumental era dividido em duas partes: Parte I e Parte II 

(Apêndice B). Diferente do pré-teste, a Parte I continha quatro questões e visou colher 

informações sobre: a opinião dos estudantes sobre o jogo; se o jogo havia contribuído para a 

aprendizagem do conteúdo; se tinham alguma sugestão para a melhoria do jogo, além de pedir 

que avaliassem cada componente do jogo, como os tipos de cartas e tabuleiro. As questões 

eram objetivas e dicotômicas do tipo “sim/não”, com linhas para justificativa de respostas. A 

Parte II continha as mesmas dez questões do pré-teste, sendo duas subjetivas e oito objetivas, 

e visou verificar a aprendizagem dos conteúdos mediante a utilização do jogo. Após a 

aplicação do pós-teste, os formulários dos questionários foram encadernados e paginados para 

organização e arquivamento. 

3.4.7. Tabulação e análise dos dados 

Este procedimento ocorreu em todas as etapas da pesquisa, fosse pela utilização de 

questionário quanto pela observação participante, e foi realizada entre os dias 03 de setembro 

de 2014 e 12 de dezembro do mesmo ano. 

Questões objetivas 

Para a tabulação e análise das questões objetivas foi realizada apenas uma tabulação 

simples de contagem de erros e acertos de cada questão, com a elaboração de tabelas e 

gráficos, apresentando, de cada item, os valores relativos. Como não houve pequenas 

diferenças percentuais, os valores foram arredondados para inteiros, salvo exceções.  

Questões discursivas 

Para a tabulação e análise das questões discursivas foi realizada uma análise textual 

para categorização das respostas. O método utilizado foi o indutivo, que é um processo de 

categorização realizado após a análise dos textos, de acordo com o modelo proposto por 

Moraes (2003), que é dividida em três etapas. Pela ordem, são elas: unitarização; 

categorização; e comunicação. 

Na análise textual das respostas discursivas, inicialmente foi realizada uma 

contabilização individual de cada fonte citada, através de um processo chamado desmontagem 
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dos textos ou unitarização, seguido da etapa de estabelecimento de relações ou 

categorização. De acordo com Moraes (2003), a unitarização consiste na fragmentação do 

texto com o intuito de identificar unidades, enquanto que a categorização consiste em 

classificar e combinar as unidades identificadas na etapa anterior, reunindo-as na formação de 

conjuntos mais complexos, ou seja, as categorias.  Estas “unidades” a que o autor se refere, 

para este tudo, foram compreendidas como palavras-chave que constituem uma resposta 

simples, mas com sentido completo, para a questão. 

Portanto, a unitarização e a categorização são duas etapas necessárias para simplificar 

as respostas dos alunos, facilitando a compreensão e apresentação das mesmas de uma 

maneira mais simples e objetiva. A compreensão obtida pela análise dos dados também 

constitui uma etapa do ciclo de análise utilizado, que o autor chama de comunicação. 

Criação das categorias e identificação dos entrevistados 

 No que diz respeito à criação das categorias de respostas discursivas, conforme 

explicitado, foram criadas a partir do método indutivo e a descrição para a criação de cada 

uma se encontra junto aos resultados de cada questão, no capítulo Resultados. 

 Com relação à identificação dos entrevistados, foram criados códigos para representá-

los, já que o preenchimento dos questionários foi totalmente anônimo. Para criação dos 

códigos, determinou-se que seria formado por uma letra do alfabético (no caso, as que 

indicam a turma do estudante – “D”, “E” ou “F”. Para os cursistas da oficina foi utilizada a 

letra “C”.) e um algarismo arábico. 

Por exemplo, para a resposta de um estudante da turma “D”, cujo questionário está 

com o número de ordem 15, o código é “D15”, e assim, sucessivamente. 



40 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Pesquisa documental 

4.1.1 Resultados e análise dos anais do ENEBIO 

Foram analisadas quatro edições dos anais do ENEBIO (Encontro Nacional de Ensino 

de Biologia): I (2005), II (2007), III (2010) e IV (2012). Conforme a Tabela 6, as quatro 

edições continham 84 jogos, dos mais diversos tipos, abordando conteúdos variados, com 

uma média de 21 jogos por edição. Destaque para a terceira edições que possuía uma maior 

quantidade de jogos, sendo 29 no total. A primeira e quarta edição ficaram próximas da média 

de jogos por edição: 22 e 20 jogos, respectivamente. A segunda edição, em contrapartida, 

possuía apenas 13 jogos, ficando bem abaixo da média. 

   Tabela 1 - Quantidade de jogos por edição dos anais do ENEBIO. 

ENEBIO Quantidade de jogos apresentados 

I 22 

II 13 

II 29 

IV 20 

Total 84 

Média 21 

  Fonte: elaborada pelo autor. 

Com relação ao tipo de jogo, verificou que o jogo de tabuleiro com perguntas e 

respostas é o mais predominante na pesquisa realizada nos anais do ENEBIO, com 37 jogos; 

seguido pelos jogos de cartas, com 17 jogos; e jogos de dominó, com 07 jogos; conforme 

mostra a Tabela 7. 

O fato da maioria dos jogos didáticos produzidos pelos professores ser de tabuleiro 

pode ser explicada por Zatz (2011), em que afirma que a principal vantagem dos jogos de 

tabuleiro é a interação proporcionada entre os demais jogadores. E interação, segundo o autor, 

significa diversão. 
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   Tabela 2 – Quantidade de jogos por tipo. 

Tipo de Jogo Quantidade de Jogos 

Tabuleiro 37 

Cartas 17 

Dominó 07 

Perguntas e respostas 06 

Simulação 04 

Memória 03 

RPG (Role Playing-game) 03 

Bingo 02 

Palavra-cruzada 02 

Caça-palavras 01 

Passatempo 01 

Quebra cabeça 01 

TOTAL 84 

   Fonte: elaborada pelo autor. 

No que diz respeito aos conteúdos de Biologia, verificou-se que educação ambiental, 

com 14 jogos, seguido de ecologia, com 10 jogos, é o conteúdo mais abordado nos jogos 

pesquisados nos anais do ENEBIO (Tabela 8). Este resultado pode ser explicado por Lopes, 

Bispo e Carvalho (2009), que afirmam que os problemas ambientais estão causando uma 

grande preocupação no mundo, e que a Educação Ambiental é uma estratégia relevante de 

mudança para a conservação do planeta e melhor qualidade de vida aos seus habitantes. 

Conforme explicitado na metodologia da pesquisa documental nos anais do ENEBIO, 

sobre cada jogo pesquisado, também foi registrado o nível de ensino para o qual o jogo havia 

sido desenvolvido. Assim, após a tabulação dos resultados, verificou-se que a maioria dos 

jogos pesquisados foram elaborados para o Ensino Médio, apesar de haver uma expectativa de 

que a maioria, por se tratar de uma atividade lúdica, fossem direcionados para o Ensino 

Fundamental por possuir um público mais infanto-juvenil. No entanto, outro dado foi ainda 

mais surpreendente: a existência de jogos direcionados para o ensino de Biologia de nível 

superior (Tabela 9). 

O fato da maioria dos jogos didáticos de Biologia produzidos pelos professores ser 

direcionado para o Ensino Médio, pode ser explicado por Pedrancini et al. (2007) , onde 

afirmam que os estudantes da etapa final da educação básica apresentam dificuldade do 

pensamento biológico, mantendo idéia alternativas com relação aos conceito básicos desta 

disciplina. 
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A análise documental foi uma etapa muito importante para a elaboração do jogo, pois 

os resultados desta pesquisa foram considerados para a elaboração do jogo didático. Em 

síntese, os resultados considerados desta etapa da pesquisa para a elaboração do jogo foram: 

(1) tipo de jogo: tabuleiro com perguntas e respostas; (2) nível: Ensino Médio; (2) conteúdo: 

educação ambiental. 

     Tabela 3 – Quantidade de jogos por conteúdo da Biologia. 

Tema Abordado Quantidade de Jogos 

Educação Ambiental 14 

Ecologia 10 

Citologia 09 

Saúde 06 

Zoologia 06 

Anatomia 05 

Genética 05 

Biologia Geral 04 

Botânica 04 

Evolução 04 

Parasitologia 04 

Biologia Molecular 02 

Ciências 02 

Micologia 02 

Microbiologia 02 

Bioquímica 01 

Embriologia 01 

Histologia 01 

Paleontologia 01 

Sistemática 01 

TOTAL 84 

     Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 Tabela 4 – Quantidade de jogos por nível de ensino. 

Nível de ensino Quantidade de Jogos 

Ensino Médio 36 

Ensino Fundamental 28 

Ensino Fundamental e Médio 12 

Ensino Fundamental, Médio e Superior 04 

Ensino Médio e Superior 02 

Ensino Superior 02 

TOTAL 84 

 Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.1.2 Resultados e análise dos cadernos das questões de Biologia do ENEM 

No ENEM, as questões de Biologia encontram-se no caderno de Ciências da Natureza, 

que é aplicado no primeiro dia de provas. O referido caderno consta de 45 (quarenta e cinco) 

questões de múltipla escolha, divididas entre as disciplinas de Biologia, Física e Química. As 

questões são contextualizadas e interdisciplinares. 

A partir da pesquisa documental realizada nos cadernos de Ciências da Natureza do 

ENEM para análise das questões de Biologia, verificou-se que a quantidade de questões por 

disciplina não é fixa, apresentando variações de um ano para o outro (Tabela 1). 

Tabela 5 – Quantidade de questões de Biologia no caderno de Ciências da Natureza das 

últimas três edições do ENEM. 

ENEM Quantidade de questões de Biologia 

2012 17 

2013 14 

2014 16 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Com relação aos ramos da Biologia mais abordados no ENEM, verificou-se que as 

questões relacionadas à ecologia e educação ambiental são as mais recorrentes, conforme 

mostram as Tabelas 2, 3 e 4. Pelos conhecimentos de ecologia estar intimamente relacionados 

às questões ambientais e evitar equívocos na classificação das questões, ambas foram 

colocadas numa mesma categoria. 

       Tabela 6 – Quantidade de questões por ramo da Biologia no ENEM 2012. 

Quantidade Área Questões ENEM 2012 

(caderno azul) 

08 Ecologia/educação ambiental - 46; 51; 56; 57; 62; 68; 71; 87. 

02 Bioquímica - 65; 80. 

02 Citologia - 63; 89. 

02 Seres vivos - 52; 85. 

01 Evolução - 81. 

01 Genética - 48. 

01 Origem da vida - 75. 

       Fonte: elaborada pelo autor 
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       Tabela 7 – Quantidade de questões por ramo da Biologia no ENEM 2013. 

Quantidade Área Questões ENEM 2013 

(caderno azul) 

04 Citologia - 59; 62; 73; 88. 

04 Ecologia/educação ambiental - 60; 63; 80; 84. 

03 Anatomia/fisiologia - 53; 55; 56. 

01 Bioquímica - 70. 

01 Imunologia - 50. 

01 Seres vivos - 78. 

       Fonte: elaborada pelo autor. 

       

       Tabela 8 – Quantidade de questões por ramo da Biologia no ENEM 2014. 

Quantidade Área Questões ENEM 2014 

(caderno azul) 

07 Ecologia/educação ambiental - 56; 61; 62 69; 73; 74; 86. 

03 Genética - 48; 57; 67. 

01 Anatomia/fisiologia - 58. 

01 Bioquímica - 84. 

01 Citologia - 64. 

01 Embriologia - 51. 

01 Evolução - 81. 

01 Imunologia - 88. 

        Fonte: elaborada pelo autor. 

 Com base na quantidade de questões de Biologia nas três edições do ENEM 

analisadas, verificam-se que as questões de ecologia e educação ambiental têm sido as mais 

recorrentes, correspondendo, em média, à 40% das questões da disciplina (Tabela 5). 

Tabela 9 – Percentual das questões de educação ambiental na disciplina de Biologia nas 

últimas três edições do ENEM. 

ENEM Quantidade absoluta Quantidade relativa 

2012 08 de 17 47% 

2013 04 de 14 29% 

2014 07 de 16 44% 

Média 06 de ~15 40% 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Diante do exposto no item anterior deste capítulo, a educação ambiental constitui um 

tema transversal por ser uma questão social urgente na sociedade contemporânea. Por ser uma 
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questão social urgente, por conta dos problemas ambientais, é necessária uma mudança de 

atitude. Para que esta mudança ocorra e seja da maneira correta, é necessário conhecimento 

para que as pessoas saibam se posicionar e tomar a atitude correta. Neste contexto, observa-se 

uma valorização, no ENEM, à recorrência de questões com o intuito de verificar se os 

estudantes dominam os conhecimentos e sabem aplicá-los aos assuntos ambientais. 

4.2. Elaboração do Ecojogo 

4.2.1 Elaboração do tabuleiro 

O Ecojogo foi elaborado de acordo com os critérios definidos por Rosseto Jr. et al. 

(2010) para um bom jogo e seguiu as seguintes etapas: a) Elaboração do tabuleiro do jogo; b) 

Elaboração das questões do jogo; c) Elaboração das cartas; c) Elaboração das regras do jogo; 

e d) Impressão do jogo. 

Para elaboração do tabuleiro do Ecojogo, foi utilizado como referência o tabuleiro do 

jogo O Grande Biólogo – que também foi elaborado pelo autor desta dissertação. O jogo O 

Grande Biólogo também é um jogo de tabuleiro com perguntas e respostas, sobre citologia e 

microscopia, que também possui casas em formato circular. 

O formato circular das casas do tabuleiro foi utilizado para adequação dos peões do 

jogo: tampas de diferentes cores de garrafas PET. Por conta da proposta do jogo em educação 

ambiental, a utilização destas tampas está relacionada à reutilização de materiais. Para tornar 

o tabuleiro visualmente mais atrativo, as casas foram inseridas com diferentes cores (Figura 

3). As cores utilizadas foram: amarela; azul; verde; e vermelha. 

                Figura 3 – Tabuleiro do Ecojogo. 

 

                Fonte: elaborada pelo autor. 
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 O tabuleiro foi produzido com três partes, cada parte com as dimensões de uma folha 

de papel A4. Para construção do design gráfico do tabuleiro foram utilizados o programa 

Microsoft Word, do Windows 7, e suas ferramentas de imagem. Com a proposta de 

abordagem de temas relacionada à educação ambiental, para impressão do tabuleiro foram 

utilizadas folhas de papel A4 60 kg recicladas. 

4.2.2 Elaboração das questões 

Para elaboração das questões do jogo foi utilizado o livro de Biologia adotado pela 

escola das turmas participantes: Biologia das Populações, volume 3, dos autores José Mariano 

Amabis e Gilberto Rodrigues Martho (2010). 

Como a proposta do jogo foi a aprendizagem e a preparação dos estudantes para o 

ENEM, as perguntas do jogo também foram elaboradas de forma semelhante, com questões 

contextualizadas que relacionam os conteúdos ecológicos e ambientais com a cidade de 

Crateús – CE. As questões foram elaboradas de forma contextualizada porque favorecem o 

desenvolvimento da competência de julgar, elaborar e propor ações e soluções para os 

problemas ambientais, com base nos conhecimentos científicos (BRASIL, 2002).  

As questões foram formuladas com diferentes níveis de dificuldade. Foram eles: Fácil, 

Médio e Difícil. Os níveis de dificuldade das questões foram definidos de maneira simples: se 

eram contextualizadas; se possuíam situações-problema e se continham alternativas de 

respostas (Quadro 2). 

Quadro 2 – Características dos níveis de dificuldade das questões do jogo. 

Nível de dificuldade Características das questões 

Fácil - Perguntas sucintas; 

- Com alternativas de respostas. 

Médio - Perguntas contextualizadas; 

- Com alternativas de respostas. 

Difícil - Perguntas contextualizadas; 

- Situações-desafio; 

- Sem alternativas de respostas. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

As questões de nível Fácil possuíam perguntas sucintas, objetivas e meramente 

conceituais, conforme mostra a Figura 4. Para facilitar, estes tipos de questões possuíam 

alternativas de respostas. Diferente das questões do ENEM, que possuem cinco alternativas, 

as perguntas do jogo possuíam apenas três. 
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   Figura 4 – Modelo de pergunta de nível Fácil. 

 

   Fonte: elaborada pelo autor. 

As questões com nível de dificuldade Médio também possuíam alternativas de 

respostas. No entanto, as perguntas, assim como as alternativas, eram mais complexas e 

contextualizadas (Figura 5). 

  Figura 5 – Modelo de pergunta de nível Médio. 

 

  Fonte: elaborada pelo autor. 

 As questões com nível Difícil, além de possuir questões contextualizadas e pedir para 

o jogador apresentar possíveis soluções para os problemas descritos, não possuíam 

alternativas de respostas, (Figura 6). Apesar de não possuir alternativas de respostas a serem 

lidas, havia sugestões para orientar o jogador e permitir que o mesmo avaliasse se o 

adversário proferiu uma resposta válida. 

  Figura 6 - Modelo de pergunta de nível Difícil. 

 

  Fonte: elaborada pelo autor. 
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Além da elaboração de questões com perguntas e alternativas de respostas, foram 

elaborados pequenos textos que descreviam determinadas situações relacionadas à saúde e 

meio ambiente que envolvia os jogadores. Para estas situações, foram elaborados dois grupos 

de situações: situações boas e situações ruins. A situação boa proporcionava ao jogador 

avançar casas, enquanto as situações ruins obrigavam a retorná-las, conforme mostram as 

Figuras 7 e Figura 8, respectivamente. A proposta da inclusão destas cartas foi acrescentar ao 

jogo o fator sorte e azar para evitar disputas com resultados totalmente previsíveis no que diz 

respeito ao nível de conhecimento dos jogadores. 

  Figura 7 – Modelo de questão com situação boa. 

 

  Fonte: elaborada pelo autor. 

 

  Figura 8 – Modelo de questão com situação ruim. 

 

  Fonte: elaborada pelo autor. 

4.2.3 Elaboração das cartas 

As cartas foram elaboradas com um formato retangular, necessário para comportar os 

textos mais extensos, pois teriam uma dimensão padrão. Para que as cartas também 

possuíssem um visual atrativo, foram acrescentadas bordas coloridas – as mesmas cores 

utilizadas nos círculos do tabuleiro. 

 Para sinalizar o nível de dificuldade da pergunta do jogo, as mesmas foram 

relacionadas a uma determinada cor. A lógica utilizada para relacionar cada cor à um nível de 
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dificuldade foi a mesma dos semáforos de sinalização de trânsito, onde cada cor representa 

um determinado grau de risco (BEFREE, 2014). Desta maneira, as cartas com questões 

difíceis possuíam bordas vermelhas (Figura 6), já que a cor vermelha está relacionada a uma 

situação de alto risco. As cartas com questões com nível de dificuldade Médio possuíam 

bordas amarelas (Figura 5), pois a cor amarela está relacionada à situação de risco médio. A 

cor verde está relacionada à situações de baixo risco e por esta razão deveria ser relacionada 

às questões com nível Fácil. No entanto, optou-se por relacionar a cor azul, ao invés da verde, 

para as cartas com questões de nível Fácil (Figura 4), porque a cor verde também é 

relacionada à natureza (SIGNIFICADOS, 2014). Por esta razão, optou-se por relacionar a cor 

verde às questões que descreviam situações ambientais de sorte ou azar, conforme mostram as 

Figuras 7 e 8, respectivamente. 

 Além da caracterização diferenciada por cores, as cartas também receberam 

denominações próprias já que cada uma possuía características textuais específicas. As cartas 

azuis foram denominadas Cartas-conceito, já que suas questões possuem um caráter 

conceitual. As cartas amarelas foram denominadas de Cartas-contexto porque suas questões 

são contextualizadas, diferente das questões das cartas azuis. As cartas vermelhas foram 

denominadas Cartas-desafio, pois as questões apresentavam problemas para os jogadores 

citar possíveis soluções e sem alternativas de respostas. Finalmente, as cartas verdes foram 

denominadas Cartas-situação por descrever situações. 

