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RESUMO 

FRANKIN, J. B. B. O Ludo Ambiental como recurso didático para o ensino de Ciências. 

2021. 138p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 

São Paulo, São Carlos, 2021.  

 

O uso de jogos didáticos pode ser uma alternativa para abordar os conhecimentos de forma 

dinâmica e divertida para os estudantes em sala de aula, uma vez que eles são um recurso 

didático que pode facilitar a aprendizagem dos estudantes. Tendo isso em vista, o presente 

trabalho estudou o processo de desenvolvimento e avaliação de um jogo didático que tem 

como público-alvo alunos de Ensino Fundamental II e 5º Ano do Fundamental I e visa 

trabalhar conteúdos conceituais, atitudinais, procedimentais e factuais sobre o meio ambiente 

fundamentados no referencial teórico de Antoni Zabala. Atualmente, o currículo escolar é 

norteado, no Brasil, pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), assim esta se torna 

imprescindível para a orientação e elaboração de atividades pelos professores, o recurso 

elaborado a utilizou como ponto de partida para a elaboração de seu aspecto didático. O jogo 

construído com base nos estudos e levantamentos da presente pesquisa utilizou como base o 

formato ‘Ludo’, para isto foi realizada a adaptação do tabuleiro, bem como, da forma de jogar 

realizando a inclusão das tipologias de conhecimentos através de casas e cartas especiais que 

trouxeram perguntas e situações condicionando o avanço no tabuleiro. Foram elaboradas duas 

versões do jogo, uma física e outra virtual confeccionada através do uso de uma apresentação 

de slides. Os materiais foram disponibilizados ao público através de um site elaborado 

exclusivamente para este propósito. A avaliação do jogo foi realizada utilizando a versão 

virtual e ocorreu com licenciandos de Ciências Agrárias e um mestrando em Ensino de 

Ciências Ambientais em uma reunião feita à distância. A coleta de dados foi realizada através 

de observação participante e da aplicação de questionário. Pode-se observar que os 

avaliadores conseguiram identificar elementos da proposta educativa do jogo e que ele é 

funcional, também, favorece ao trabalho em equipe e aborda adequadamente a temática 

ambiental para a faixa etária a que se propôs, enquanto coloca o professor em uma posição de 

condutor da atividade. Concluiu-se, então, que os objetivos da pesquisa foram atingidos e 

recomenda-se a avaliação do jogo, em outros estudos, em contextos reais de ensino. 

Palavras-chave: 1. Jogos Didáticos 2. Jogo de Tabuleiro 3. Meio Ambiente   



 

 

ABSTRACT 

FRANKIN, J. B. B. Ludo Ambiental as a didactic resource for Science teaching. 2021. 

138p. Dissertation (Master’s degree in Environmental Science Education) – São Carlos 

Engineering School, São Paulo University, São Carlos, 2021.  

 

The use of educational games can be an alternative to approach knowledge in a dynamic and 

fun way for students in the classroom, since they are a didactic resource that can facilitate 

student learning. Therefore, This research studied the development process and evaluation of 

an educational game that has Elementary School students as its target audience and aims to 

work on concepts, procedures, attitudes and facts about the environment based on the 

theoretical framework of Antoni Zabala. Currently in Brazil, the school curriculum is guided 

by the Common National Curriculum Base (BNCC). In order to adjust the game to the 

curriculum developed by the teachers, the game considered the BNCC study and it’s 

alignment in order to elaborate the questions in the game. The game used the ‘Ludo’ format as 

it’s basis and adapted the board, as well as the way of playing, including the types of 

knowledge through board slots and special cards that impact on the advance of the match. 

Two versions of the game were created, one physical game and a virtual one, the elaborated 

material wereas also made available to the public through a website created exclusively for 

this purpose. The evaluation of the virtual game took place with undergraduate and graduate 

students in a remote meeting, the data was obtained through observation and a questionnaire. 

As for the results, it could be seen that the evaluators were able to identify elements of the 

educational proposal of the game and, that it is functional. It was also noted that it and favors 

teamwork between students and addresses the environmental theme for the age group 

proposed while putting the teacher as the conductor of the game. Thus it can be said that the 

research objectives were achieved and further evaluation of the game is recommended, in 

other studies, in real teaching contexts. 