4.2.4 Elaboração das regras 

As regras do jogo foram elaboradas de forma semelhantes às do jogo O Grande 

Biólogo que, por sua vez, foram elaboradas a partir de outro jogo de tabuleiro com perguntas 

e respostas, denominado Jogo das Células-tronco (HIGA, 2014). As regras foram divididas 

em: (1) jogadores; (2) peões; (3) iniciativa; (4) cartas; e (5) movimento. 

No que diz respeito à quantidade de jogadores, determinou-se um número mínimo de 

dois e máximo de cinco, conforme os jogos que o inspiraram. Com relação aos peões, optou-

se por utilizar tampas coloridas de garrafas PET como peões para os jogadores. Como o jogo 

fala de educação ambiental, seria uma proposta de reutilização destas tampas que, geralmente, 

vão para lixões, aterros e vias públicas juntas com as garrafas. No entanto, outros objetos 

podem ser improvisados e utilizados para representar os peões, como por exemplo: moedas; 

tampas de canetas; borrachas; apontadores; entre outras. 
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No que diz respeito à iniciativa do jogo, ao invés de utilizar um dado como no Jogo 

das Células-tronco, e que possuía apenas esta finalidade, optou-se por determiná-la a partir de 

disputas simples de Zero ou Um e ou Par ou ímpar. Neste tipo de disputa, os jogadores dizem 

zero ou um e colocam as mãos para frente mostrando um dedo ou nenhum. Se alguém colocar 

sozinho o zero ou o um, vence a disputa (MAPA DO BRINCAR, 2014). 

Com relação às cartas com as perguntas e respostas do jogo, determinou-se que o 

jogador à direita do vencedor da disputa retiraria uma carta do monte, embaralhadas 

previamente e disposta em local específico no tabuleiro, e leria a pergunta e as alternativas 

para o mesmo. 

Com relação ao movimento dos peões, em caso de acertos e erros das perguntas do 

jogo, foram elaboradas duas propostas. A primeira proposta sugeria o avanço de duas casas 

em caso de acerto da pergunta, e o retorno de uma casa em caso de erro. A segunda proposta 

sugeria o avanço de três casas em caso de acerto, e permanecer na casa em que está em caso 

de erro. 

Após a definição das regras, as mesmas foram resumidas de modo a não prejudicar a 

sua compreensão, e inseridas na parte central do tabuleiro do jogo, conforme a Figura 3. 

4.2.5 Impressão do jogo 

 Ao final do processo de criação do jogo, foram produzidos: 01 tabuleiro e 32 cartas. O 

jogo foi denominado Ecojogo por se tratar de um jogo didático sobre ecologia e educação 

ambiental. O Ecojogo foi desenvolvido para ser facilmente utilizado e reproduzido por 

professores e estudantes por possuir regras simples e materiais de confecção de baixo custo, 

conforme mostra a Figura 9. 

Para reproduzir o jogo é necessário apenas: 11 folhas de papel A4 60 kg – mais 

indicado para impressão de jogos por ser mais espesso e resistente; 05 tampas de diferentes 

cores de garrafas PET – para ser utilizadas como peões; tesouras para recorte das cartas; e fita 

adesiva para unir as partes do tabuleiro. A fita adesiva larga ou o plástico adesivo podem ser 

utilizados para recobrir o tabuleiro e as cartas do jogo. Este procedimento de plastificação 

proporciona proteção contra líquidos e uma maior resistência e durabilidade ao papel. Para a 

impressão das cartas e tabuleiro, é necessária a impressão colorida por conta dos tipos de 

cartas, além de ser esteticamente mais bonito, o que deixa o jogo mais atraente e interessante 

para os alunos da educação básica. 
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                    Figura 9 - Material necessário para reprodução e preparo do Ecojogo. 

 

                   Fonte: elaborado pelo autor. 

4.3 Pré-teste 

4.3.1 Aplicação do questionário 

A aplicação do questionário pré-teste ocorreu nos dias 01 e 02 de setembro de 2014, e 

foi aplicado para 81 estudantes, sendo 25 da turma D e 25 da turma E, ambas do turno tarde, e 

31 da turma F, do turno noite. Desta etapa participaram todos os alunos que frequentam às 

aulas regularmente. 

                      Figura 10 – Aplicação do questionário pré-teste. 

 

                       Fonte: elaborada pelo autor. 
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Nesta etapa inicial do estudo de campo, realizada antes da intervenção prática, 

percebeu-se que os estudantes estavam tranqüilos e responderam ao questionário pré-teste 

sem dúvidas nem conversas paralelas, de acordo com as orientações (Figura 10). 

4.3.2 Resultados e análise das questões 

Parte I – Questão 01 

A primeira questão da Parte I do pré-teste perguntava se os entrevistados sabiam que 

os conteúdos de educação ambiental estão entre os mais recorrentes do ENEM, e 73% 

responderam “sim”. Caso a resposta fosse “sim”, a questão pedia ainda para o estudante 

indicar a fonte desta informação. Ou seja, como e ou onde o estudante tinha adquirido a 

informação de que os conteúdos de educação ambiental estão entre os mais recorrentes no 

ENEM. Diversas fontes foram citadas. Em seus discursos, alguns estudantes citaram mais de 

uma fonte e, conforme esperado, a maioria das fontes citadas estava relacionada ao ambiente 

escolar (Quadro 3). 

Quadro 3 - Fonte da informação sobre os conteúdos de educação ambiental serem os mais 

abordados no ENEM. 

Categorias Subcategorias Percentual 

- Escola. - Alunos, colegas, escola, 

professor e sala de aula. 

40% 

- ENEM. - Prova do ENEM. 17% 

- Materiais didáticos. - Apostilhas, coletânea, 

livros, materiais 

didáticos, simulados e 

vídeos-aula. 

15% 

- Internet. - Internet, redes sociais. 12% 

- Meios de comunicação 

diversos. 

- Jornais, revistas, meios 

de comunicação, 

telejornais e televisão. 

9% 

- Respostas desconexas. - Constituídas por 

respostas que não 

citavam as fontes da 

informação. 

7% 

           Fonte: elaborada pelo autor. 

As respostas dos entrevistados foram organizadas em seis categorias. Por ordem 

alfabética, foram elas: ENEM; Escola; Internet; Materiais Didáticos; Meios de Comunicação; 

e Respostas Desconexas. 
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A categoria ENEM possuía apenas a fonte “prova do ENEM”, pois estudantes citaram 

sua participação em exames anteriores como sua fonte de informação para conhecimento de 

que os conteúdos de educação ambiental eram os mais abordados, enquanto que na categoria 

Escola foram incluídas respostas relacionadas ao cotidiano escolar. Foram elas: colegas, 

escola, professor e sala de aula. Na categoria Internet foi incluída as respostas relacionadas à 

internet e às redes sociais, enquanto que na categoria Materiais Didáticos, como o próprio 

nome sugere, foram incluídos materiais didáticos diversos citados pelos entrevistados. Foram 

eles: apostila; coletânea; livros; materiais didáticos; exercícios simulados; e vídeos-aula. Na 

categoria Meios de Comunicação foram incluídas respostas relacionadas a diversos meios de 

comunicações citados. Foram estes: Jornais, revistas, telejornais e televisão. Finalmente, a 

categoria Respostas Desconexas foi criada pela ocorrência de respostas que não respondiam 

ao questionamento. 

Como não havia alternativas para que os alunos apenas marcassem as possíveis fontes 

da informação, fez-se necessário a realização do procedimento de categorização das respostas 

discursivas para compreensão da quantidade e da proporção de cada uma. A seguir, algumas 

das respostas, na íntegra, para a primeira questão. Em negrito, as fontes citadas pelos 

entrevistados. 

D02: “Em discussões em sala de aula sobre o referente assunto; e até mesmo temos 

como base em cima dos materiais didáticos que nos são fornecidos.” 

E01: “Na escola, pois avisam que nas questões pode sim haver assuntos de educação 

ambiental.” 

F01: “Com alunos que já passaram por esse processo, que já fizeram o Enem e com 

professores.” 

O método de análise textual utilizado foi o indutivo, conforme explicitada na 

metodologia do trabalho, que é um processo de categorização realizado após a análise dos 

textos, de acordo com o modelo proposto por Roque Moraes (2003), que é dividida em três 

etapas. Pela ordem, são elas: unitarização; categorização; e comunicação. 

Faz-se importante reforçar que esta questão anexa condicionada à resposta “sim” da 

primeira questão não possuía alternativas para os estudantes marcar as possíveis fontes, o que 

explicaria a ocorrência de respostas desconexas. Para este estudo, foi considerada resposta 

desconexa qualquer registro escrito feito pelo entrevistado em que o mesmo não citou as 
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fontes, conforme pedia a questão. Dos 81 formulários analisados, 06 apresentaram resposta 

desconexa para a primeira questão, cuja quantidade corresponde a cerca de 7% dos 

entrevistados. A seguir, algumas das respostas, na íntegra, das respostas consideradas 

desconexas para a primeira questão: 

D17: “Porque a questão ambiental está em nosso dia-a-dia.” 

E15: “Porque vem retratando os acontecimentos como a falta de água e 

desmatamento na Amazônia etc.” 

F13: “É um cotidiano em que vivemos.” 

Parte I – Questão 02 

 A segunda questão da Parte I do pré-teste era discursiva e pedia para o aluno tentar 

explicar o motivo pelo qual os conteúdos de educação ambiental estavam entre os mais 

recorrentes do ENEM, com base em sua opinião e crença. A maioria dos alunos indicaram a 

Importância do conteúdo como principal explicação, por possuir os conhecimentos 

necessários para a preservação do planeta (Quadro 4). A seguir, algumas das respostas 

incluídas na categoria mais indicada pelos entrevistados: Importância do Conteúdo: 

Quadro 4 - opinião dos alunos para explicar a recorrência de questões de educação ambiental 

no ENEM. 

Categorias Subcategorias Percentual 

- Importância do 

Conteúdo. 

- Importância do 

conteúdo, necessário para 

compreensão e 

preservação do planeta. 

36% 

- Problemas Ambientais. - Problemas ambientais 

que ocorrem no mundo. 

24% 

- Superexposição do 

Assunto. 

- Superexposição do 

assunto na mídia e na 

escola. 

15% 

- Respostas Desconexas. - Constituídas por 

respostas que não citavam 

nem explicavam motivos. 

11% 

- Sensibilização das 

Pessoas. 

- Conscientização e 

sensibilização das 

pessoas. 

10% 

- Não Soube Responder. - Caracterizada pelo 

registro “não sei”, 

conforme orientado. 

4% 

           Fonte: elaborada pelo autor. 
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 D10: “Porque é algo importante para nós e para o nosso planeta, pois devemos ter 

conhecimento da educação ambiental.” 

 E12: “Por abordar sobre a questão ambiental que nos ajuda como cuidar, preservar o 

nosso ambiente.” 

 F01: “Porque é um conteúdo que é importante para toda nação.” 

As respostas dos entrevistados foram organizadas em seis categorias. Por ordem 

alfabética, foram elas: Importância do Conteúdo; Não Soube Responder; Problemas 

Ambientais; Respostas Desconexas; Sensibilização das Pessoas; e Superexposição do 

Assunto. 

A categoria Importância do Conteúdo incluiu respostas em que os alunos falavam da 

importância dos conhecimentos estudados em educação ambiental para compreensão e 

preservação do planeta Terra, enquanto que na categoria Não Soube Responder foram 

incluídas respostas em que os alunos apenas registraram “não sei”, conforme orientado, caso 

não soubessem responder alguma das questões discursivas do questionário. Na categoria 

Problemas Ambientais foram incluídas respostas em que os alunos citavam os problemas 

ambientais, como as mudanças climáticas, desmatamento e a poluição. Na categoria 

Respostas Desconexas, assim como na primeira questão, foram incluídas respostas vagas que 

não respondia ao questionamento. Na categoria Sensibilização das Pessoas foram incluídas 

respostas que falavam sobre a necessidade de conscientização e cuidados com a natureza, 

além do próprio termo sensibilização, enquanto que na categoria Superexposição do Assunto 

foram incluídas as respostas que falavam da elevada valorização do assunto pela mídia e até 

na própria escola. 

 Destaque também para a categoria “Problemas Ambientais” que foi citada por 24% 

dos entrevistados. Nesta categoria foram incluídas respostas em que os alunos falavam dos 

problemas ambientais que ocorrem no mundo como fator determinante para que os conteúdos 

de educação ambiental fossem tão contemplados no ENEM. 

 Ainda com relação à segunda questão, destaque negativo para a categoria “Respostas 

Desconexas” que apresentou um índice de 10%, bem acima do índice da primeira questão, 

que foi de 7%. Somando os valores das categorias “Respostas Desconexas” e “Não Soube 

Responder”, chegou-se ao percentual de 14%, ou seja, 11 estudantes de um universo de 81, 

que não souberam ou tiveram a capacidade de responder à questão, por falta de conhecimento 
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ou dificuldade de expressão escrita. Sem falar, é claro, em outras variáveis, como preguiça e 

falta de empenho para responder as questões discursivas. 

Parte I – Questão 03 

 A terceira questão perguntava se o entrevistado tinha acesso às informações sobre o 

tema educação ambiental. Dos 81 entrevistados, 88% responderam “sim”, enquanto 12% 

responderam “não”. Caso a resposta fosse “sim”, a questão pedia para o entrevistado indicar 

as possíveis fontes. Nesta questão, diferente da primeira, havia alternativas de respostas para 

orientar os estudantes. E, assim como na primeira questão, os estudantes podiam indicar mais 

de uma fonte. Conforme mostra a Tabela 10, a escola constitui a principal forma de acesso 

dos estudantes aos conhecimentos de educação ambiental. 

Tabela 10 - Forma de acesso aos conhecimentos relacionados à educação ambiental. 

Categorias Percentual 

Escola 39% 

Internet e redes sociais 25% 

Televisão e rádio 21% 

Livros, revistas e jornais 14% 

Outros 1% 

                                     Fonte: elaborada pelo autor. 

 Destaque também para a internet e redes sociais com indicação de 25% dos 

entrevistados como forma de acesso à educação ambiental. Os temas relativos à área de 

conhecimento da Biologia vêm sendo mais e mais discutidos pela rede mundial de 

computadores (BRASIL, 2006). Em redes sociais, como o Facebook, por exemplo, existem 

perfis que abordam, exclusivamente, assuntos relacionados com o meio ambiente, como 

poluição, reciclagem, desequilíbrios ecológicos, mudanças climáticas e curiosidades 

inerentes, que despertam a curiosidade e informam. 

Parte II - Questão 01 

 A primeira questão da Parte II do pré-teste era discursiva e pedia para o estudante 

sugerir soluções para compensar o desmatamento. Esta pergunta faz parte do jogo e constitui 

uma das Cartas-desafio, que são classificadas como as mais difíceis por não possuir 

alternativas de resposta. Embora não possua alternativas, as cartas vermelhas possuíam 

indicações de possíveis respostas para orientar se o jogador apresentou uma resposta 

aceitável. Para esta questão, eram elas: 
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 “Criação de áreas de preservação.” 

 “Plantio de árvores.” 

 “Reflorestamento de áreas desmatadas.” 

 Dos 81 participantes do pré-teste, 55% responderam corretamente, com soluções 

semelhantes e relacionadas às sugestões de respostas da carta (Tabela 11). 

Tabela 11 - Percentual dos tipos de respostas da primeira questão da Parte II do pré-teste. 

Categorias Percentual 

Correta 55% 

Parcialmente correta 14% 

Incorreta 17% 

Não soube responder 14% 

                  Fonte: elaborada pelo autor. 

Ocorreu também outra modalidade de resposta correta: as respostas “parcialmente 

corretas”. Estas questões receberam esta classificação por conta da obviedade e “pobreza” do 

teor da resposta, como por exemplo, para esta questão que pedia uma solução para compensar 

o desmatamento: “não desmatar”. O Quadro 5 mostra um comparativo entre as respostas 

consideradas corretas e as consideradas parcialmente corretas, que foram registradas pelos 

entrevistados: 

Quadro 5 - Comparativo de respostas corretas e parcialmente corretas da primeira questão da 

Parte II do pré-teste registradas pelos entrevistados. 

Respostas corretas Respostas parcialmente correta 

“Reflorestamento ou mais arborização nas 

cidades.” 

“Evitar a derrubada de árvores...” 

“Plantar no lugar desmatado.” “Não cortar as árvores...” 

“Plantando mais árvores, fiscalizar as 

florestas e exigir leis que prendam essas 

pessoas que desmatam ilegalmente.” 

“Não realizar os desmatamentos...” 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 As respostas parcialmente corretas foram consideradas assim porque não constituíam 

uma solução para compensar um problema que ocorre no mundo todo e que dificilmente irá 

cessar, já que, com a crescente população mundial, muitas áreas são requeridas para a 

construção de moradias e lavouras para produção de alimentos, além, é claro, de a madeira 

constituir uma importante matéria-prima para diversos bens e produtos. No entanto, esta 

exploração poderia ser sustentável, com a realização de reflorestamento, por exemplo. 
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De acordo com o exposto, embora as parcialmente corretas não estivessem erradas, as 

mesmas também não constituíam respostas que este estudo considerava satisfatórias. Desta 

maneira, como seria atribuído um (1,0) ponto para cada resposta correta das questões da Parte 

II do pré-teste, para as questões discursivas classificadas como “parcialmente corretas”, 

determinou-se, então, atribuir, a estas, apenas meio (0,5) ponto. 

Se as respostas parcialmente corretas deixaram a desejar, os que não souberam 

responder ou registraram uma resposta totalmente incorreta, constituíram um problema ainda 

maior. Juntas, as respostas incorretas e os que não souberam responder constituíram 31% dos 

entrevistados. Caso não soubessem responder alguma das questões discursivas, os 

entrevistados foram orientados a escrever os dizeres “não sei”, para deixar claro que os 

mesmos não souberam responder a questão e não, que esqueceram de respondê-la. As 

respostas classificadas como “incorretas” constituíram respostas desconexas e que não 

apresentaram soluções para o problema da questão. A seguir, algumas respostas incorretas 

para a primeira questão da Parte II do pré-teste registradas pelos entrevistados: 

D02: “A adesão da sociedade à idéia da reciclagem.” 

D23: “Então as pessoas tem que ter consciência de que desmatar acaba com muitas 

coisas no ambiente.” 

E09: “Tratar a diminuição de queimadas que é um grande prejuízo para a 

população.” 

Parte II - Questão 02 

 A segunda questão da Parte II do pré-teste também era discursiva e pedia para o 

estudante sugerir soluções para minimizar o desperdício de matéria-prima de resíduos sólidos 

recicláveis presentes no “lixo”. Esta pergunta também faz parte do jogo e, assim como a 

primeira questão, também constitui uma das Cartas-desafio que, conforme explicado, não 

possuía alternativas a ser lidas ao jogador, apesar de possuir indicações de possíveis respostas 

para orientar se o jogador apresentou uma resposta aceitável. Para esta questão, eram elas: 

“Criação de centros de reciclagem.” 

“Realização de coleta seletiva.” 
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Dos 81 estudantes que participaram do pré-teste, apenas 31% responderam 

corretamente, com soluções semelhantes e relacionadas às sugestões de respostas da carta 

(Tabela 12). 

Tabela 12 - Percentual dos tipos de respostas da segunda questão da Parte II do pré-teste. 

Tipo de resposta Percentual 

Correta 31% 

Parcialmente correta 42% 

Incorreta 9% 

Não soube responder 18% 

                   Fonte: elaborada pelo autor. 

Assim como na primeira questão, também surgiram respostas que foram classificadas 

apenas como parcialmente corretas. Para esta questão, o índice deste tipo de resposta 

representou 42%. Este percentual foi bem maior que o da primeira questão, que apresentou 

apenas 14%, o que significa que os estudantes possuem dificuldade para propor soluções para 

importantes problemas ambientais, como o desmatamento e o lixo. Para esta questão, a 

maioria das respostas consideradas parcialmente corretas constituía respostas óbvias, como 

“reciclar”, e relacionadas com a conscientização da população, que, de acordo com o teor das 

respostas, não constituíam uma solução prática. O Quadro 6 mostra um comparativo entre as 

respostas consideradas corretas e as consideradas parcialmente corretas, que foram registradas 

pelos entrevistados: 

Quadro 6 - Comparativo de respostas corretas e parcialmente corretas da segunda questão da 

Parte II do pré-teste registradas pelos entrevistados. 

Respostas corretas Respostas parcialmente correta 

“Fazer a coleta seletiva, e assim, os 

materiais que são recicláveis, refazer; e os 

que não são, são jogados em aterros 

sanitários” 

 

“Reciclar nosso lixo.” 

“Separando o lixo reciclável e levar para 

um lugar onde ele pode ser utilizado e 

aproveitado.” 

“Conscientização sobre as conseqüências 

que podemos ter através do desperdício de 

tais materiais.” 

“Poderiam ser criados mais centros de 

reciclagem, feitas coletas seletivas, 

reaproveitamento desses materiais.” 

 

“Reciclar.” 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Outro dado que chamou atenção foi a diferença substancial entre o percentual de 

respostas consideradas corretas e satisfatórias entre as duas questões discursivas da Parte II do 

pré-teste: 55% para a primeira questão contra apenas 31% da segunda questão. A partir deste 
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comparativo, verificou-se que, para os entrevistados, apresentar soluções para o problema do 

desmatamento foi mais fácil do que para o problema do lixo. Contudo, quando consideradas 

tanto as respostas corretas quanto as parcialmente corretas como respostas satisfatórias, 

verificou-se que o índice de acerto da segunda questão (73%) foi maior que o da primeira 

questão (69%). No entanto, conforme as razões explicitadas e como o próprio termo sugere, 

as respostas “parcialmente corretas” não serão consideradas satisfatórias. 

No que diz respeito às respostas incorretas e os que não souberam responder a segunda 

questão, estes dois casos, juntos, representaram 27% dos entrevistados. Na primeira questão, 

este índice foi maior: 31%. Novamente, este resultado retoma a discussão de qual questão 

discursiva da Parte II do pré-teste foi mais difícil para o estudante. Diante do exposto, 

verificou-se não só a dificuldade dos estudantes em propor soluções para problemas 

ambientais mas também de se expressar de forma escrita. Assim como nas outras questões 

discursivas, as incorretas constituíam respostas desconexas que não apresentavam possíveis 

soluções para o problema da questão. A seguir, algumas respostas incorretas para a segunda 

questão da Parte II do pré-teste registradas pelos entrevistados: 

E16: “Ajudando para que não jogue lixo na natureza evitando este desgaste.” 

E17: “Poderia cuidar mais dele e deixar de desperdiçar os recursos naturais.” 

F25: “Deve ser feito os recursos naturais com o trabalho e a dignidade de desperdício 

de recursos.” 

 Da terceira à décima questão da Parte II do pré-teste eram objetivas, com três 

alternativas, e, assim como as duas primeiras questões discursivas, também eram questões que 

pertenciam ao jogo. 

Parte II - Questão 03 

 A terceira questão pertencia ao conjunto de cartas amarelas, chamadas de Cartas-

contexto por ser contextualizadas e, para o jogo, classificadas como questões com nível de 

dificuldade “regular”. A questão pedia para o estudante marcar a alternativa que constituía 

uma vantagem da coleta seletiva. Dos entrevistados, apenas 37% marcaram a alternativa 

correta, caracterizando-a como uma questão de nível “médio”, conforme a Tabela 13, que foi 

utilizada como referência para análise da dificuldade das questões. O baixo índice de acerto 



61 
 

nesta questão aliada ao baixo índice da questão anterior reforça a dificuldade de compreensão 

que os alunos apresentam sobre os temas “lixo” e “coleta seletiva”. 

Tabela 13 – Parâmetro para determinação do nível de dificuldade das questões do pré-teste, 

com base no percentual de respostas. 

Nível de dificuldade Percentual de acerto 

Fácil 68% – 100% 

Médio 34% – 67% 

Difícil 00% – 33% 

                          Fonte: elaborada pelo autor. 

Parte II - Questão 04 

 A quarta questão também pertencia ao conjunto de cartas amarelas, contextualizadas e 

de nível “regular”, e pedia para o estudante marcar a alternativa que constituía uma causa para 

a destruição das matas ciliares dos rios. Dos entrevistados, 70% marcaram a alternativa 

correta, caracterizando-a como uma questão de nível “fácil” para os estudantes. 

Parte II - Questão 05 

 A quinta questão também pertencia ao conjunto de cartas amarelas e pedia para o 

estudante marcar a alternativa que constituía a finalidade para a impermeabilização e o 

sistema de drenagem do chorume. Dos entrevistados, 65% marcaram a alternativa correta, 

caracterizando-a como uma questão de nível “médio” para os estudantes. 

Parte II - Questão 06 

 A sexta questão também pertencia ao conjunto de cartas amarelas e pedia para o 

estudante marcar a alternativa que citava, respectivamente, os elementos químicos envolvidos 

nos ciclos biogeoquímicos da questão. Dos entrevistados, apenas 38% marcaram a alternativa 

correta, caracterizando-a como uma questão de nível “médio”. Este resultado mostrou que os 

alunos não souberam relacionar os elementos químicos aos ciclos e a influência de um sobre o 

outro. 

Parte II - Questão 07 

 A sétima questão pertencia ao conjunto de cartas azuis, chamadas Cartas-conceito 

pelas questões serem puramente conceituais e, por esta razão, eram classificadas, para o jogo, 

como questões com nível de dificuldade de “fácil”. A questão pedia para o estudante 

identificar o fenômeno descrito com o “efeito estufa”. Dos entrevistados, apenas metade dos 
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estudantes, 57%, marcaram a alternativa correta, caracterizando-a como uma questão de nível 

“médio”. Este resultado mostrou que parte dos alunos confunde o conceito de “efeito estufa” 

com “aquecimento global” e até com “mudança climática” por serem usualmente utilizadas 

em um mesmo contexto. 

Parte II - Questão 08 

 A oitava questão também pertencia ao conjunto de cartas azuis e pedia para o 

estudante identificar o conceito descrito com termo “cadeia alimentar”. Dos entrevistados, 

81% marcaram a alternativa correta, caracterizando-a como uma questão de nível “fácil”. O 

conceito de cadeia alimentar é relativamente simples e estudado desde as séries iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Parte II - Questão 09 

 A nona questão também pertencia ao conjunto de cartas azuis e pedia para o estudante 

identificar o conceito descrito com o termo “coleta seletiva”. Dos entrevistados, 52%, apenas 

cerca da metade dos estudantes marcaram a alternativa correta, caracterizando-a como uma 

questão de nível “médio”. Em mais uma questão sobre coleta seletiva o resultado foi apenas 

mediano, o que significa que este termo ainda é estranho e confuso para os alunos. 

Parte II - Questão 10 

 A décima questão pertencia ao conjunto de cartas azuis e pedia para o estudante 

identificar o conceito descrito com o termo “sustentabilidade”. Dos entrevistados, apenas 40% 

marcaram a alternativa correta, caracterizando-a como uma questão de nível “médio”. Este 

resultado significa que assim da coleta seletiva, a sustentabilidade é outro conceito estranho 

para parte dos alunos, embora ambas sejam algumas das palavras mais difundidas no 

ambientalismo na atualidade. 

Avaliação das questões do pré-teste 

A Tabela 14 foi elaborada com o intuito de apresentar o percentual de acerto e o nível 

de dificuldade das questões da Parte II do pré-teste de forma sucinta e objetiva.  A partir dela, 

é possível observar que o percentual de acerto variou de 31% a 81% e que a maioria das 

questões apresentou nível de dificuldade “médio”. Este resultado mostrou que existe uma 

grande disparidade de domínio de conhecimento entre temas estudados num mesmo conteúdo 

escolar e contexto social. 
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Tabela 14 – Nível de dificuldade das questões da Parte II do pré-teste. 

Questão Acertos (%) Nível de dificuldade 

01 55% Médio 

02 31% Difícil 

03 37% Médio 

04 70% Fácil 

05 65% Médio 

06 38% Médio 

07 57% Médio 

08 81% Fácil 

09 52% Médio 

10 40% Médio 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Correção dos pré-testes 

 As questões da Parte II do pré-teste foram corrigidas e atribuídas notas de 0,0 (zero) à 

10,0 (dez), conforme o principal meio de avaliação de conhecimento e aprendizagem na rede 

pública do Ceará. Para Pinto (2009), a avaliação é parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem. Segundo a autora, é imprescindível a verificação do aprendizado do aluno e 

fornece subsídios de como melhorar a qualidade do ensino. 

A Parte II do pré-teste também foi elaborada de forma semelhante aos instrumentos de 

avaliação interna da escola em que ocorreu a pesquisa. Nesta escola, conforme o regimento 

interno da instituição, as avaliações bimestrais, aplicadas no final de cada período letivo, deve 

conter, no mínimo, dez questões, sendo 20% de questões discursivas e 80% de questões 

objetivas de múltipla escolha. Desta maneira, no caso de dez questões, cada uma vale um 

ponto. No que diz respeito às questões discursivas, geralmente os professores atribuem meio-

ponto quando as respostas estão parcialmente corretas. No que diz respeito às questões 

discursivas, para Pinto (2009), estas questões teriam como função maior fazer com que os 

alunos escrevam, para que demonstrem sua capacidade de organização lógica e de expressão 

temática. 

 Considerando os 81 pré-testes, as notas variaram de 2,0 à 9,5. A média aritmética de 

notas foi 5,5, enquanto a moda, bimodal, foi 5,0 e 7,0 (Tabela 15). O 3º ano “D” do turno 

tarde apresentou a melhor média de notas: 6,0. O 3º ano “F”, embora fosse uma turma de 

turno noturno, em contradição ao mito de que, geralmente, são as turmas de pior rendimento, 

ficou em segundo lugar, com média de notas igual a 5,5. Além disto, a nota individual mínima 

da turma foi 3,0, enquanto as duas outras turmas do turno tarde apresentaram notas 
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individuais mínimas iguais a 2,0. Embora o 3º ano “E”, do turno tarde tenha apresentado a 

pior média de notas, 5,0, produziu o pré-teste com maior nota individual: 9,5, demonstrando 

que as três turmas são bastante heterogêneas e com peculiaridades. 

Tabela 15 - Estatística das notas dos pré-testes das turmas estudadas. 

Estatísticas de notas do pré-teste Turmas 

D E F Geral 

Mínima 2,0 2,0 3,0 2,0 

Máxima 9,0 9,5 9,0 9,5 

Moda 6,5 5,0 5,0 5,0 e 7,0 

Média 6,0 5,0 5,5 5,5 

Fonte: elaborada pelo autor. 

4. 4. Oficina de preparo do Ecojogo 

4.4.1. Realização da oficina 

 A etapa de preparação do jogo ocorreu após a aplicação do pré-teste, entre os dias 06 e 

07 de setembro de 2014. Destinou-se uma aula para a realização deste trabalho com cada uma 

das três turmas participantes, e o resultado confirmou que o tempo foi suficiente. 

Nesta etapa, as turmas foram divididas em grupos de até cinco estudantes (Figura 11). 

A formação das equipes ocorreu de forma espontânea e por afinidade entre os alunos. Cada 

grupo recebeu um kit de preparo do jogo, que era composto por: onze (11) folhas impressas, 

que constituíam os componentes do jogo – tabuleiro e cartas; cinco (05) tesouras, para recorte 

das cartas; e uma (01) fita adesiva, para unir as partes do tabuleiro. 

                                   Figura 11 – Oficina de preparo do Ecojogo. 

 

                                   Fonte: elaborada pelo autor. 
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A maioria das equipes concluiu a preparação do jogo em aproximadamente trinta 

minutos. No tempo restante da aula, foi orientado que os estudantes de cada grupo 

observassem cada componente do jogo, como regras, tabuleiro, tipos de cartas, para que se 

familiarizassem com o mesmo. 

4.4.2. Dados observados na oficina 

Observou-se que todos os estudantes participaram da atividade de maneira ordeira e 

colaborativa na equipe, proporcionando eficiência no uso do tempo de aula destinado para 

esta etapa. 

4.5. Uso do Ecojogo em sala de aula 

4.5.1. Realização das sessões de utilização do jogo 

 A utilização do jogo foi realizada nos dias 03 e 04 de novembro de 2014, tanto para as 

turmas da tarde quanto para a turma da noite. Três estudantes não participaram desta etapa, 

devido às ausências e mudança de turma/turno. O objetivo desta etapa foi produzir 

conhecimento através da utilização de um jogo de tabuleiro com perguntas e respostas. 

Para participação nesta etapa do estudo, cada aluno foi orientado a trazer uma tampa 

de garrafa PET de diferentes cores para utilização como peões no tabuleiro do jogo, conforme 

modelo na Figura 12. Assim como na oficina de preparação do jogo, as turmas foram 

divididas em grupos de até cinco estudantes para utilizar o jogo (Figura 13). Antes do início 

das disputas, as regras foram explicadas novamente. Também foram orientados a utilizar o 

jogo de uma maneira crítica e reflexiva para que sugerissem modificações, caso necessário, 

para melhorar o jogo. Esta etapa foi realizada em duas aulas. Esta quantidade de aulas foi 

determinada de maneira racional, pois uma aula foi considerada insuficiente para produzir 

uma quantidade significativa de aprendizagem enquanto três, por exemplo, foi considerada 

excessiva, pois comprometeria quase duas semanas de aulas para utilizar um jogo, sabendo 

que Biologia possui apenas duas aulas semanais. 
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                  Figura 12 – Modelos de tampas de garrafa PET coloridas. 

 

                  Fonte: elaborada pelo autor. 

 

                  Figura 13 – Estudantes jogando o Ecojogo. 

 

                  Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.5.2. Dados observados na utilização do jogo 

As sessões de utilização do jogo em sala não foram tão pacíficas e ordeiras quanto às 

aplicações de questionários e oficina de preparo. Devido à situação mais descontraída e 

animada produzida pela disputa do jogo, os participantes acabavam se excedendo no volume 

das conversas, o que acabava incomodando as equipes próximas. Nestes momentos, foi 

necessária uma intervenção disciplinar junto às equipes mais eufóricas para que as mesmas 

não atrapalhassem umas às outras. A intervenção foi feita através de uma conversa amigável 

com advertência e teve o resultado esperado. Por esta razão, antes de pensar em utilizar um 

jogo em sala de aula, é importante que o professor tenha o domínio de sala, o 

comprometimento e o respeito dos alunos para que a atividade seja proveitosa e ordeira. 

No entanto, conforme Fortuna (2003), o professor deve abrir mão do seu controle de 

turma, apesar da agitação, barulho e aparente desordem estarem presentes.  De acordo com a 

referida autora (2013), a euforia produzida pelo uso de jogos didáticos é explicada pela 

eliminação do estereótipo de rigidez da sala de aula, devido ao envolvimento e o real 

significado que os jogos possuem para o ser humano, que é o prazer e a diversão. E, por estar 

razão, o jogo perde o seu diferencial se não for uma atividade divertida. 

Contudo, com o intuito de propor alternativas para professores que queiram utilizar 

um jogo didático em turmas superlotadas e com casos de indisciplina, na segunda aula de 

utilização do jogo, realizou-se a seguinte experiência: algumas equipes (as identificadas como 

mais eufóricas) foram encaminhadas para outros ambientes da escola. Foram eles: a Sala de 

Multi-meios; e o laboratório de Biologia. Com uma equipe no multi-meios e outra no 

laboratório de Biologia, as salas de aulas ficaram com apenas três equipes, no caso das turmas 

do turno tarde, e quatro, no caso da turma do turno noite. Desta maneira, os ambientes de 

utilização dos jogos ficaram mais pacíficos e as equipes tiveram um melhor aproveitamento. 

A divisão das turmas em diferentes espaços não diminuiu a concentração nem o 

comprometimento dos alunos com o jogo, pelo contrário! Tão pouco dificultou o 

acompanhamento das equipes pelo professor nos diferentes ambientes. 

Pouco antes do fim da primeira aula de utilização do jogo, algumas equipes 

perguntaram como deveriam proceder, pois as cartas com perguntas estavam esgotando. 

Então foram orientados a prosseguir retirando as cartas na sequência em que estavam ou 

embaralhar as cartas para mudar a ordem. Em seguida, as mesmas equipes anunciaram outra 

preocupação: como as cartas estavam se repetindo, os estudantes já sabiam a resposta correta. 
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Diante desta situação, os mesmos foram informados que isto não se tratava de um problema, 

mas de uma solução, pois significava que tinham aprendido o conteúdo rapidamente através 

do jogo. Diante deste esclarecimento, observou-se que os estudantes ficaram um tanto 

perplexos e sem mais argumentos com a constatação que, de fato, através de jogo, as 

informações eram internalizadas de uma maneira mais rápida e eficiente. 

Ainda durante as sessões do jogo, em conversas informais, os estudantes se 

anteciparam ao questionário pós-teste e sugeriram modificações na utilização em sala e nas 

regras do jogo. Foram elas: 

1) Separar as equipes em ambientes diferentes para reduzir o barulho; 

2) Reduzir o tamanho dos textos das perguntas e respostas das cartas do jogo; 

3) Retirar as cartas-situações (verdes) do jogo; 

4) Determinar quantidade de movimento diferente para cada tipo de carta; 

5) Relacionar o tipo de carta com a casa em que o peão do jogo se encontra. 

No que diz respeito a separar as equipes em ambientes diferentes, este problema 

também foi detectado pelos próprios alunos, que se sentiram incomodados com as equipes 

mais eufóricas. A proposta foi acatada e experimentada com sucesso. 

Com relação a reduzir o tamanho dos textos das perguntas e respostas das cartas do 

jogo, de acordo com os estudantes, estas poderiam ser mais sucintas e objetivas para melhorar 

a fluidez do jogo. Segundo eles, os textos eram extensos e enfadonhos, além de dificultar a 

compreensão das perguntas e alternativas. Esta proposta não pôde ser experimentada e, a 

princípio, de certa maneira, iria descaracterizar o jogo, cujo objetivo é prepará-los para o 

ENEM, que é conhecido por conter questões extensas e contextualizadas. 

No que diz respeito à exclusão das cartas-situações, esta sugestão foi dada apenas 

pelos estudantes que, por coincidência, retiraram mais cartas de azar que seus adversários, se 

sentindo, assim, prejudicados na disputa. Por esta razão, esta proposta, a princípio, não foi 

acatada. Cartas de sorte e de azar são comuns em jogos por proporcionar possibilidade de 

jogadores de nível fraco, por exemplo, vencer jogadores considerados fortes. Conforme 

Rossetto Jr. et al. (2009): 
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“O bom jogo é aquele cujo rumo não pode ser traçado com exatidão, menos ainda seus 

resultados” (2009, p.25). 