 

Keywords: 1. Educational Games 2. Board Games 3. Environment 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Resumo das etapas de realização da pesquisa. ........................................................ 38 

Figura 2 - Filtros utilizados para obtenção da planilha de habilidades da Base Nacional 

Comum Curricular. ................................................................................................................... 39 

Figura 3 - Planilha obtida no Programa Microsoft Excel® após o download. Indicação das 

planilhas utilizadas na análise (A e B) e elementos analisados (C, D e E). ............................. 40 

Figura 4 - Componentes que constituem o jogo “Ludo Ambiental”. ....................................... 43 

Figura 5 - Dimensionamento do tabuleiro do jogo “Ludo Ambiental” elaborado em 

computador no programa AutoCAD® pela autora. ................................................................... 52 

Figura 6 - Módulos e tabuleiro do jogo “Ludo Ambiental” (Versão Física). ........................... 53 

Figura 7 - Materiais utilizado na confecção do tabuleiro (A) e pontos de exclamação e 

interrogação confeccionados (B) do jogo “Ludo Ambiental”. ................................................. 54 

Figura 8 - Dimensionamento e dado confeccionado jogo “Ludo Ambiental” (Versão Física).

 .................................................................................................................................................. 54 

Figura 9 - Modelos de Carta de Desafio (A) e de Carta de Surpresa (B) Dimensionamento do 

jogo “Ludo Ambiental” (Versão Física). .................................................................................. 55 

Figura 10 - Captura de tela do arquivo da versão virtual do jogo “Ludo Ambiental”. ............ 56 

Figura 11 - Caminho feito através dos hiperlinks localizados diretamente no tabuleiro do jogo 

“Ludo Ambiental”. ................................................................................................................... 57 

Figura 12 - Funcionamento do dado virtual no jogo “Ludo Ambiental”. ................................ 58 

Figura 13 - Representação esquemática da movimentação dos pinos do jogo “Ludo 

Ambiental”................................................................................................................................ 58 

Figura 14 - Níveis de dificuldade do jogo “Ludo Ambiental” (Versão virtual). ...................... 59 

Figura 15 - Versão 1 (A), 2 (B) e 3 (C) do tabuleiro do jogo “Ludo Ambiental”. ................... 60 

Figura 16 - Representação do tabuleiro do jogo “Ludo Ambiental” em versão física (A) e o 

Guia de nomes para as partes do tabuleiro (B). ........................................................................ 61 

Figura 17 - Comparativo de adaptações feitas ao tabuleiro do jogo “Ludo Ambiental” da 

versão física (A) em relação ao tabuleiro virtual (B). .............................................................. 61 

Figura 18 - Carinhas (pinos) representativas dos jogadores na versão virtual do jogo “Ludo 

Ambiental”................................................................................................................................ 62 

Figura 19 - Fluxograma da evolução do tabuleiro virtual do jogo “Ludo Ambiental” até 

chegar a sua versão final. .......................................................................................................... 63 



 

 

Figura 20 - Da esquerda para a direita: Tabuleiro original de ludo (Xalingo®) (A), Tabuleiro 

proposto para o jogo “Ludo Ambiental” – versão física (B) e versão virtual (C). .................. 64 

Figura 21 - Níveis de dificuldade do jogo “Ludo Ambiental” para as versões física (A)  e 

virtual (B). ................................................................................................................................ 65 

Figura 22 - Tabuleiro do jogo “Ludo Ambiental”, nível intermediário, após a realização do 

teste. ......................................................................................................................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1: Características dos periódicos selecionados para a busca de artigos de pesquisa 

sobre jogos no ensino de Ciências. ........................................................................................... 25 

Quadro 2: Artigos Encontrados na revista Ciência e Educação na temática Jogos, classificados 

de acordo com o assunto e tipo de jogo. ................................................................................... 27 

Quadro 3: Critérios para a elaboração do jogo Ludo Ambiental. ............................................. 47 

Quadro 4: Seleção de habilidades da BNCC para compor as perguntas do jogo e exemplo de 

perguntas elaboradas................................................................................................................. 49 

Quadro 5 - Exemplo de pergunta baseada na BNCC. .............................................................. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Alterações propostas para o jogo “Ludo Ambiental” de acordo com os níveis de 

dificuldade. ............................................................................................................................... 65 

Tabela 2: Resultado obtidos para o conjunto de perguntas em relação a temática e público 

alvo do jogo “Ludo Ambiental”. .............................................................................................. 80 

Tabela 3: Resultado obtidos para o conjunto de perguntas em relação a abordagem as 

tipologias de conhecimento. ..................................................................................................... 81 

Tabela 4: Resultado obtidos para o conjunto de perguntas em relação ao aspecto do trabalho 

em equipe e competição no jogo “Ludo Ambiental”. .............................................................. 82 

Tabela 5: Resultado obtidos para o conjunto de perguntas em relação aos aspectos de uso e 

adaptação do jogo “Ludo Ambiental”. ..................................................................................... 82 

Tabela 6: Resultado obtidos para o conjunto de perguntas em relação ao papel do professor 

durante o jogo “Ludo Ambiental”. ........................................................................................... 83 

Tabela 7: Resultado obtidos para o conjunto de perguntas em relação a forma de inclusão do 

jogo “Ludo Ambiental” na prática docente. ............................................................................. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................... 10 