Com relação a determinar uma quantidade diferente de avanço de casas para cada tipo 

de carta, foi avaliada como uma ótima proposta e que deverá ser integrada como regra 

alternativa. Como cada tipo de carta (azul, amarela e vermelha) possui um nível de 

dificuldade diferenciado, em caso de acerto, proporcionariam uma quantidade de movimento 

diferenciado. Por exemplo: carta azul, elaborada como pergunta de nível fácil, por conter 

questões sucintas, puramente conceituais e com alternativas, proporcionaria o avanço de três 

casas; para cartas amarelas, de nível médio, por conter questões contextualizadas e 

alternativas, o jogador avançaria quatro casas; para cartas vermelhas, de nível difícil, por 

conter questões-problema e sem alternativas de resposta, o jogador avançaria cinco casas. 

No que diz respeito a relacionar a casa em que o peão do jogador se encontra ao tipo 

de carta que ele deverá responder, foi avaliada como uma ótima proposta e também será 

incluída como regra alternativa. As casas que compõem o tabuleiro do jogo possuem 

diferentes cores e são as mesmas cores das cartas do jogo. São elas: amarela, azul, verde e 

vermelha. No entanto, a ideia das casas possuírem cores distintas era apenas para 

proporcionar um colorido ao tabuleiro e, assim, torná-lo mais atrativo para os estudantes. 

Contudo, para que esta regra possa ser utilizada, faz necessário um dado de seis faces para 

que o movimento dos peões no tabuleiro, e o tipo de carta a ser retirada, sejam aleatórios. 

4.6. Pós-teste 

4.6.1. Aplicação do questionário 

A aplicação do questionário pós-teste ocorreu nos dias 05 e 07 de novembro de 2014. 

Nesta etapa, houve a participação de apenas 78 estudantes, ou seja, 03 a menos do que no pré-

teste, sendo 24 da turma D e 25 da turma E, ambas do turno tarde, e 29 da turma F, do turno 

noite (Tabela 16). As perdas foram por conta de transferência de turma, por motivo de 

trabalho; e longo período de ausência, por motivo de saúde e luto, que coincidiu com as 

etapas de utilização do jogo e resolução do pós-teste. No entanto, as perdas não constituíram 

um impacto negativo significativo para o estudo, pois os três estudantes representaram menos 

de 4% de um total de 81 participantes. 
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Tabela 16 – Total de participantes em cada etapa do estudo. 

TURMA ETAPAS PERDAS 

Pré-teste Oficina Uso do jogo  Pós-teste 

D 25 25 24 24 01 

E 25 25 25 25 00 

F 31 31 29 29 02 

TOTAL 81 81 78 78 03 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Assim como na aplicação do pré-teste, os estudantes responderam o questionário pós-

teste sem dúvidas nem conversas paralelas, de acordo com as orientações. A maioria dos 

estudantes respondeu o pré-teste em cerca de vinte minutos - um tempo menor do que o pré-

teste. 

4.6.2. Resultados e análise das questões 

Parte I 

Questão 01 

 A primeira questão da Parte I do pós-teste perguntava se o estudante havia gostado do 

jogo e pedia para o estudante citar o(s) motivo(s) de sua resposta. Dos participantes, 99% 

responderam que gostaram do jogo. Dentre os motivos citados, os mais comuns foram: (1) 

porque o jogo proporciona conhecimento sobre as questões ambientais, seus problemas e 

soluções, com 31%; e (2) porque esta aprendizagem, segundo os estudantes, ocorre de uma 

forma divertida, descontraída e relaxante, com 26% (Figura 14). No Quadro 7, exemplos de 

alguns registros dos participantes em sua respectiva categoria. 

     Figura 14 - Opinião dos alunos para explicar a aprovação do Ecojogo. 

 

     Fonte: elaborada pelo autor. 
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Quadro 7 - Opinião e motivos pelos quais os estudantes gostaram do Ecojogo. 

Categoria Registros 

Proporciona conhecimento D01: “Porque ele traz conhecimento pra gente (...)”. 

Aprendizagem divertida E05: “Pois além da gente se divertir a gente aprende com o 

jogo”. 

Auxilia na compreensão D02: “Porque é melhor de compreender e aprender o 

assunto”. 

Ensino diferente D04: “Porque é uma forma a mais de adquirir conhecimento 

sobre o conteúdo estudado”. 

Aprendizagem pela 

competição 

E15: “Porque estimula o aluno a aprender para ganhar o 

jogo”. 

Relação interpessoal D16: “(...) nos proporcionou um momento de interação entre 

as partes”. 

ENEM e vestibular F05: “Porque as questões eram estilo ENEM e com o jogo 

todos nós ficávamos mais com vontade de aprender”. 

Interesse pelo conteúdo E08: “Porque influencia o aluno a se dedicar a estudar sobre 

os conceitos de Biologia”. 

Gostou do jogo F22: “Mas prefiro o modo padrão, discutindo com o 

professor e etc.”. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Questão 02 

 A segunda questão da Parte I do pós-teste perguntava se o jogo havia contribuído para 

a aprendizagem em educação ambiental. Dos participantes, 100% responderam que o jogo 

contribui para a aprendizagem. Dentre os motivos citados, os mais comuns foram os que 

pertenciam à categoria Aprendizagem significativa (Figura 15). Na referida categoria, as 

sugestões mais comuns foram que falavam da contextualização dos assuntos ambientais com 

a realidade da cidade em que vivem (Quadro 8). 

As respostas sobre a contribuição do Ecojogo para a aprendizagem foram dividias em 

dez categorias. Foram elas: Aprendizagem significativa; Aprendizagem divertida; Auxílio na 

aprendizagem; Formato do jogo; Ensino diferente; Estímulo à memória; Relação interpessoal; 

Aprendizagem pela competição; Despertou interesse; Não explicou. 

Na categoria Aprendizagem significativa foram agrupadas as respostas que falavam da 

aquisição de um conhecimento mais significativa porque apresentava os problemas 

ambientais contextualizados com os da cidade em que viviam, enquanto que na categoria 

Aprendizagem divertida foram reunidas os registros que relatavam que o jogo contribuiu 

porque o processo ocorreu na forma de uma brincadeira descontraída. A categoria Auxílio na 

aprendizagem agrupou respostas que diziam que o jogo facilitou a compreensão do conteúdo, 
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enquanto que a categoria Formato do jogo reuniu registros que apontavam o modelo do jogo, 

com perguntas e respostas de um colega para o outro, por exemplo, como mote. Na categoria 

Ensino diferente foram agrupadas respostas que apontava mudança de rotina na metodologia 

de ensino, enquanto que na categoria Estímulo à memória foram reunidos registros que 

apontavam a necessidade de memorização das respostas como fator de aprendizagem. A 

categoria Relação interpessoal agrupou respostas que falavam da interação entre os colegas 

num clima relaxado proporcionado pelo jogo, enquanto que a categoria Aprendizagem pela 

competição reuniu registros que apontava o clima de disputa proporcionado pela atividade 

como mote para aprender o conteúdo e, assim, vencer o jogo. Por fim, a categoria Despertou 

o interesse agrupou respostas que falava que o jogo despertou seu interesse pelo conteúdo, 

enquanto que a categoria Não explicou foi criada para reunir os participantes que responderam 

que o jogo contribuiu para a sua aprendizagem, mas que não registraram uma possível 

explicação. 

      Figura 15 - Opinião dos alunos para explicar a contribuição do Ecojogo na aprendizagem. 

 

     Fonte: elaborada pelo autor. 
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Quadro 8 - Opinião e motivos pelos quais o Ecojogo contribuiu para a aprendizagem. 

CATEGORIA REGISTROS 

Aprendizagem significativa D15: “Porque tratou de temas vivenciados hoje em nossa 

região e com isso sabemos as causas e consequências (...)”. 

Aprendizagem divertida D12: “É mais fácil aprender brincando e se divertindo com os 

colegas”. 

Auxílio na aprendizagem E09: “Porque facilitou a compreensão do conteúdo”. 

Formato do jogo F18: “Porque todo o jogo é voltado para os temas do meio 

ambiente”. 

Ensino diferente E15: “Porque aprendemos de uma maneira diferente, que nos 

estimula a aprender, etc.”. 

Estímulo à memória D09: “Pelo fato do jogo estimular a memória e através dele, a 

gente entende os conteúdos (...)”. 

Relação interpessoal D23: “Foi uma aprendizagem de forma interativa”. 

Aprendizagem pela 

competição 

E18: “Porque a pessoa se esforça mais para ganhar e 

aprender”. 

Despertou interesse D08: “Porque nos interessamos mais”. 

Não explicou - 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Questão 03 

 A terceira questão da Parte I do questionário pós-teste perguntava se o estudante tinha 

alguma sugestão para a melhoria do jogo. Dos participantes, 45% responderam que sim. 

Dentre as sugestões registradas, as mais comuns pertenciam à categoria “Questões”, que 

reunia sugestões sobre os textos das perguntas e alternativas (Figura 16). Na referida categoria 

as sugestões mais comuns foram para reduzir o tamanho dos textos das perguntas e 

alternativas (Quadro 3). 

Com relação às propostas para melhoria do jogo, surgiram 41 tipos de sugestões 

distintas. Muitas delas estavam direcionadas ao mesmo elemento do jogo e por esta razão 

foram agrupadas em categorias. Os resultados desta questão foram divididas em seis 

categorias. Foram elas: Questões; Cartas; Movimento; Regras; Tabuleiro; e Incompreendidas.  
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 Figura 16 - Categorias mais indicadas com sugestões pelos estudantes para melhoria do jogo. 

 

 Fonte: elaborada pelo autor. 

Na categoria Questões foram incluídas sugestões sobre as características dos textos, 

tanto das perguntas quanto das alternativas de respostas enquanto que na categoria Cartas, 

foram agrupadas sugestões que propunham, principalmente, a exclusão ou inclusão de mais 

cartas do jogo. A categoria Movimento incluía sugestões sobre a quantidade de casas a 

avançar enquanto a categoria Regras agrupava propostas para mudanças na regras do jogo. Na 

categoria Tabuleiro foram incluídas sugestões para melhoria do seu design enquanto que na 

categoria Incompreendidas foram agrupadas duas sugestões que faziam menção a mudanças 

de regras do jogo, mas como estas mudanças não foram especificadas, foram incluídas nesta 

categoria (Quadro 9). 

Quadro 9 - Sugestões dos estudantes para melhoria do jogo. 

Categoria Sugestões e quantidade absoluta 

 

 

 

Questões 

(9) Reduzir o texto das perguntas e alternativas; 

(3) Incluir apenas perguntas com alternativas de respostas; 

(1) Aumentar o número de alternativas de respostas das 

perguntas; 

(1) Incluir questões de outras disciplinas; 

(1) Modificar o texto das questões para que fiquem mais 

objetivas; 

(1) Modificar o texto das questões para que fiquem mais 

fáceis; 

(1) Reduzir texto das cartas-desafio (vermelhas). 

 

Cartas 

(6) Aumentar a quantidade de cartas; 

(3) Reduzir a quantidade cartas-desafio (vermelhas); 

(2) Excluir as cartas-situações (verdes) de azar; 

(1) Aumentar a quantidade de cartas-situação (verde) de azar; 

(1) Excluir cartas-desafio (vermelhas). 
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Movimento 

(2) Aumentar a quantidade de casas em caso de acertos das 

questões das cartas-desafio (vermelhas); 

(2) Aumentar a quantidade de casa para avançar em caso de 

acerto; 

(1) Excluir a regra de retroceder casas em caso de resposta 

incorreta; 

(1) Determinar uma quantidade de avanço de casas diferente 

para cada tipo de carta, de acordo com seu nível de 

dificuldade; 

(1) Utilizar dados para determinar a quantidade de casas para 

avançar; 

Regras (1) Passar a chance de resposta para o jogador seguinte, caso 

o da vez não tenha respondido corretamente. 

Tabuleiro (1) Aumentar o tamanho das casas do tabuleiro para 

comportar todos os peões. 

Incompreendidas (1) Acrescentar mais regras (não especificadas); 

(1) Mudar regras (não especificadas). 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Questão 04 

 A quarta questão da Parte I do pós-teste pedia para o estudante avaliar cada 

componente do jogo. Os componentes avaliados foram: o tabuleiro do jogo e cada tipo de 

carta. 

 Com relação ao tabuleiro do jogo, 95% dos participantes gostaram do tabuleiro e 

avaliaram-no como adequado para o jogo (Figura 17). 

Figura 17 - Avaliação e opinião dos estudantes sobre o tabuleiro do jogo. 

 

                             Fonte: elaborada pelo autor. 
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 Com relação à opinião dos estudantes sobre as cartas do jogo, para todas elas o índice 

dos que gostaram foi maior do que o índice dos que não gostaram das cartas, com, pelo 

menos, uma diferença mínima de 40%. Observando o percentual dos que não gostaram das 

cartas, verificou-se que as cartas-desafio (vermelhas) apresentaram o maior índice de rejeição 

com 29% (Figura 18). Destaque também para as cartas-situação (verdes) de sorte ou azar, que 

apresentaram o segundo maior índice de rejeição. 

As principais reclamações com relação às cartas vermelhas foram porque os textos 

eram extensos e não possuíam alternativas de resposta. No que diz respeito às cartas verdes, o 

único alvo de reclamações foram com relação às cartas verdes de azar, que descreviam 

situações ambientais ruins e obrigava o jogador a retroceder casas. Durante as sessões de jogo 

em sala de aula, observou-se que alguns jogadores, por coincidência ou “azar”, estavam 

retirando seguidas cartas deste tipo e, consequentemente, sendo “prejudicados” na disputa do 

jogo. 

No entanto, cartas de sorte e de azar são elementos comuns em jogos e são importantes 

para que o resultado das disputas não seja previsível, o que proporciona expectativa e emoção 

ao jogo. Imagine quem venceria a disputa entre o criador do jogo e um estudante do 3º ano do 

Ensino Médio que nunca jogou. A resposta parece óbvia. Mas com a existência de cartas de 

azar para atrasar o criador do jogo e cartas de sorte para o estudante avançar casas, este último 

jogador possuiria uma chance plausível de vencer a disputa. 

Figura 18 - Opinião dos estudantes sobre as cartas do jogo. 

 

                             Fonte: elaborada pelo autor. 
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A quarta questão da Parte I do pós-teste também pedia para os estudantes avaliar o 

nível de dificuldade de cada tipo de carta do jogo. Com relação às cartas-conceito (azuis) 

(Figura 19), a maioria dos participantes as avaliou com nível Médio, embora tenham sido 

propostas como cartas de nível Fácil. Comparadas às cartas amarelas, com textos extensos por 

serem questões contextualizadas, e às cartas vermelhas, por não possuírem alternativas de 

respostas, as cartas azuis foram consideradas mais fáceis por conter textos mais objetivos e 

com conteúdo meramente conceitual. As demais cartas apresentam uma avaliação condizente 

com a proposta inicial para o nível de dificuldade das cartas do jogo. A maioria dos estudantes 

avaliou as cartas amarelas e vermelhas com nível de dificuldade Médio e Difícil, 

respectivamente. 

Figura 19 - Avaliação dos estudantes sobre o nível de dificuldade das perguntas das cartas do 

jogo. 

 

                         Fonte: elaborada pelo autor. 

Parte II 

Questão 01 

 A primeira questão da Parte II do questionário pós-teste pedia para o estudante propor 

soluções para o problema do desmatamento. Dos participantes, 67% responderam a questão 

corretamente propondo uma solução viável. Nesta questão, o percentual de acerto aumentou 

12% (Figura 20). No entanto, ainda ocorreram 14% de respostas parcialmente corretas. 

Coincidentemente, o percentual de respostas parcialmente corretas foi o mesmo percentual 

obtido no pré-teste. Nesta etapa, as respostas incorretas desta questão corresponderam a 

apenas 6%, contra 17% do pré-teste. Com relação aos que não souberam responder, este 

grupo correspondeu a 13%. No pré-teste, os que não souberam responder compreenderam 

14%. 
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Figura 20 - Comparativo de respostas da questão 01 da Parte II dos questionários aplicados. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Questão 02 

 A segunda questão pedia para o estudante propor soluções para o desperdício de 

matéria-prima dos resíduos sólidos recicláveis do lixo urbano. Dos participantes, 62% 

responderam a questão corretamente propondo uma solução viável. Nesta questão, o 

percentual de acerto dobrou: passando de 31% para 62% (Figura 21). As respostas 

parcialmente corretas representaram 10% enquanto as respostas incorretas representaram 

13%, e os que não souberam responder representaram 15%. O índice de respostas 

parcialmente corretas diminuiu 32%. Apesar do índice de respostas incorretas ter aumentado 

4%, o percentual do grupo que não soube responder diminuiu 3%. Esta questão demonstra 

como este jogo contribuiu para proporcionar conhecimento para a resolução de problemas. 

Figura 21 - Comparativo de respostas da questão 02 da Parte II dos questionários aplicados. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Questão 03 

A terceira questão pedia para o estudante marcar a alternativa que constituía uma 

vantagem da coleta seletiva. Dos participantes, apenas 36% marcaram a alternativa correta. 

Nesta questão, o percentual de acerto diminuiu 1% comparado ao resultado do pré-teste 

(Figura 22). Esta questão representou o único caso em que não houve aumento no percentual 

de acerto de questões pós-utilização do jogo. Por esta razão, serão elaboradas mais cartas de 

perguntas que abordem o tema “coleta seletiva”. 

Figura 22 - Comparativo de respostas da questão 03 da Parte II dos questionários aplicados. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

A questão 03 falava sobre a importância da realização da coleta seletiva e pedia para o 

estudante marcar a alternativa que constituía a finalidade da coleta seletiva. Dentre as 

alternativas, “melhor aproveitamento dos recursos naturais” era a opção correta (Figura 23), 

com o referido texto em destaque. 

Figura 23 - Carta do jogo com a questão 03 da Parte II dos questionários. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Com o objetivo de compreender a ocorrência deste resultado negativo, foram 

analisados os percentuais de respostas das alternativas incorretas. Desta maneira, verificou-se 

que apenas 6% dos participantes marcaram a primeira alternativa (Coleta de resíduos sólidos 

para descartá-los em aterros sanitários) (Quadro 10). Outros 58% marcaram a terceira 

alternativa (separação do lixo para facilitar seu descarte e reduzir o impacto no meio 

ambiente) achando que ela seria a correta, mesmo após a utilização do jogo. Este resultado 

levou à seguinte inferência: o significado e finalidade da “coleta seletiva” são de difícil 

domínio e compreensão por parte dos estudantes, embora seja um tema comum em questões 

ambientais. Com base no percentual de respostas das alternativas, a maioria dos 

participantes relaciona a coleta seletiva apenas com a separação do lixo com vistas, apenas, 

à redução da poluição. E não, com a reutilização e reciclagem dos materiais para o melhor 

aproveitamento dos recursos. Pois, de acordo com Besen (2011), a coleta seletiva promove o 

reaproveitamento e a redução de resíduos na natureza, contribuindo com a sustentabilidade e a 

saúde ambiental e humana. 

Quadro 10 - Percentual de respostas de cada alternativa da questão 03 da Parte II do pós-teste. 

Percentual Alternativas 

 

6% 

“Coleta de resíduos sólidos para descartá-los em aterros 

sanitários”. 

 

36% 

“Melhor aproveitamento dos recursos naturais”. 

 

58% 

“Separação do lixo para facilitar seu descarte e reduzir o impacto 

no meio ambiente”. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Questão 04 

 A quarta questão pedia para o estudante marcar a alternativa que constituía uma causa 

para a destruição das matas ciliares dos rios. Dos participantes, 75% marcaram a alternativa 

correta. Nesta questão, o percentual de acerto aumentou 5% comparado ao resultado do pré-

teste (Figura 24). 
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Figura 24 - Comparativo de respostas da questão 04 da Parte II dos questionários aplicados. 

 

               Fonte: elaborada pelo autor. 

Questão 05 

 A quinta questão pedia para o estudante marcar a alternativa que constituía a 

finalidade para a impermeabilização e o sistema de drenagem do chorume. Dos participantes, 

78% marcaram a alternativa correta. Nesta questão, o percentual de acerto aumentou 13% 

(Figura 25). 

Figura 25 - Comparativo de respostas da questão 05 da Parte II dos questionários aplicados. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Questão 06 

 A sexta questão pedia para o estudante marcar a alternativa que citava, 

respectivamente, os elementos químicos envolvidos nos ciclos biogeoquímicos da questão. 
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Dos participantes, 81% marcaram a alternativa correta. Nesta questão, o percentual de acerto 

aumentou 43% (Figura 26). Esta questão apresentou o maior percentual de crescimento. 

Figura 26 - Comparativo de respostas da questão 06 da Parte II dos questionários aplicados. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Questão 07 

 A sétima questão pedia para o estudante identificar o fenômeno descrito como “efeito 

estufa”. Dos participantes, 78% marcaram a alternativa correta. Nesta questão, o percentual de 

acerto aumentou 21% (Figura 27). 

Figura 27 - Comparativo de respostas da questão 07 da Parte II dos questionários aplicados. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Questão 08 

 A oitava questão pedia para o estudante identificar o conceito descrito com o termo 

“cadeia alimentar”. Dos participantes, 82% marcaram a alternativa correta. Nesta questão, o 

percentual de acerto aumentou apenas 1% (Figura 28). Esta questão apresentou o menor 

percentual de crescimento. No entanto, o percentual de acerto desta questão no pré-teste foi 

muito alto, ultrapassando os oitenta por cento. 

Figura 28 - Comparativo de respostas da questão 08 da Parte II dos questionários aplicados. 

 

                    Fonte: elaborada pelo autor. 

Questão 09 

 A nona questão pedia para o estudante identificar o conceito descrito com o termo 

“coleta seletiva”. Dos participantes, 73% marcaram a alternativa correta. Nesta questão, o 

percentual de acerto aumentou 21% (Figura 29). 

Figura 29 - Comparativo de respostas da questão 09 da Parte II dos questionários aplicados. 

 

                     Fonte: elaborada pelo autor. 
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Questão 10 

 A décima questão era objetiva e pedia para o estudante identificar o conceito descrito 

com o termo “sustentabilidade”. Dos participantes, 74% marcaram a alternativa correta. Nesta 

questão, o percentual de acerto aumentou 34% (Figura 30). 

Figura 30 - Comparativo de respostas da questão 10 da Parte II dos questionários aplicados. 

 

                     Fonte: elaborada pelo autor. 

Correção dos pós-teste 

Assim como ocorreu no pré-teste, as questões da Parte II do pós-teste foram corrigidas 

e atribuídas notas de 0,0 (zero) à 10,0 (dez), conforme o principal meio de avaliação de 

conhecimento e aprendizagem na rede pública do Ceará. A correção das questões obedeceu ao 

mesmo sistema de pontuação adotado para a correção do pré-teste: 1 (um) ponto para questão 

correta; 0,5 (meio) ponto para questão parcialmente correta – apenas para as duas questões 

discursivas; e 0 (zero) ponto para questão incorreta. 

Considerando os 78 pós-testes, as notas variaram de 2,0 a 10,0. A média aritmética de 

notas foi 7,5, enquanto a moda foi 9,0 (Tabela 17). 

Tabela 17 - Estatística das notas dos pós-testes das turmas estudadas. 

Estatísticas de notas do pós-teste Turmas 

D E F Geral 

Mínima 4,0 3,0 2,0 2,0 

Máxima 10,0 9,0 9,5 10,0 

Moda 9,0 9,0 e 7,5 9,0 9,0 

Média 8,0 7,0 7,0 7,5 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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A turma “D” (melhor desempenho no pré-teste) apresentou melhora em todos os 

índices de notas (mínima, máxima, moda e média) analisados (Figura 31). A média de notas 

da turma passou de 6,0 para 8,0, representando um crescimento de 34%. 

Figura 31 - Comparativo de notas da turma “D” obtidas no pré-teste e pós-teste. 

 

                  Fonte: elaborada pelo autor. 

A turma “E” – o pior desempenho nos resultados do pré-teste, também apresentou 

melhora em seus índices de notas analisadas, exceto na nota máxima que caiu meio ponto 

(Figura 32). Apesar de apresentar um índice negativo, a média de notas da turma passou de 

5,0 para 7,0, representando um crescimento de 40%. 

Figura 32 - Comparativo de notas da turma “E” obtidas no pré-teste e pós-teste. 

 

                  Fonte: elaborada pelo autor. 

A turma “F” também apresentou melhora em todos os seus índices de notas analisadas, 

exceto na nota mínima, que caiu um ponto (Figura 33). Apesar de apresentar um decréscimo 
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negativo na nota mínima, a média de notas da turma passou de 5,5 para 7,0, representando um 

crescimento de 27%. 

Figura 33 - Comparativo de notas da turma “F” obtidas no pré-teste e pós-teste. 

 

                  Fonte: elaborada pelo autor. 

No geral, verificou-se melhora em todos os seus índices de notas analisados, exceto na 

nota mínima (Figura 34), que permaneceu 2,0. Apesar de apresentar um índice sem melhora, a 

média de notas passou de 5,5 para 7,5, representando um crescimento de 36%. Destaques 

também para o índice de nota máxima com a ocorrência de notas 10,0, e para a moda de notas 

que passou de 6,0 para 9,0. 

Figura 34 - Comparativo geral de notas obtidas no pré-teste e pós-teste. 

 

                  Fonte: elaborada pelo autor. 
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 Para finalizar, verificou-se que todas as turmas apresentaram aumento de 

aprendizagem, a partir do aumento da média aritmética (Figura 35). As turmas “D” e “E” 

aumentaram sua média de nota em 2 pontos. Para a turma “D”, que teve uma média 6 no pré-

teste, este aumento significou cerca de 34%, enquanto que na turma “E”, que teve uma média 

5,5, este aumentou significou 40% - o maior crescimento entre as turmas participantes. A 

turma “F” cresceu apenas 1,5 ponto com relação ao pré-teste. Como sua média no pré-teste foi 

5,5, o crescimento no pós-teste representou apenas 27%, bem abaixo das outras turmas. No 

geral, a média das turmas, que passou de 5,5 para 7,5, apresentou um crescimento de 

aproximadamente 35%. 

                 Figura 35 - Comparativo de médias de notas das turmas. 

 

                 Fonte: elaborada pelo autor. 

4.7. Apresentação do Ecojogo em evento científico 

 A apresentação do Ecojogo em evento científico não constituía uma etapa da 

pesquisa. No entanto, por conta de minha participação na realização de uma oficina de jogos 

didáticos no V Encontro de Iniciação à Docência - PIBID, um evento interno e paralelo à XIX 

Semana Universitária da UECE (Universidade Estadual do Ceará), foi elaborado um 

questionário contendo cinco questões para verificar a opinião dos cursistas sobre o Ecojogo. 

Com isto, o Ecojogo poderia ser avaliado por um grupo de professores em formação que 

contribuiriam para o aperfeiçoamento do jogo. 

Sou professor supervisor do subprojeto PIBID/Biologia/FAEC/UECE desde julho de 

2011. E desde 2012 participo da Semana Universitária da UECE ministrando oficinas de 
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jogos didáticos de Biologia em parceria com o coordenador de área e bolsistas de iniciação à 

docência do referido subprojeto. Estas oficinas foram realizadas com o intuito de divulgar e 

compartilhar os jogos didáticos pesquisados e utilizados pelo subprojeto, além de orientar na 

reprodução e uso destes jogos em sala de aula, a partir de experiência obtida no ensino pelos 

professores supervisores e bolsistas de iniciação à docência do PIBID/Biologia/FAEC/UECE. 

Em 2014, participei mais uma vez do referido evento científico ministrando mais uma oficina 

de jogos didáticos, intitulada Aplicação de jogos didáticos no ensino de Biologia.  Nesta 

oficina, foram apresentados e utilizados 10 jogos didáticos, entre estes, o Ecojogo. 

4.7.1. O Ecojogo na oficina de jogos didáticos 

A oficina possuía uma carga horária de 8 horas e foi realizada nos dias 26 e 27 de 

novembro de 2014. Nesta oficina, os jogos didáticos e suas regras eram apresentados ao 

cursistas pelos ministrantes (coordenador de área, professor supervisor e bolsistas de iniciação 

à docência do subprojeto PIBID/BIOLOGIA/FAEC/UECE) através da exibição de slides 

(Figura 36). Em seguida, os cursistas experimentavam o jogo sob acompanhamento de um 

ministrante (Figura 37). Participaram desta oficina 16 cursistas, constituídos principalmente 

por estudantes de licenciatura. Após a experimentação do Ecojogo, que ocorreu no segundo 

dia da oficina, os cursistas foram convidados a preencher um questionário para registrar sua 

opinião sobre o jogo e propor sugestões para sua melhoria (Figura 38). 

Figura 36 – Apresentação do Ecojogo na oficina Aplicação de jogos didáticos no ensino de 

Biologia. 

 

                         Fonte: elaborada pelo autor. 
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Figura 37 – Acompanhamento dos cursistas da oficina de jogos didáticos no uso do Ecojogo. 

 

                    Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Figura 38 – Cursistas da oficina de jogos preenchendo o questionário de opinião sobre o 

Ecojogo. 

 

                    Fonte: elaborada pelo autor. 
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4.7.2. Caracterização do questionário 

O questionário (Apêndice C) continha cinco questões: uma questão objetiva, para 

avaliar cada componente do jogo; e quatro questões discursivas, para registrar opinião sobre o 

jogo, identificar pontos positivos e negativos, e sugerir melhorias. Os dados foram tabulados e 

os resultados foram analisados. 

4.7.3. Resultados e análise das questões 

Questão 01 

 A primeira questão era discursiva e pedia para o entrevistado responder se utilizaria o 

Ecojogo no ensino de educação ambiental e citar os motivos. Dos participantes, todos 

responderam que utilizariam o jogo. Dentre os motivos, os mais citados foram os que 

pertenciam à categoria Auxilia a compreensão, por proporcionar conhecimento através de 

uma atividade estimulante e que facilita a aprendizagem (Figura 39). 

As respostas dos cursistas da oficina foram classificadas em quatro categorias. Foram 

elas, por ordem alfabética: Auxilia a compreensão; Conteúdo relevante; Jogo atrativo; 

Questões contextualizadas. 

Figura 39 – Opinião dos entrevistados para utilização do Ecojogo no ensino de educação 

ambiental. 

 

      Fonte: elaborada pelo autor. 

 Na categoria Auxilia a compreensão foram incluídas respostas que dizia que o jogo 

proporciona conhecimento por estimular o raciocínio e facilitar a compreensão, enquanto que 
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na categoria Conteúdo relevante foram incluídas respostas que utilizariam o jogo por abordar 

as questões ambientais. Na categoria Jogo atrativo foram incluídas respostas que diziam que 

utilizariam o jogo por instigar a participação do aluno e por constituir uma atividade 

prazerosa, enquanto que na categoria Questões contextualizadas foram incluídas respostas que 

diziam que utilizariam o jogo por abordar o conteúdo de forma contextualizada com o 

cotidiano dos alunos (Quadro 11). 

Quadro 11 – Opinião dos entrevistados para utilização do Ecojogo no ensino de educação 

ambiental. 

Categoria Respostas representativas 

Auxilia a compreensão C09: “Pois trabalha os conteúdos de forma interativa e 

dinâmica, o que propicia um melhor aprendizado e a fixação 

dos conteúdos”. 

Conteúdo relevante C07: “(...) ele traz em seu conteúdo o assunto que deve ser 

bastante abordado na escola, que é a preservação, reciclagem, 

etc.”. 

Jogo atrativo C03: “É um jogo atrativo, interativo e instigante, onde promove 

uma participação mais ativa do aluno”. 

Questões contextualizadas C02: “Utiliza questões contextualizadas que simulam situações, 

instigando os alunos a encontrar soluções referentes ao 

mesmo”. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 Com relação às respostas pertencentes à categoria “Questões contextualizadas”, 

enquanto parte dos estudantes do Ensino Médio sugeriram retirar estes tipos de questões, os 

cursistas de licenciatura consideraram esta característica importante para a utilização do jogo. 

De acordo com os estudantes da Educação Básica, questões com perguntas e alternativas 

extensas retardam a dinâmica do jogo. 

Questão 02 

 A segunda questão era discursiva e pedia para os cursistas opinarem sobre os pontos 

positivos do Ecojogo. Dos participantes, todos opinaram sobre os pontos positivos do jogo. 

Dentre os motivos, os mais citados foram os que pertenciam à categoria Jogo atrativo (Figura 

40). 

As respostas dos cursistas foram agrupadas em três categorias. Foram elas, por ordem 

alfabética: Auxilia a compreensão; Conteúdo relevante; e Jogo atrativo. 
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  Figura 40 – Opinião dos entrevistados sobre os pontos positivos do Ecojogo. 

 

 Fonte: elaborada pelo autor. 

Na categoria Auxilia a compreensão foram incluídas respostas que diziam que o jogo 

facilita a compreensão e proporciona conhecimento, enquanto que na categoria Conteúdo 

relevante foram incluídas respostas que diziam que o jogo aborda assuntos importantes, como 

as questões ambientais. Na categoriza Jogo atrativo foram incluídas respostas que diziam que 

o jogo é dinâmico, divertido, atraente, empolgante, competitivo, fácil de jogar e bem 

elaborado (Quadro 12). 

Quadro 12 – Opinião dos entrevistados sobre os pontos positivos do Ecojogo. 

Categorias Respostas representativas 

Auxilia a compreensão C12: “Melhor retenção de informações”. 

Conteúdo relevante C06: “Abordagem da coleta seletiva, 

preservação dos rios e matas e em geral o 

cuidado com o meio ambiente”. 

Jogo atrativo C02: “Divertido, instigante, empolgante e 

contextualizado”. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Questão 03 

 A terceira questão também era discursiva e pedia para os cursistas opinarem sobre os 

pontos negativos do Ecojogo. Dos participantes, apenas 44% opinaram sobre os pontos 
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negativos do jogo. Dentre os motivos, os mais citados foram os que pertenciam à categoria 

Questões (Figura 41). 

  Figura 41 – Opinião dos entrevistados sobre os pontos negativos do Ecojogo. 

 

  Fonte: elaborada pelo autor. 

As respostas dos cursistas foram agrupadas em quatro categorias (Quadro 13). Foram 

elas, por ordem alfabética: Cartas; Questões; Regras; e Tabuleiro. Na categoria Cartas foram 

incluídas respostas sobre a quantidade de cartas, enquanto que na categoria Questões foram 

incluídas respostas sobre a extensão dos textos das perguntas do jogo. Embora o extenso 

tamanho das questões tenha sido apontado como um ponto negativo, por ter retardado a 

dinâmica do jogo, os cursistas reconheceram a importância desta característica peculiar do 

Ecojogo, que visa a preparação para o ENEM, conhecido por possuir questões 

contextualizadas. Na categoria Regras foram incluídas respostas sobre a quantidade de 

jogadores, enquanto que na categoria Tabuleiro foram incluídas respostas sobre a aparência e 

tamanho do tabuleiro. 

Quadro 13 – Opinião dos entrevistados sobre os pontos negativos do Ecojogo. 

Categorias Respostas representativas 

Cartas C10: “Número pequeno de cartas”. 

Questões C08: “Algumas questões têm o texto da 

questão muito complexa”. 

Regras C03: “(...) não ser disponível a participação 
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de um grupo grande de participantes”. 

Tabuleiro C04: “Tabuleiro simples e pequeno”. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 Além da preparação dos estudantes sobre o conteúdo de educação ambiental, o jogo 

foi elaborado com o objetivo de familiarizá-los com o modelo de questões do ENEM, que, por 

serem contextualizadas e apresentar situações-problema, apresentam questões com textos 

extensos. No entanto, apesar do reconhecimento da importância da contextualização do 

conteúdo e da proposição de situações-problema para uma aprendizagem significativa pelos 

participantes, com base em alguns relatos, a adoção destas características no Ecojogo, por ser 

uma atividade dinâmica, retardou o seu andamento e dificultou a compreensão das perguntas 

por conta da extensão das questões. 

Questão 04 

A quarta questão era objetiva e pedia para avaliar cada componente do Ecojogo, como: 

as regras; peões; tabuleiro; e cada tipo de carta do jogo. 

Com relação às regras do Ecojogo, 88% gostaram das regras. No que diz respeito aos 

peões, 94% responderam que gostaram. Estes 94% também foi o percentual dos que gostaram 

do tabuleiro (Figura 42). 

     Figura 42 – Opinião dos entrevistados sobre os componentes do Ecojogo. 

 

    Fonte: elaborada pelo autor. 
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 Com relação às cartas do jogo, verificou-se que todos os tipos apresentaram um bom 

índice de aprovação, assim como os demais componentes do jogo (Figura 43). No entanto, as 

cartas amarelas e vermelhas apresentaram os maiores índices de rejeição. As explicações são 

o tamanho dos textos das questões, no caso das cartas amarelas, e a ausência de alternativas 

de respostas, no caso das cartas vermelhas. 

   Figura 43 – Opinião dos entrevistados sobre os tipos de cartas do Ecojogo. 

 

                  Fonte: elaborada pelo autor. 

No que diz respeito ao nível de dificuldade das questões do Ecojogo, a avaliação dos 

cursistas foi coerente com a proposta do jogo. A única divergência foi com as cartas 

vermelhas, elaborada com nível de dificuldade Difícil comparada às outras, mas avaliada com 

nível Médio pela maioria dos entrevistados (Figura 44). A explicação para este resultado é o 

nível escolar dos entrevistados: superior incompleto – estudantes e um professor de cursos de 

licenciatura. 

Figura 44 – Opinião dos entrevistados sobre o nível de dificuldade dos tipos de cartas do 

Ecojogo. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Questão 05 

A quinta questão era discursiva e pedia para os entrevistados opinarem sobre sugestões 

para melhoria do Ecojogo. Dos participantes, apenas 50% registraram sugestões. Dentre as 

sugestões, as mais citadas foram as que pertenciam à categoria Cartas (Figura 45). 

Figura 45 – Categorias com sugestões propostas pelos entrevistados para melhoria do 

Ecojogo. 

 

 Fonte: elaborada pelo autor. 

As respostas dos cursistas foram agrupadas em cinco categorias. Foram elas, por 

ordem alfabética: Cartas; Material; Questões; Regras; e Tabuleiro. Na categoria Cartas foram 

incluídas sugestões sobre a elaboração de cartas e modificação de suas cores, enquanto que na 

categoria Material foram incluídas sugestões sobre a utilização de papel mais grosso para 

impressão do jogo. Na categoria Questões foram incluídas sugestões para redução dos textos 

das perguntas e alternativas de respostas, enquanto que na categoria Regras foram incluídas 

sugestões para reduzir a quantidade de jogadores e regras mais simples. Na categoria 

Tabuleiro foram incluídas sugestões sobre a inclusão de ilustrações e ampliação de seu 

tamanho (Quadro 14). 
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Quadro 14 – Sugestões propostas pelos entrevistados para melhoria do Ecojogo. 

Categorias Sugestões representativas 

Cartas C10: “A criação de novas cartas”; 

C01: “Alterar cores das cartas a partir de 

teorização”; 

C10: “Rever o peso das cartas verdes... (...)”; 

C16: “As cartas vermelhas deveriam valer o 

dobro das verdes... (...)”. 

Material C01: “Usar papel mais grosso p/ 

confeccionar cartas e tabuleiro”. 