1.1. TRAJETÓRIA ACADÊMICA E PROFISSIONAL ......................................................................... 10 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ......................................................................................................... 13 

2.1. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO ÁREA DE ESTUDO .......................................................... 13 

2.2. OS JOGOS NA EDUCAÇÃO ......................................................................................................... 14 

2.3. JOGOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS .............................................................................................. 20 

2.3.1. O ensino de ciências e sua aprendizagem ................................................................................... 20 

2.3.2. Estudos sobre o uso de jogos no ensino de Ciências ................................................................... 24 

2.4. A UTILIZAÇÃO DE JOGOS DO TIPO LUDO NA APRENDIZAGEM ......................................... 33 

3. OBJETIVO ............................................................................................................................................. 37 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ......................................................................................................... 37 

4. METODOLOGIA .................................................................................................................................. 37 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................................................ 41 

5.1. LINK PARA ACESSO AO PRODUTO EDUCACIONAL ‘LUDO AMBIENTAL’ . ..................... 41 

5.2. PROPOSTA EDUCATIVA DO JOGO ............................................................................................ 42 

5.3. CONSULTA À BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) PARA ELABORAÇÃO 

DAS QUESTÕES ......................................................................................................................................... 47 

5.4. DESCRIÇÃO DAS PARTES DO JOGO “LUDO AMBIENTAL” ................................................... 51 

4.4.1 Formato e mecânica do jogo “Ludo Ambiental” ........................................................................ 51 

4.4.2 Tabuleiro, dado e pinos do jogo “Ludo Ambiental” ................................................................... 59 

4.4.3 Regras do jogo “Ludo Ambiental” ............................................................................................. 65 

4.4.4 Cartas ........................................................................................................................................ 68 

4.5 RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO JOGO “LUDO AMBIENTAL” VIRTUAL .......................... 73 

4.5.1 A aplicação do jogo “Ludo Ambiental” e alterações decorrentes da aplicação .......................... 75 

4.5.2 Análise e resultados obtidos pelo questionário com os avaliadores ............................................ 79 

4.5.3 Apreciação geral dos resultados ................................................................................................. 85 

6. CONCLUSÃO ........................................................................................................................................ 86 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................................................. 88 

APÊNDICES .................................................................................................................................................... 92 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE .................................................... 92 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO JOGO “LUDO AMBIENTAL” ................................................. 93 

APÊNDICE C – HABILIDADES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, COMPONENTES CIÊNCIAS E GEOGRAFIA, 

SELECIONADAS PARA COMPOR O JOGO “LUDO AMBIENTAL” .............................................................................. 96 

APÊNDICE D - LISTA DE CARTAS DE SURPRESA ............................................................................................ 102 

APÊNDICE E – LISTA DE CARTAS DE DESAFIO .............................................................................................. 109



10 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. TRAJETÓRIA ACADÊMICA E PROFISSIONAL 

A proposta da temática jogos para a realização desta pesquisa está diretamente ligada à 

trajetória acadêmica trilhada por mim desde meu ingresso no curso de Engenharia 

Agronômica em 2013 e posteriormente no curso de Licenciatura em Ciências Agrárias da 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo. Durante os 

anos em que estive na unidade participei de alguns grupos de pesquisa, estudos e extensão 

universitária. A possibilidade de me dedicar à educação como área de atuação se consolidou 

durante a minha atuação como voluntária no Programa Solo na Escola (PSNE – 

ESALQ/USP) que é um programa de extensão que recebe visitas de escolas e apresenta 

experimentos relacionados a gênese, conservação e uso dos solos e posteriormente nos demais 

estágios vinculados ao curso de Licenciatura. No PSNE os voluntários recebem os alunos 

visitantes e apresentam os diversos experimentos da estação experimental do programa, bem 

como os conceitos por trás deles. Foi nesta época que percebi, na prática, que os alunos 

parecem mais ativos frente a experiências diferentes da aula tradicional da escola. Durante o 

estágio final da Licenciatura, realizado no ano de 2017 na disciplina Metodologia de Ensino 

de Ciências Agrárias II realizei atividades em uma escola estadual de tempo integral, onde o 

grupo de estagiários em que eu estava atuou em uma disciplina eletiva relacionada a insetos. 

No decorrer desta eletiva tive a oportunidade de auxiliar uma das estagiárias na aplicação de 

um jogo de caça ao tesouro com a turma e também pude organizar, com o apoio de pesquisa 

de minha atual orientadora, regências utilizando atividades práticas e pude confirmar ainda 

mais a ideia de que os alunos aprendem melhor quando se envolvem diretamente com o 

objeto de seu estudo. E em decorrência deste estágio surgiu a oportunidade de ingressar no 

Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais, em 

um primeiro momento para estudar as atividades práticas, especificamente voltadas para um 

contexto de áreas de proteção. Porém, no decorrer do processo de estruturação, a pesquisa 

voltou-se para o uso de jogos para o ensino visando a elaboração de um material que pudesse 

servir de recurso aos professores para dinamizar as aulas, abordando os conteúdos de uma 

forma mais divertida a fim de favorecer a aprendizagem. Tendo em vista esses aspectos, 

observou-se a necessidade de trabalhar com formas mais dinâmicas para promover a interação 

entre os alunos durante as aulas e incentivar um maior envolvimento destes durante o 

processo de construção do conhecimento.   