Questões C09: “Diminuir o tamanho das perguntas 

para ser mais rápido”. 

Regras C03: “Melhoria na orientação das regras”. 

C15: “Não passar de 4 competidores... (...)”. 

Tabuleiro C01: “Caprichar na ilustração do tabuleiro”. 

C04: “O tabuleiro poderia ser maior... (...)”.  

Fonte: elaborado pelo autor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo foi realizado com o intuito de produzir um jogo didático de Biologia 

e analisar sua contribuição para aprendizagem em educação ambiental. A partir da análise dos 

resultados, chegou-se às seguintes conclusões: 

No que diz respeito à pesquisa documental realizada nos cadernos de Ciências da 

Natureza das últimas três edições do ENEM, verificou-se que ecologia e educação são os 

temas mais recorrentes, correspondendo a cerca de 40% das questões de Biologia. 

Com relação à pesquisa documental nos anais do ENEBIO, verificou-se que os jogos 

didáticos de tabuleiro com perguntas e respostas, sobre educação ambiental e direcionada para 

o Ensino Médio, são os tipos de jogos mais produzidos pelos professores de Biologia. 

Com relação ao conteúdo abordado pelos jogos didáticos analisados, verificou-se que 

os temas de educação ambiental e ecologia são os conteúdos mais abordados nos jogos 

produzidos pelos professores de Biologia. Este estudo aponta que este fato pode estar 

relacionado a duas situações: 

1) Os conteúdos de educação ambiental são de difícil compreensão, conforme os 

resultados do questionário pré-teste, em que a média de notas dos participantes foi de 5,5 – 

menor que a média mínima de avaliação satisfatória no Estado do Ceará que é 6; 

2) Os conteúdos de educação ambiental estão entre os mais recorrentes no ENEM, 

conforme os resultados da análise das últimas três edições do referido exame. 

Este dois fatos (conteúdos de difícil compreensão aliada à sua relevância em exames 

externos) explicam em parte a considerável quantidade de jogos produzidos pelos professores 

de Biologia e a preocupação em preparar seus alunos para este exame que, no Brasil, é a 

principal forma de ingresso nas universidades. Outro dado obtido que reforça ainda mais esta 

tese é que a maioria dos jogos analisados nos anais do ENEBIO foi produzida por professores 

do Ensino Médio, na busca e desenvolvimento de estratégias de ensino mais eficientes para 

auxiliar a aprendizagem dos conteúdos no referido nível. 

Apesar dos jogos didáticos de ecologia e educação ambiental serem os mais 

produzidos pelos professores de Biologia, os arquivos dos jogos não se encontram disponíveis 
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para sua reprodução, nem mesmo anexos aos artigos e trabalhos que descrevem a sua 

elaboração e utilização exitosa no ensino. Por esta razão, houve a necessidade de elaboração 

de mais um jogo didático sobre educação ambiental. Por conta deste dilema, decidiu-se criar 

um grupo na rede social Facebook para disponibilizar os arquivos do Ecojogo na internet, 

para os estudantes e professores de Biologia conectados, cujo endereço eletrônico é: 

<https://www.facebook.com/groups/ecojogo/>. 

Com relação à elaboração de um jogo didático sobre educação ambiental, foi 

produzido um jogo de tabuleiro com perguntas e respostas denominado Ecojogo, formado por 

um tabuleiro dobrável de três partes e um baralho contendo trinta e duas cartas, com 

perguntas e alternativas de resposta. Apesar de ser um jogo de educação ambiental, o jogo 

recebeu a denominação “Ecojogo” porque, na Biologia, a educação ambiental está 

intimamente relacionada aos conhecimentos da ecologia. 

No que diz respeito aos conhecimentos prévios dos alunos sobre educação ambiental, 

verificou-se que apresentam certo conhecimento sobre os problemas, soluções e conceitos 

relacionados. No entanto, quando este conhecimento foi avaliado, a média geral de notas dos 

participantes foi 5,5 – abaixo da mínima, que é 6 -, demonstrando que estes assuntos são de 

difícil compreensão, embora sejam tão significativos e presentes no cotidiano. 

Com relação ao local de acesso dos estudantes às informações sobre educação 

ambiental, verificou-se que a escola é a principal fonte de conhecimento para os estudantes. 

Este dado reforça a necessidade de desenvolvimento e adoção de estratégias no ensino escolar 

para garantir o domínio sobre as questões ambientais. Verificou-se também que as redes 

sociais e a internet, logo depois da escola, constituem uma das principais formas de acesso aos 

conhecimentos ambientais. É notório para os usuários do Facebook, por exemplo, a existência 

de perfis sobre o tema, que divulgam imagens e fatos que informam, sensibilizam e instigam a 

curiosidade. 

Com relação à utilização do jogo didático em sala de aula, verificou-se que o Ecojogo 

apresentou eficiência na integração dos estudantes, produzindo um ambiente prazeroso em 

sala de aula, por contar com a interação entre os jogadores e a brincadeira competitiva do 

jogo. No entanto, é importante ressaltar a importância do domínio de sala do professor, 

necessária para conduzir esta atividade, pois o ambiente de descontração, euforia e 

competição gerado pelo ânimo de vencer a disputa, pode criar um ambiente barulhento e 

tumultuado, prejudicando assim a eficiência do jogo e a ordem no ambiente escolar. 
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A partir das sessões de utilização do Ecojogo com as turmas participantes, observou-se 

que o jogo do tipo tabuleiro é um formato bastante estimulante, pois o clima de competição 

estimula os estudantes a aprender e responder as perguntas corretamente, porque só desta 

maneira o jogador pode avançar no tabuleiro e vencer a corrida, ou seja, a disputa. 

No que diz respeito à contribuição do Ecojogo para a aprendizagem dos conteúdos, 

verificou-se um aumento do conhecimento dos estudantes de 34%, em comparação com os 

resultados obtidos no pré-teste. Verificou-se ainda que esta aprendizagem foi proporcionada 

pelo clima de descontração, diversão e competição, produzidas pela interação entre os 

jogadores e a disputa do jogo, conforme observado nas sessões de utilização do jogo em sala e 

relatado pelos estudantes. 

Com relação à avaliação do Ecojogo em oficina de jogos didáticos realizada em 

evento científico, todos os entrevistados responderam que utilizariam o jogo no ensino de 

educação ambiental, por ser atrativo e abordar assuntos relevantes. Segundo os entrevistados, 

o Ecojogo auxilia na compreensão dos temas por abordar os conteúdos de forma 

contextualizada e com situações-problema, proporcionando uma aprendizagem significativa e 

que estimula o aluno a raciocinar. 

Mesmo reconhecendo a importância da contextualização dos conteúdos e da 

abordagem dos mesmos através de situações-problemas e que reflete em questões com textos 

extensos, verificou-se que estas características representaram um problema para o jogo, na 

opinião de alguns entrevistados – tanto para estudantes das turmas participantes do estudo 

quanto para os cursistas da oficina de jogos didáticos. Para estes, perguntas com textos 

extensos retardam a dinâmica do jogo e dificultam a compreensão das questões. No entanto, 

vale ressaltar que, além da aprendizagem dos conteúdos em educação ambiental, o jogo 

também tinha o objetivo de familiarizar os estudantes com o formato das questões do ENEM, 

que apresentam questões extensas por ser, além de contextualizadas, interdisciplinares e com 

situações-problema. 

A partir da elaboração do jogo didático, da experiência obtida pela utilização do 

mesmo em sala de aula e sugestões dos alunos que participaram do presente trabalho, foi 

elaborado um material didático sobre o Ecojogo. O referido material didático é uma obra 

contendo as regras do jogo e as orientações para reproduzi-lo e utilizá-lo em sala de aula. 

Além da obra impressa, anexa à esta, um disco de CD (Compact Disc) em envelope fixado na 

contra-capa, contendo o arquivo do manual para impressão dos componentes do jogo.  
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Com o objetivo de divulgar o Ecojogo e compartilhar o material didático, foram 

impressas e encadernadas cópias do produto e entregue aos professores-coordenadores de área 

(PCA) das Ciências da Natureza de escolas públicas de Ensino Médio, da rede pública 

estadual do Ceará, em Crateús-CE. A intenção é que, nos planejamentos escolares, estes 

“coordenadores” apresentem o Ecojogo aos professores de Biologia da escola como 

possibilidade didática para a abordagem do conteúdo em questão. E, em caso de interesse, o 

PCA reproduz e distribui o material impresso e digital para os docentes da disciplina, 

utilizando os recursos da escola. 

Com base nos resultados obtidos nesta pesquisa, verificou-se que os jogos didáticos 

constituem uma estratégia metodológica eficiente e que os professores devem investir no 

desenvolvimento e uso destes materiais didáticos no ensino de Biologia, além da necessidade 

da divulgação e compartilhamento dos recursos produzidos em experiências exitosas, para 

que o conhecimento seja difundido e, assim, aperfeiçoado. 

A partir dos dados obtidos no presente trabalho, surgiu-me a inquietação para a 

realização de outros dois estudos, um deles relacionado ao tema jogo didático, e outro, não. 

São eles: 1) verificar se a promoção da aprendizagem é ainda melhor, quando utilizado um 

jogo didático produzido pelos próprios alunos; e 2) investigar as razões para antecipação dos 

conteúdos ecológicos e ambientais dos volumes do 3º ano para os volumes do 1º ano, nos 

livros didáticos de Biologia do Ensino Médio. 

Para finalizar, concluo falando sobre a importância da realização deste trabalho para a 

minha qualificação profissional, proporcionado pelo aprofundamento teórico e prático sobre o 

desenvolvimento, utilização e contribuição dos jogos didáticos no ensino de Biologia. O 

presente estudo soma-se a uma série de esforços voltados para a melhoria da qualidade do 

ensino e da aprendizagem dos estudantes, que ocorrem no cenário atual no Brasil. Destaco 

dois que estiveram diretamente presentes na realização deste trabalho: 1) o PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), através do PIBID/UECE, onde atuo como 

professor supervisor do subprojeto PIBID/Biologia/FAEC/UECE; e 2) os mestrados 

profissionais, como o ENCIMA (Ensino de Ciências e Matemática), através da UFC, onde 

participo como estudante. A contribuição do PIBID e ENCIMA se dão no investimento na 

formação continuada de professores que atuam na educação básica, visando uma melhor 

qualificação profissional e, consequentemente, na qualidade de ensino; e no estímulo à 
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pesquisa, para o desenvolvimento e uso de materiais e estratégias de ensino mais eficientes, 

como o Ecojogo. 



103 
 

REFERÊNCIAS 

 

AMABIS, José M.; MARTHO, Gilberto R. Biologia. Biologia das Populações. Vol. 3. São 

Paulo: Moderna, 2010. (Coleção Biologia). 

AMARAL, Luciano Ribeiro do. O uso do RPG pedagógico para o ensino de Física. 2008. 

170 f. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências) - Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, 2008. 

ANTUNES, Celso. Inteligências múltiplas e seus jogos - introdução. V. 1, 2ª ed. 

Petrópolis: Vozes, 2008. 

ASSIS, T. R. de; COSTA, F. G.; COSTA, P. C. F.; CASAGRANDE, J. CASTRO, B. J. 

Contribuições de um jogo didático para o ensino de Zoologia nas aulas de Biologia. In: 

Congresso Internacional de Educação, 2011, Ponta Grossa. Ponta Grossa: ISAPG, 2011. 

Disponível em:<www.isapg.com.br/2011/ciepg/download.php?id=132> Acesso em: 10 fev. 

2013. 

AUAD, Daniela. Os Parâmetros Curriculares Nacionais e os temas transversais. 2005. In: 

Educação On-line. Disponível em: < 

http://www.educacaoonline.pro.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15:os-

parametros-curriculares-nacionais-e-os-temas-transversais&catid=4:educacao&Itemid=15>. 

Acesso em: 17 dez. 2014. 

BEFREE. Conceito do produto. Disponível em: 

<http://www.befree.com.br/default.asp?actA=1&conteudoID=8>. Acesso em: 05 dez. 2014. 

BESEN, Gina Rizpan. Coleta seletiva com inclusão de catadores: construção participativa 

de indicadores e índices de sustentabilidade. Tese de doutorado. Unifal – MG. São Paulo. 

2011. Disponível em: <http://www.unifal-

mg.edu.br/sustentabilidade/sites/default/files/anexos/Coleta%20Seletiva%20com%20Inclus%

C3%A3o%20de%20catadores%20-

%20Constru%C3%A7%C3%A3o%20Participativa%20de%20Indicadores%20e%20%C3%8

Dndices%20de%20Sustentabilidade.pdf> Acesso em: 28/11/2014. 



104 
 

BREGUNCI, Maria das Graças de Castro. Construtivismo – grandes e pequenas dúvidas. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2009. (Coleção Alfabetização e Letramento na Sala de Aula). 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. PCN + Ensino Médio: 

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

2002. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf>. 

Acesso em: 22 dez. 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Orientações curriculares 

para o ensino médio: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: 

MEC/SEB, 2006. 

BRASIL. Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação ambiental na escola. 

Brasília: UNESCO, 2007. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Diretoria de Currículos e 

Educação Integral. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Brasília: MEC, 

SEB, DICEI, 2013. 

CAMPOS, L. M.; BERTOLOTO, T. M.; FELÍCIO, A. K. A produção de jogos didáticos 

para o ensino de Ciências e Biologia: uma proposta para favorecer a aprendizagem.  

(2002) Acessado em: 31/07/2013. Disponível em: 

<http://www.unesp.br/prograd/PDFNE2002/aproduçaodejogos.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2013.  

CLUA, Esteban W. G.; BITTENCOURT, João R. Uma nova concepção para a criação de 

jogos educativos. Rio de Janeiro: PUC, 2004. Disponível em: < 

http://www.joinville.udesc.br/portal/professores/marcelo/materiais/Clua_e_Bittencourt_2004_

__Cria__o_de_Jogos_Educativos___minicurso.pdf>. Acesso em: 21 dez. 2014. 

CUNHA, Nylse Helena Silva. Brinquedo, desafio e descoberta para utilização e confecção 

de brinquedos. Rio de Janeiro: FAE, 1988. 

FORTUNA, Tânia Ramos. Jogo em aula: recurso permite repensar as relações de ensino 

aprendizagem. Revista do Professor, Porto Alegre, v. 19, n. 75, p. 15-19, 2003. Jul./set. 

FORTUNA, Tânia Ramos. Por uma pedagogia do brincar. Presença pedagógica, Belo 

Horizonte, v. 19, n. 109, p. 30-33, 2013. Jan./fev. 



105 
 

FUZZI, Ludmila P. Metodologia científica - O que é a pesquisa de campo? 2010. 

Disponível em: <http://profludfuzzimetodologia.blogspot.com.br/2010/03/o-que-e-pesquisa-

de-campo.html>. Acesso em: 10 out. 2014. 

HIGA, Sílvio Ganika. Jogo das Células-tronco – manual do professor. Disponível em: 

<http://genoma.ib.usp.br/educacao/materiais_didaticos_jogos_Celulas_tronco.html>. Acesso 

em: 05 dez. 2014. 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O jogo e a educação infantil. In: KISHIMOTO, Tizuko 

Morchida (Org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 14ª ed. São Paulo: Cortez, 

2011. P. 15-48. 

LEAL, Cristianni Antunes. Vamos Brincar de Quê? Os jogos cooperativos no ensino de 

Ciências. [Dissertação de mestrado]. Nilópolis: Instituo Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: < 

http://www.ifrj.edu.br/webfm_send/5402>. Acesso em: 29 dez. 2014. 

LONGO, Vera Carolina Cambréa. Vamos jogar? Jogos como recursos didáticos no ensino de 

Ciências e Biologia. Prêmio Professor Rubens Murillo Marques 2012. Disponível em: < 

http://www.fcc.org.br/pesquisa/jsp/premioIncentivoEnsino/arquivo/textos/TextosFCC_35_Ve

ra_Carolina_Longo.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2014. 

LOPES, W.; BISPO, W; CARVALHO, J. Educação Ambiental nas escolas: uma estratégia 

de mudança efetiva. 2009. Disponível em: <http://www.catolica-

to.edu.br/portal/portal/downloads/docs_gestaoambiental/projetos2009-1/1-

periodo/Educacao_ambiental_nas_escolas_uma_estrategia_de_mudanca_efetiva.pdf>. Acesso 

em: 13 dez. 2014. 

MAPA DO BRINCAR. Zero ou um. Disponível em: < 

http://mapadobrincar.folha.com.br/brincadeiras/formulas-de-escolha/338-zero-ou-um>. 

Acesso em: 05 dez. 2014. 

MARCATTO, Celso. Educação ambiental: conceitos e princípios. Belo Horizonte: FEAM, 

2002. Disponível em: < 

http://feam.br/images/stories/arquivos/Educacao_Ambiental_Conceitos_Principios.pdf>. 

Acesso em: 25 dez. 2014. 



106 
 

MORAES, Roque. Uma tempestade de luz: a compreensão possibilitada pela análise 

textual discursiva. Ciência & Educação, vol. 09, nº. 02. Bauru: 2003. Acesso em: 

27/10/2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v9n2/04.pdf>. Acesso em: 27 

out. 2014.  

MORATORI, Patrick Barbosa. Por que utilizar jogos educativos no processo de ensino 

aprendizagem. [trabalho de conclusão de disciplina]. Rio de Janeiro: Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: 

<http://ucbweb2.castelobranco.br/webcaf/arquivos/23678/15577/t_2003_patrick_barbosa_mo

ratori.pdf.>.  Acesso em: 21 dez. 2014. 

NEVES, Libéria R. SANTIAGO, Ana L. B. O uso dos jogos teatrais na educação: 

possibilidades diante do fracasso escolar. 2ª ed. Campinas: Papirus editora, 2010. (Coleção 

Ágere). 

PEDRANCINI, V. D.; CORAZZA-NUNES, M. J.; GALUCH, T. B.; MOREIRA, A. L. O. 

R.; RIBEIRO, A. C. Ensino e aprendizagem no ensino médio e a apropriação do saber 

científico e biotecnológico. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. Vol. 6, Nº 2, 

299-209 (2007). Disponível em: < 

http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen6/ART5_Vol6_N2.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2014. 

PAIM, Igor de M.; BROGES-NOJOSA, Diva M. Educação ambiental e legalidade: análise da 

lei política nacional de educação ambiental. In: SILVA, Maria G. de V.; ALMEIDA, Carlos 

A. S. de. (Org.). Educação científica e experimentação no ensino de ciências. Fortaleza: 

Imprensa Universitária, 2014. P. 50-75. Disponível em: < 

http://livros.ufc.br/ojs/index.php/01/article/view/10/8>. Acesso em: 29 dez. 2014. 

PINTO, Clarisse Oliveira. Avaliação da aprendizagem no ensino de Ciências e Biologia: 

um estudo sobre questões do ENEM. [Trabalho de conclusão de curso]. Belo Horizonte: 

Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, 2009. 

POLAK, Y. N. de S.; DINIZ, J. A.; SANTANA, J. R. Dialogando sobre metodologia 

científica. Fortaleza: edições UFC, 2011. 

RIBEIRO, A. R.; RIBEIRO, B. A.; LEÃO JUNIOR, C. M. Capacitação continuada: o jogo 

como recurso pedagógico importante no processo ensino aprendizagem. Anais do 

Congresso Internacional de Educação no Brasil. Educação e Tecnologia: novos desafios para 



107 
 

um novo educador. Porto Seguro – BA. 2012. Disponível em: < 

http://www.pucrs.br/famat/viali/tic_literatura/jogos/Ribeiro.pdf>. Acesso em: 24 dez. 2014. 

ROCHA, L. N. da; LIMA, G. J. do N. P.; LOPES, G. S.  Aplicação de jogos didáticos no 

processo ensino aprendizagem de genética aos alunos do 3º ano do ensino médio do 

centro de ensino de tempo integral - Franklin Dória do município de Bom Jesus – PI.  In: 

Fórum internacional de pedagogia, 4., 2012. Parnaíba, PI. Anais eletrônicos... Parnaíba: 

FIPED, 2012. Disponível em: 

<editorarealize.com.br/revistas/.../6351bf9dce654515bf1ddbd6426dfa97.pdf>. Acesso em 20 

fev. 2013. 

ROSA, Sanny S. da. Construtivismo e mudança. Vol. 29, 10ªed. São Paulo: Cortez, 2007 

(Coleção Questões da Nossa Época). 

ROSSETO JR., A. J.; ARDIGÓ JR., A.; COSTA, C. M.; D’ANGELO, F. L. Jogos 

educativos: estrutura e organização da prática. 5ª edição. São Paulo: Phorte, 2009. 

SARAIVA, Karla Maria Rocha. O uso dos equipamentos alternativos no ensino-

aprendizagem de educação ambiental. In: LIMA, Isaias Batista de. (Org.). Didática, 

Educação Ambiental e Ensino de Ciências e Matemática: múltiplos olhares. Fortaleza: 

EdUECE, 2013. P.169-182. 

SANTOS, Élia A. do C.; JESUS, Basiliano do C. O lúdico no processo ensino-

aprendizagem. [Artigo de dissertação de mestrado]. Assunción: Universidad Tecnológica 

Intercontinental, 2010. Disponível em: < http://need.unemat.br/4_forum/artigos/elia.pdf>. 

Acesso em: 21 dez. 2014. 

SANTOS, Rosângela Pires dos. Inteligências múltiplas e Aprendizagem – Coursepack. São 

Paulo: ieditora, 2014. Disponível em: < http://pt.scribd.com/doc/213921208/Inteligencias-

Multiplas-e-Aprendizagem-Prof%C2%AA-Rosangela-Pires-dos-Santos#scribd>. Acesso em: 

31 dez. 2014. 

SANTOS, Valquíria Gonçalves dos. A importância dos jogos pedagógicos na escola. In: 

Webartigos, artigos, arte e ciência, 2011. Disponível em: 

<http://www.webartigos.com/artigos/a-importancia-dos-jogos-pedagogicos-na-

escola/80312/>. Acesso em: 21 dez. 2014. 



108 
 

SIGNIFICADOS. Significados da cor verde. Disponível em: 

<http://www.significados.com.br/cor-verde/>. Acesso em: 05 dez. 2014.  

SILVA, Fábio de M.; COSTA, Fábio P. D. Concepção e realização de jogos educativos 

colaborativos. Revista on-line da ComBase, Ano 1, nº 1 – dez./jan./fev., 2010. Disponível em: 

< http://pt.scribd.com/doc/27277334/Concepcao-e-realizacao-de-jogos-educativos-

colaborativos>. Acesso em: 21 dez. 2014. 

SILVA, Rivanildo Barbosa da. Biogram: jogo didático sobre drogas psicotrópicas no 

ensino de Ciências Naturais. 2014. 163 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014. 

SÓ PEDAGOGIA. Linha Construtivista. Disponível em: 

<http://www.pedagogia.com.br/conteudos/construtivista.php>. Acesso em: 30 dez. 2014. 

TEZANI, Thaís Cristina Rodrigues. O jogo e os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento: aspectos cognitivos e afetivos. Educação em Revista, Marília, 2006, v. 7, 

n.1/2, p. 1-16. Disponível em: < 

http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/educacaoemrevista/article/view/603/486>. 

Acesso: 24 dez. 2014. 

VERSIANI-CUNHA, Maria A. Didática fundamentada na teoria de Piaget – a nova 

metodologia que veio revolucionar o ensino. 2ª ed. Rio de Janeiro: editora Forense, 1973. 

VILAÇA, Márcio Luiz Corrêa. Pesquisa e ensino: considerações e reflexões. Revista do 

Curso de Letras da UNIABEU. Nilópolis, v. 1, Nº 2, Maio/ago. 2010. Disponível em: < 

http://www.uniabeu.edu.br/publica/index.php/RE/article/view/26>. Acesso em: 29/12/2014. 

ZATZ, André. Jogos de Tabuleiro e Interação. 2011. Disponível em: < 

http://www.ludomania.com.br/wp/?p=463>. Acesso em: 13 dez. 2014. 

 



109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

APÊNDICE A – Modelo de questionário pré-teste aplicado aos estudantes das turmas 

participantes do estudo. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

 
Prezado estudante: 

  

Desde já, gostaria de agradecer por sua colaboração com este estudo, cujo objetivo é compreender a 

contribuição do uso de jogos didáticos para a aprendizagem dos conteúdos abordados em educação ambiental. 

Este é um dos temas mais abordados no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) – importante forma de 

ingresso no ensino superior público e privado no Brasil. Suas informações são muito importantes para a 

realização deste trabalho. 

 

 

PARTE I – Conhecimento sobre a relevância do tema e acesso às informações sobre educação ambiental. 

 
01 - Você sabia que os conteúdos de educação ambiental estão entre os mais recorrentes nas questões do ENEM? 

(  ) Não. 

(  ) Sim. 

 

Se a resposta da questão anterior for “sim”, onde você obteve esta informação? 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

02 – Por qual motivo você acredita que os conteúdos de educação ambiental estão entre os mais presentes nas 

questões do ENEM? 

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

03 - Você tem acesso às informações sobre o tema educação ambiental? 

(  ) Não. 

(  ) Sim. 

 

Se a resposta da questão anterior for “sim”, onde você tem acesso às informações sobre educação ambiental? (se 

for o caso, pode marcar mais de uma alternativa). 

(  ) Escola. 

(  ) Internet e redes sociais. 

(  ) Televisão e rádio. 

(  ) Livros, revistas e jornais. 
(  ) Outra fonte. Que é: _______________________________________________________________________ 

 

 

PARTE II – Conhecimento sobre os conteúdos do tema educação ambiental. 

 

01 - Um dos grandes problemas ambientais relacionados ao aquecimento global é o desmatamento, pois as 

árvores absorvem consideráveis quantidades de CO2 do ar. O desmatamento é realizado para fins diversos como 

a extração de madeira, a criação de áreas para agricultura, pastos e habitação humana, tudo em nome do lucro e 

do “progresso”. 

Que medidas podem ser realizadas para compensar o desmatamento? 

__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

02 - O descarte inapropriado de muitos tipos de resíduos sólidos, a quem chamamos genericamente e 

erroneamente de “lixo”, constituem um grande desperdício de matéria-prima, pois se sabe que muitos são 

recicláveis. 

O que poderia ser feito para evitar este desperdício de recursos naturais? 

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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03 - Em Crateús existe uma cooperativa de recicladores que recolhem alguns tipos de resíduos sólidos, como 

papel, plástico, metal e vidro, em vários bairros da cidade, semanalmente. 

Qual das alternativas constitui uma vantagem da coleta seletiva? 

(a) Coleta de resíduos sólidos para descartá-los em aterros sanitários. 

(b) Melhor aproveitamento dos recursos naturais. 

(c) Separação do lixo para facilitar o seu descarte e reduzir o impacto no meio ambiente. 

 

04 - A cidade de Crateús é cortada pelo rio Poti. E como ocorre com todos os rios em regiões habitadas, o Poti 

não apresenta sua mata ciliar original. 

Qual das alternativas constitui um causa para a destruição da mata ciliar dos rios? 

(a) Mudanças climáticas que afetam o crescimento da vegetação das margens dos rios. 
(b) Povoamento humano próximo às margens dos rios. 

(c) Erosão eólica provocada pela ação dos ventos, que afeta o crescimento da mata. 

 

05 - Crateús não possui um aterro sanitário, que é um espaço destinado à deposição de lixo que possui uma base 

impermeável e um sistema de drenagem para o chorume (líquido proveniente do lixo). 

A impermeabilização do aterro e o sistema de drenagem do chorume são indicados para: 

(a) Evitar a contaminação do solo e lençóis freáticos. 

(b) Reaproveitar a água do chorume. 

(c) Tratar a água do chorume. 

 

06 - A região de Crateús vem enfrentando um dos maiores períodos de estiagem (seca) dos últimos anos que, por 
sua vez, acredita-se que esta situação se deve às mudanças climáticas provocadas pela poluição do ar. 

Estes fenômenos climáticos estão diretamente relacionados a quais ciclos biogeoquímicos, respectivamente? 

(a) Água e carbono. 

(b) Água e oxigênio. 

(c) Água e nitrogênio. 

 

07 - Fenômeno natural global produzido pela presença de certos gases na atmosfera, como o CO2, que possuem 

a capacidade de reter parte do calor do sol no planeta, necessário à vida na Terra? 

(a) Aquecimento global. 

(b) Efeito estufa. 

(c) Mudança climática. 
 

08 – Sequência de grupos específicos de seres vivos (animais, plantas e microrganismos), organizados nos níveis 

produtores, consumidores e decompositores, e que se relaciona de maneira alimentar na natureza? 

(a) Cadeia alimentar. 

(b) Relação ecológica. 

(c) Teia alimentar. 

 

09 – Processo de recolhimento e separação dos materiais que são possíveis de serem reciclados, como o vidro, 

plástico, metal, papel e papelão? 

(a) Coleta seletiva. 

(b) Reciclagem. 

(c) Reutilização. 
 

10 - Exploração e uso correto dos recursos naturais sem prejudicar o meio ambiente nem esgotar suas fontes. 

(a) Preservação. 

(b) Reciclagem. 

(c) Sustentabilidade. 
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APÊNDICE B – Modelo de questionário pós-teste aplicado aos estudantes das turmas 

participantes do estudo. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

Prezado estudante: 
  

Desde já, gostaria de agradecer por sua colaboração com este estudo, cujo objetivo é compreender a 

contribuição do uso de jogos didáticos para a aprendizagem dos conteúdos abordados em educação ambiental. 

Este é um dos temas mais abordados no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) – importante forma de 

ingresso no ensino superior público e privado no Brasil. Suas informações são muito importantes para a 

realização deste trabalho. 

 

PARTE I – Avaliação do jogo “Ecojogo” e sua contribuição para a aprendizagem dos conteúdos abordados em 

educação ambiental. 

 

01 – Você gostou do jogo de tabuleiro “Ecojogo”? Por quê? 
(  ) Não. 

(  ) Sim. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

02 – O “Ecojogo” contribuiu para a aprendizagem dos conteúdos de educação ambiental abordados no jogo? Por 

quê? 

(  ) Não. 

(  ) Sim. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

03 – Você tem alguma sugestão para a melhoria do jogo? Qual? Por quê? 

(  ) Não. 

(  ) Sim. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

04 – Como você avalia cada componente do jogo? Marque um “X” nas colunas de “avaliação” e “satisfação” 

para cada componente do “Ecojogo”. 
 

Componente Avaliação Satisfação 

Fácil Médio Difícil Gostei Não gostei 

 

Cartas 

Conceito      

Contexto      

Desafio      

Situação      

 

Tabuleiro 
Adequado Inadequado   

  

 

PARTE II – Conhecimento sobre os conteúdos do tema educação ambiental. 

 

01 - Um dos grandes problemas ambientais relacionados ao aquecimento global é o desmatamento, pois as 

árvores absorvem consideráveis quantidades de CO2 do ar. O desmatamento é realizado para fins diversos como 

a extração de madeira, a criação de áreas para agricultura, pastos e habitação humana, tudo em nome do lucro e 

do “progresso”. 

Que medidas podem ser realizadas para compensar o desmatamento? 
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__________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

02 - O descarte inapropriado de muitos tipos de resíduos sólidos, a quem chamamos genericamente e 

erroneamente de “lixo”, constituem um grande desperdício de matéria-prima, pois se sabe que muitos são 

recicláveis. 

O que poderia ser feito para evitar este desperdício de recursos naturais? 

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

03 - Em Crateús existe uma cooperativa de recicladores que recolhem alguns tipos de resíduos sólidos, como 

papel, plástico, metal e vidro, em vários bairros da cidade, semanalmente. 
Qual das alternativas constitui uma vantagem da coleta seletiva? 

(a) Coleta de resíduos sólidos para descartá-los em aterros sanitários. 

(b) Melhor aproveitamento dos recursos naturais. 

(c) Separação do lixo para facilitar o seu descarte e reduzir o impacto no meio ambiente. 

 

04 - A cidade de Crateús é cortada pelo rio Poti. E como ocorre com todos os rios em regiões habitadas, o Poti 

não apresenta sua mata ciliar original. 

Qual das alternativas constitui um causa para a destruição da mata ciliar dos rios? 

(a) Mudanças climáticas que afetam o crescimento da vegetação das margens dos rios. 

(b) Povoamento humano próximo às margens dos rios. 

(c) Erosão eólica provocada pela ação dos ventos, que afeta o crescimento da mata. 
 

05 - Crateús não possui um aterro sanitário, que é um espaço destinado à deposição de lixo que possui uma base 

impermeável e um sistema de drenagem para o chorume (líquido proveniente do lixo). 

A impermeabilização do aterro e o sistema de drenagem do chorume são indicados para: 

(a) Evitar a contaminação do solo e lençóis freáticos. 

(b) Reaproveitar a água do chorume. 

(c) Tratar a água do chorume. 

 

06 - A região de Crateús vem enfrentando um dos maiores períodos de estiagem (seca) dos últimos anos que, por 

sua vez, acredita-se que esta situação se deve às mudanças climáticas provocadas pela poluição do ar. 

Estes fenômenos climáticos estão diretamente relacionados a quais ciclos biogeoquímicos, respectivamente? 
(a) Água e carbono. 

(b) Água e oxigênio. 

(c) Água e nitrogênio. 

 

07 - Fenômeno natural global produzido pela presença de certos gases na atmosfera, como o CO2, que possuem 

a capacidade de reter parte do calor do sol no planeta, necessário à vida na Terra? 

(a) Aquecimento global. 

(b) Efeito estufa. 

(c) Mudança climática. 

 

08 – Sequência de grupos específicos de seres vivos (animais, plantas e microrganismos), organizados nos níveis 

produtores, consumidores e decompositores, e que se relaciona de maneira alimentar na natureza? 
(a) Cadeia alimentar. 

(b) Relação ecológica. 

(c) Teia alimentar. 

 

09 – Processo de recolhimento e separação dos materiais que são possíveis de serem reciclados, como o vidro, 

plástico, metal, papel e papelão? 

(a) Coleta seletiva. 

(b) Reciclagem. 

(c) Reutilização. 

 

10 - Exploração e uso correto dos recursos naturais sem prejudicar o meio ambiente nem esgotar suas fontes. 
(a) Preservação. 

(b) Reciclagem. 

(c) Sustentabilidade. 
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APÊNDICE C – Modelo de questionário aplicado aos participantes da oficina de jogos 

didáticos em que o Ecojogo foi apresentado. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

Prezado, 
 

Desde já, gostaria de agradecer por sua colaboração com este estudo, cujo objetivo é compreender a 

contribuição do uso de jogos didáticos para a aprendizagem dos conteúdos abordados em educação ambiental. 

Este é um dos temas mais abordados no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) – importante forma de 

ingresso no ensino superior público e privado no Brasil. Suas informações são muito importantes para a 

realização deste trabalho.  

 

01 – Você utilizaria o Ecojogo no ensino de educação ambiental? 

Indique a opção que indica a sua opinião: 

(  ) Não. 

Eu não utilizaria o jogo pelos seguintes motivos: 

(  ) Sim. 

Eu utilizaria o jogo pelos seguintes motivos: 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

02 – Em sua opinião, qual ou quais os pontos positivos do jogo? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

03 – Em sua opinião, qual ou quais os pontos negativos do jogo? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

04 - Avalie os componentes do jogo marcando um X: 

Componente Opinião Avaliação 

Não gostei Gostei Inadequado Adequado 

Regras     

Peões     

Tabuleiro     

 

 

Cartas 

Situação (verdes)     

Conceito (azuis)   Fácil Média Difícil 

   

Contexto (amarelas)      

Desafio (vermelhas)      

 

05 - Sugere alguma modificação no jogo? 

(  ) Não.  

(  ) Sim. Eu sugiro: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Modelo de material didático produzido sobre o Ecojogo, contendo 

orientações para sua reprodução e utilização em sala de aula. 

 

 

Rafael Bezerra e Silva 

Raquel Crosara Maia Leite 

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 
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INTRODUÇÃO 

 Este manual de instruções foi elaborado com o intuito de orientar professores de 

Biologia a reproduzir e utilizar o jogo com seus alunos em sala de aula. O Ecojogo é um jogo 

de tabuleiro com perguntas e respostas sobre o conteúdo de ecologia e educação ambiental. O 

referido jogo didático foi elaborado a partir de um trabalho de dissertação com o objetivo de 

auxiliar os estudantes do Ensino Médio na aprendizagem dos conteúdos de ecologia e 

educação ambiental, que estão entre os conteúdos mais recorrentes no ENEM, que hoje é a 

principal forma de ingresso ao Ensino Superior no Brasil. 

 

REGRAS DO JOGO 

Jogadores: 

- Mínimo de dois e máximo de cinco jogadores. 

Iniciativa: 

- Disputa através de Zero ou Um; 

- O vencedor da disputa inicia o jogo respondendo perguntas lidas pelo jogador à sua direita. 

A sequência dos jogadores segue o sentido horário (da direita para a esquerda) a partir do 

vencedor da disputa. 

 Peões: 

- Tampas de diferentes cores de garrafas PET. 

Cartas: 

- As cartas devem ser embaralhadas e dispostas, com as questões voltadas para baixo, no local 

indicado no tabuleiro; 

- Assim como as perguntas, as alternativas das perguntas das Cartas-conceito (azuis, e de 

nível Fácil) e das Cartas-contexto (amarelas, e de nível Médio) também devem ser lidas ao 

adversário. A alternativa correta está destacada em negrito. Em caso de respostas errada, a 

alternativa correta deve ser informada ao jogador, e a carta deverá ser colocada na parte 

debaixo do baralho. As Cartas-desafio (vermelhas, e de nível Difícil) não possuem 
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alternativas de respostas para ser lidas ao adversário. As respostas em itálico são apenas para 

auxiliar o jogador na avaliação da resposta dada pelo adversário. As Cartas-situação (verdes) 

não possuem perguntas, apenas descrição de situações que obrigam o adversário a avançar ou 

retroceder casas no tabuleiro. 

Movimento: 

- O jogador deve avançar duas casas em caso de acerto da resposta, e deve retornar uma casa 

em caso de erro de resposta. Ou, o jogador avança três casas em caso de acerto de resposta, e 

permanece na casa em que se encontra em caso de erro de resposta. 

 

REGRAS ALTERNATIVAS 

 Estas regras alternativas foram sugeridas pelos estudantes que participaram do estudo 

que produziu o Ecojogo. Os participantes propuseram diversas sugestões. Surgiram propostas 

de melhorias para todos os elementos do jogo, desde alteração nas regras, ampliação das casas 

do tabuleiro, exclusão de determinados tipos de cartas e até com relação às características das 

questões das perguntas. No entanto, o jogo foi elaborado visando a preparação para o ENEM, 

que possui questões contextualizadas e envolvendo a solução de problemas, e acatar todas as 

sugestões iria descaracterizá-lo. Contudo, foram propostas sugestões interessantes e que 

dariam uma dinâmica diferente sem alterar os elementos do jogo. Foram elas:   

1) Utilizar um dado comum (de 6 faces) para determinar a iniciativa do jogo. 

- Cada jogador rola o dado. Inicia a partida o jogador que retirar o maior número. 

2) Utilizar o dado para determinar a quantidade de casas que o jogador avança. 

- O jogador retira uma carta do baralho. Caso acerte a resposta, deve rolar um dado 

para determinar a quantidade de casas que avança no tabuleiro. Acrescente +1 à quantidade de 

movimento, caso a carta respondida seja amarela; e +2, caso a carta tenha seja vermelha. 

Cartas azuis não proporcionam bônus. Caso a carta retirada seja uma carta verde de sorte, o 

jogador ainda deve rolar um dado para avançar mais casas. Caso a carta retirada seja uma 

carta verde de azar, o jogador deve apenas retroceder a quantidade de casas indicadas na carta. 

3) Relacionar o tipo de carta a ser retirada do baralho à cor da casa do tabuleiro em que 

o peão do jogador parar. 



118 
 

 - O jogador rola um dado para determinar a quantidade de casas para avançar e move o 

peão. A cor da casa em que o peão do jogador parar determinará o tipo de carta que ele 

responderá a pergunta. Para tanto, as cartas devem estar divididas por cores. Caso erre a 

pergunta o jogador retorna para a casa em que estava. No caso das cartas verdes, o jogador 

procede conforme indicado pela carta. 

 

COMPONENTES DO JOGO: 

01 Tabuleiro; 

32 Cartas de perguntas; 

05 Tampas de garrafas PET. 

 

MATERIAIS PARA REPRODUÇÃO DO JOGO 

- Folhas de papel A4 60 kg, para impressão do tabuleiro e cartas do jogo; 

- Tesouras, para recortar as cartas do jogo; 

- Fita adesiva, para unir as partes do tabuleiro. 

Obs.: apesar de aumentar os custos, plástico adesivo, ou até a própria fita adesiva, pode ser 

utilizados para revestir o tabuleiro e as cartas do jogo, com o objetivo de proporcionar 

proteção contra líquidos, sujeira, rasgões e desgaste do papel. 

 

REPRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DO JOGO EM SALA DE AULA 

 Para reproduzir e utilizar o Ecojogo em sala serão necessárias, pelo menos, três aulas, 

e o professor pode proceder da seguinte maneira, obedecendo três etapas. São elas: 1) 

Proposta de utilização do Ecojogo; 2) Oficina de preparo do Ecojogo; e 3) Sessão de 

utilização do Ecojogo. Cada etapa foi desenvolvida para ser realizada em uma única aula. 

1) Proposta de utilização do Ecojogo. 
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Na primeira etapa, o professor deve apresentar a proposta de utilização do jogo aos 

seus alunos. Em caso de aceite, a sugestão é que a turma seja dividida em grupos de até cinco 

estudantes – que também é o número máximo de jogadores por jogo. Além da confecção e 

utilização do jogo, a finalidade da formação de grupos é a divisão de custos entre os alunos 

para compra do papel e impressão dos componentes do jogo. 

Para estimular ainda mais a participação dos estudantes, o professor pode utilizar esta 

atividade como avaliação parcial, por exemplo, ou outra atividade que valha pontos de 

participação ou em nota qualitativa. 

Após a divisão de custos e o planejamento da compra do material necessário para 

reprodução do jogo, deve ser marcada a data para a realização da segunda etapa: a oficina de 

preparo do jogo. Para que os estudantes tenham tempo hábil para conseguir o dinheiro, 

comprar os materiais e imprimir o jogo sugere-se que a segunda etapa seja marcada para a 

semana seguinte. 

2) Oficina de preparo do Ecojogo. 

 A segunda etapa é destinada apenas para o preparo do jogo. Para tanto, os estudantes 

deve trazer os componentes do jogo impressos, as tesouras e a fita adesiva. Nesta etapa, a 

turma deve ser dividida em grupos de trabalho, e, obviamente, cada grupo formado pelos 

mesmos alunos reunidos na primeira etapa. Uma única aula de cinquenta minutos é suficiente 

para recortar as cartas – desde que pelo menos três alunos da equipe estejam munidos de 

tesoura – e unir as partes do tabuleiro. 

Além do preparo do jogo, outra finalidade da oficina é proporcionar um contato prévio 

dos alunos com o Ecojogo, para que conheçam os componentes e suas regras. Desta maneira, 

as equipes que concluir o preparo do jogo antes do fim da aula podem aproveitar o tempo 

restante para experimentar a mecânica do jogo e iniciar uma partida. 

Caso o professor e a turma optem por plastificar o tabuleiro e as partes do jogo, uma 

única aula pode não ser suficiente. Após o preparo do jogo, a próxima etapa é a utilização do 

Ecojogo, que, com o jogo pronto, já pode ser realizada na aula seguinte. Para a terceira etapa, 

os estudantes não devem deixar de trazer as tampas de garrafas PET de diferentes cores para 

utilizarem como peões no tabuleiro. Caso contrário, os alunos podem improvisar e utilizar 

moedas, borrachas, apontadores e tampas de caneta como peões, por exemplo. 
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3) Sessão de utilização do Ecojogo. 

 A terceira e última etapa é destinada para utilização do Ecojogo. Esta etapa pode ser 

realizada em uma única aula ou em até duas aulas, que é o ideal. Uma única aula se torna 

insuficiente, levando em conta os custos de compra de material e tempo de preparo do jogo. 

Sendo assim, o ideal é que o Ecojogo seja utilizado em duas aulas, para que os estudantes 

tenham um tempo de aproveitamento proporcional ao tempo de planejamento e preparo. 

 Nas aulas destinadas às sessões de utilização do jogo, a turma deve se dividir nas 

mesmas equipes de planejamento e trabalho. Para estimular a participação e o empenho, o 

professor pode premiar os vencedores da disputa com pontos extras. 

 Por conta do clima descontraído e competitivo proporcionado pelo jogo e a interação 

entre os jogadores, esta etapa pode ser barulhenta, mesmo em turmas com poucos alunos. Isto 

pode se tornar um problema, pois além das equipes incomodarem umas as outras, já que todas 

estarão no mesmo ambiente, também poderão incomodar as salas vizinhas. Por esta razão, é 

importante que o professor tenha domínio de sala e o respeito e a colaboração dos alunos. 

Contudo, para este eventual empecilho há duas sugestões exitosas: 

1) Reduzir a quantidade de equipes em sala, dividindo-os em diferentes ambientes da 

escola, como por exemplo: pátio; quadra de esportes, laboratório, entre outros; 

2) Penalizar, retirando pontos, os jogadores e equipes barulhentas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esperamos que a experiência de reprodução e utilização do Ecojogo seja bastante 

proveitosa, tanto professores quanto para os estudantes. Esperamos também que o Ecojogo 

auxilie os estudantes na aprendizagem dos conteúdos de ecologia e educação ambiental, assim 

como o verificado pelo trabalho de dissertação que o produziu. No referido estudo, que 

contou com a participação de estudantes de três turmas de terceiro ano do Ensino Médio, a 

aprendizagem dos conteúdos abordados no Ecojogo aumentou, em média, 34%. 

 

 



                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ECOJOGO 

 
 

REGRAS 

 

Jogadores 

- 05 (cinco) componentes.  

 

Peões 

- Usar tampas de garrafas PET coloridas ou materiais escolares diversos, como tampas de canetas, 

borrachas ou apontadores. 

 

Cartas 

- Todas devem ser embaralhadas e posicionadas no local indicado no tabuleiro, com as questões voltadas 

para baixo. As cartas devem ser retiradas da parte superior do monte e, depois de lidas, colocadas na parte 

inferior. Existem 04 (quatro) tipos de cartas. As cartas-conceito (azuis) e as cartas-contexto (amarelas) 

possuem alternativas que devem ser lidas ao jogador. A alternativa correta está em destaque (negrito). As 

cartas-desafio (vermelhas) são as mais difíceis, pois não possuem alternativas, no entanto, existem 

sugestões de possíveis respostas. As cartas-situação (verdes) não possuem perguntas, são cartas de sorte 

ou azar que descrevem situações diversas e informam, dependendo da situação descrita, se o jogador deve 

avançar ou retornar casas. 

 

Movimento 

- Não é necessário usar dados. Para mover os peões adote uma das sugestões à seguir para erros e acertos, 

que devem ser definidas antes de iniciar a disputa: 

Em caso de acerto, o jogador avança 02 (duas) ou 03 (três) casas. 

Em caso de erro, o jogador permanecer na casa em que está ou retornar 01 (uma) casa. 

              

                                

                                   CARTAS 

 

 



 



CARTAS-CONCEITO 

08 cartas 
 

 

Conjunto de ecossistemas que ocupam uma determinada área, com clima, solo e vegetação 

característica? A caatinga é um exemplo deste nível hierárquico da ecologia.  

 

Bioma. 

Biosfera. 

Comunidade biológica. 
 

 

 

Sequência de grupos específicos de seres vivos (animais, plantas e microrganismos), organizados 

nos níveis produtores, consumidores e decompositores, e que se relaciona de maneira alimentar na 

natureza? 

 

Relação ecológica. 

Cadeia alimentar. 

Teia alimentar. 
 

 

 

 

Processo de recolhimento e separação dos materiais que são possíveis de serem reciclados, como o 

vidro, plástico, metal, papel e papelão? 

 

Reciclagem. 

Reutilização. 

Coleta seletiva. 
 

 

 

 

Substâncias formadas por lentos processos naturais de decomposição de restos de seres vivos 

soterrados à milhares de anos e utilizados como matéria-prima para a obtenção de combustíveis, 

como o petróleo e o carvão mineral? 

 

Combustíveis fósseis. 

Energias limpas. 

Energias renováveis. 
 

 



 

 

Ramo da biologia que estuda a relação existente entre os seres vivos e o ambiente em que vivem? 

 

Biologia. 

Ecologia. 

Ecossistema. 
 

 

 

 

Fenômeno natural global produzido pela presença de certos gases na atmosfera, como o 

CO2, que possuem a capacidade de reter parte do calor do sol no planeta, necessário à vida na 

Terra? 

 

Aquecimento global. 

Mudança climática. 

Efeito estufa. 

 

 

 

 

 

Elementos químicos de natureza metálica, com alto peso atômico, tóxicos, de difícil 

eliminação do organismo dos seres vivos, como chumbo e o mercúrio, por exemplo, que poluem o 

solo e a água quando lançados como dejetos industriais e utilizados em atividade mineradora? 

 

Metais pesados. 

Elementos radioativos. 

Gases nobres. 

 

 

 

 
 

Exploração e uso correto dos recursos naturais sem prejudicar o meio ambiente nem esgotar suas 

fontes. 

 

Preservação. 

Sustentabilidade. 

Reciclagem. 



CARTAS-CONTEXTO 

08 cartas 

 

 

                                                                                                                                                             

Em Crateús existe uma cooperativa de recicladores que recolhem alguns tipos de resíduos sólidos, 

como papel, plástico, metal e vidro, em vários bairros da cidade, semanalmente. 

Qual das alternativas constitui uma vantagem da coleta seletiva? 

 

Coleta de resíduos sólidos para descartá-los em aterros sanitários. 

Melhor aproveitamento dos recursos naturais. 

Separação do lixo para facilitar seu descarte e reduzir o impacto no meio ambiente. 
 

 

A cidade de Crateús é cortada pelo rio Poti. E como ocorre com todos os rios em regiões habitadas, 

o Poti não apresenta sua mata ciliar original. 

Qual das alternativas constitui um causa para a destruição da mata ciliar dos rios? 

 

Mudanças climáticas que afetam o crescimento da vegetação das margens dos rios. 

Povoamento humano próximo às margens dos rios. 

Erosão eólica provocada pela ação dos ventos, que afeta o crescimento da mata. 

 
 

Crateús não possui um aterro sanitário, que é um espaço destinado à deposição de lixo que possui 

uma base impermeável e um sistema de drenagem para o chorume (líquido proveniente do lixo). 

A impermeabilização do aterro e o sistema de drenagem do chorume são indicados para: 

 

Reaproveitar a água do chorume. 

Tratar a água do chorume. 

Evitar a contaminação do solo e lençóis freáticos. 

 
 

 

A região de Crateús vem enfrentando um dos maiores períodos de estiagem (seca) dos últimos anos 

que, por sua vez, acredita-se que esta situação se deve às mudanças climáticas provocadas pela 

poluição do ar. 

Estes fenômenos climáticos estão diretamente relacionados à quais ciclos biogeoquímicos, 

respectivamente? 

Água e carbono. 

Água e oxigênio. 

Água e nitrogênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A cidade de Crateús é cortada pelo rio Poti, e como ocorre com todos os rios em regiões habitadas, 

o Poti não apresenta sua mata ciliar original. 

Qual das alternativas está relacionada à mata ciliar? 

A mata ciliar recebe este nome por que esta vegetação cresce apenas em solo rico em sílica. 

São florestas ou outros tipos de cobertura vegetal natural que crescem às margens dos rios. 

É um tipo de vegetação rasteira que crescem às margens de estradas e rodovias. 

 

 

 

 

 

O rio Poti, que corta a cidade de Crateús – CE, assim como a maioria dos rios que cortam as 

cidades, enfrenta diversos problemas relacionados à poluição de suas águas. 

Qual alternativa constitui um poluente direto do rio Poti, assim como de outros rios? 

Veículos e fábricas 

Esgoto industrial. 

Esgotos domésticos. 

 
 

 

O uso de defensivos agrícolas em larga escala na agricultura, que também ocorre nos sertões de 

Crateús – CE, tudo em nome de uma maior produção, traz uma série de prejuízos ao homem e à 

natureza. 

Representa um prejuízo ambiental devido uso de agrotóxicos? 

Contaminação do solo e a da água. 

Extermínio de pragas que atacam as lavouras. 

Doenças, como câncer, devido a ingestão de alimentos contaminados. 

 

 

 

A maior parte da superfície da água do rio Poti, que corta a cidade de Crateús, está recoberta de 

uma espécie de planta aquática flutuante conhecida popularmente como aguapé, e que são 

consideradas indicadoras de poluição, geralmente esgotos domésticos, ricos em matéria orgânica. 

O rio encontra-se desta maneira por conta de um processo de poluição da água chamado de: 

Fertilização. 

Eutrofização. 

Lixiviação. 
 

 

 

 



CARTAS-DESAFIO 

08 cartas 

 

 

                                                                                                                                                         

Parte da comunidade científica acredita que a poluição atmosférica estaria provocando as mudanças 

climáticas e, de acordo com suas previsões, períodos de estiagem seria uma das consequências. 

Que medidas a humanidade poderia adotar para reduzir a poluição atmosférica? 

 

“Investir em tecnologias que utilizam fontes de energia limpas e renováveis; e ou reduzir o uso de 

veículos automotores”. 

 

 

 

Se você fosse o (a) prefeito (a) de uma cidade, que medida tomaria para solucionar o problema 

relacionado à destruição da mata ciliar dos rios, um tipo de vegetação ribeirinha que protege os 

rios? 

“Criação de áreas de preservação ambiental ao longo do rio; e ou reflorestamento das margens do 

rio com vegetação nativa.” 

 

 

 

 

O descarte inapropriado de muitos tipos de resíduos sólidos, a quem chamamos genericamente e 

erroneamente de “lixo”, constituem um grande desperdício de matéria-prima, pois se sabe que 

muitos são recicláveis. 

O que poderia ser feito para evitar este desperdício de recursos naturais? 

 

“Criação de centros de reciclagem; realização de coleta seletiva”. 

 
 

 

A disponibilidade de água potável para a crescente população mundial está se tornando um 

problema cada vez maior. Os maus hábitos das pessoas, seria o principal problema. 

Que hábitos as pessoas poderiam modificar para reduzir o uso e o desperdício de água potável? 

 

“Fechar a torneira enquanto se escova e passa o sabonete; não lavar o carro ou a calçada com 

mangueira”. 

 

 

 

 

 

 



 

Um dos grandes problemas ambientais relacionados ao aquecimento global é o desmatamento, pois 

as árvores absorvem consideráveis quantidades de CO2 do ar. O desmatamento é realizado para fins 

diversos como a extração de madeira, a criação de áreas para agricultura, pastos e habitação 

humana, tudo em nome do lucro e do “progresso”. 

Quem medidas podem ser realizadas para compensar o desmatamento? 

“Criação de áreas de preservação; reflorestamento de áreas desmatadas; plantio de árvores”. 

 

 

 

 

A maioria das cidades surgiu às margens de rios, fonte de água e alimento. No entanto, ao invés de 

haver cuidados e preservação, ocorrem descaso e poluição das águas, onde são lançados dejetos 

humanos como esgotos domésticos, ricos em matéria orgânica, que favorecem a proliferação de 

microrganismos causadores de doenças, que contaminam a água e prejudicando a fauna e flora 

aquática. 

Que medidas podem ser realizadas para evitar este problema? 

“Criar estações de tratamento de esgotos; criar áreas de proteção dos rios e suas margens”. 

 

 

 

 

Um dos principais problemas da agricultura são a utilização de defensivos agrícolas, como 

agrotóxicos, que contaminam o solo, a água dos lençóis freáticos e fontes d’água próximas à 

lavoura, e os próximos alimentos produzidos. 

Que medidas podem ser utilizadas para evitar o uso de defensivos agrícolas? 

“Uso de controle biológico (uso de animais que se alimentam das pragas, como sapos); uso de 

plantas transgênicas resistentes às pragas; adoção de agricultura orgânica, que não utiliza 

fertilizante nem defensivos agrícolas”. 

 

 

 

 

As pilhas e baterias de aparelhos eletrônicos e telefones celulares não são recicláveis, no entanto, 

também não podem ser descartados nos lixões e aterros sanitários, pois possuem substâncias 

perigosas, os metais pesados como o cádmio, o mercúrio e o chumbo, que contaminam o solo, a 

água e os animais; e, quando incineradas, poluem o ar. 

Que medidas podem ser utilizadas para evitar o descarte inadequado de pilhas e baterias? 

“Separá-los do lixo comum e procurar lugares adequados que recolhem estes objetos”. 



CARTAS-SITUAÇÃO 

08 cartas 

 

 

Você se deparou com um grupo de garimpeiros que utilizam mercúrio para separar o ouro do 

cascalho e acabou se contaminando. 

Volte 2 casas! 

 

 

 

Você decidiu tomar banho no rio que corta a cidade para refrescar o calor e acabou adoecendo, pois 

o mesmo está poluído por esgotos domésticos. 

Volte 2 casas! 

 

 

 

Você decidiu comprar frutas para fazer uma salada. Mas priorizou frutas de agricultura 

convencional, mais baratas que produtos da agricultura orgânica, que são livres de agrotóxicos. 

Volte 2 casas! 

 

 

 

Você tentou cortar caminho por um terreno baldio, mas acabou percebendo que o mesmo se tratava 

de um lixão à céu aberto, com muitos dejetos, mal cheiro, ratos e baratas.  

Volte 2 casas! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Você se deparou com um grupo de voluntários que faziam um mutirão de limpeza num terreno 

baldio. Você se juntou ao grupo e decidiu ajudar na coleta de resíduos. 

Avance 2 casas! 

 

 

 

Você decidiu aderir ao grupo de moradores de seu bairro que criaram um sistema de coleta seletiva 

para a venda de materiais recicláveis, ajudando na preservação dos recursos naturais. 

Avance 2 casas! 

 

 

 

Você decidiu participar da campanha de arborização da sua cidade, plantando uma árvore nativa em 

frente sua casa, e como voluntário na revitalização da mata ciliar do rio que corta sua cidade. 

Avance 2 casas! 

 

 

 

Você decidiu participar da campanha de redução da poluição do ar, priorizando o uso de bicicletas, 

que não poluem e constituem uma atividade física saudável, ao uso de motocicletas e automóveis. 

Avance 2 casas! 



 

 

 

 

 

 

 