11 

 

Percebeu-se uma tendência em grande parte dos professores de, talvez por falta de tempo 

devido a suas cargas horárias cheias ou em função de terem uma ideia de que os jogos não 

abordam os conceitos que eles precisam de forma aprofundada como uma aula faria, deixarem 

de usar esse recurso em detrimento das aulas expositivas. Tendo isso em conta, para a 

elaboração de um jogo que poderia ajudar a quebrar essas barreiras, buscou-se pensar quais 

aspectos favoreceriam a escolha de um jogo, na visão dos professores. Chegou-se à conclusão 

de que esse jogo precisaria trabalhar os conteúdos que o professor necessita em sala de aula. 

Além disso, para a adaptação virtual considerou-se colocar o professor no papel central de 

condução do jogo para que ele tivesse a liberdade de fazer complementos e colocações para 

enriquecer sua aula, tendo a certeza de que mesmo com o jogo ele estaria trabalhando as 

habilidades previstas pelo currículo escolar. 

Na visão dessa pesquisa, o jogo se apresenta como uma ferramenta através da qual o 

professor poderá dinamizar sua aula ao mesmo tempo em que tem a garantia de estar 

trabalhando os conteúdos previstos, enquanto favorece a aprendizagem dos alunos que se 

envolvem ativamente e através de um ambiente saudável de cooperação aprendem enquanto 

jogam. 

Segundo Campos, Bortoloto e Felício (2003) o jogo “nem sempre foi visto como didático, 

pois como a ideia de jogo encontra-se associada ao prazer, ele era tido como pouco 

importante para a formação da criança.” (CAMPOS; BORTOLOTO; FELICIO, 2003, p.48). 

Ainda segundo os autores, os jogos ainda são pouco utilizados nas escolas e seus benefícios 

desconhecidos para muitos professores. 

Dentre os benefícios do uso de jogos para a aprendizagem Campos, Bortoloto e Felício 

(2003) citam que o jogo estimula o interesse do estudante e favorece a aprendizagem 

significativa já que, segundo eles, o jogo aproxima o estudante do conhecimento científico 

introduzindo vivências próximas de sua realidade. Para eles, esse recurso “leva o professor a 

condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem” (CAMPOS; 

BORTOLOTO; FELICIO, 2003, p.48). 

Neste sentido, nota-se uma relevância deste recurso para dinamizar e facilitar o processo 

de ensino/aprendizagem e, portanto, com a finalidade de desenvolver um recurso didático 

que pudesse ser utilizado pelos professores em sala de aula, este trabalho adotou o jogo 

como seu objeto de estudo. 

Tendo isso em vista, levantou-se o questionamento de quais seriam, então, os tipos de 

conhecimentos que poderiam ser abordados pelos jogos. Para determinar as tipologias de 

conhecimento utilizou-se a divisão proposta por Zabala (1998). O autor divide os 
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conhecimentos em quatro tipos: os conhecimentos conceituais, factuais, atitudinais e 

procedimentais. Tendo isso em consideração, tentou-se aliar essa teoria aos jogos.  

Os dois primeiros são os conhecimentos que dizem respeitos aos conceitos e fatos, 

observou-se que é possível encontrar jogos que os trabalhem, como por exemplo, os jogos 

de perguntas e respostas ou mesmo os de conhecimentos gerais. Porém, não se observa o 

mesmo quando se colocam em evidência os conhecimentos de procedimentos e atitudes, já 

que não são observados tantos jogos que os trabalhem. Nesse sentido, surgiu o 

questionamento: seria possível incluir nos jogos os conhecimentos procedimentais e 

atitudinais aliados aos conceituais e factuais de uma forma que o jogo trabalhe os temas 

estabelecidos de forma abrangente e em todas as quatro vertentes dos conhecimentos?  

Foi realizada a elaboração de um jogo voltado a estudantes de Ensino Fundamental II e 5º 

Ano do Fundamental I para o uso em sala de aula. A proposta foi a de trabalhar a temática 

do meio ambiente e para isso, buscou-se um meio de trazer o tema de uma forma 

interdisciplinar e em concordância com o currículo da escola. A forma encontrada foi a de 

aliar a temática às habilidades da Base Nacional Comum Curricular. Trabalhando os temas 

relacionado ao meio ambiente no contexto do ensino de Ciências, utilizando os componentes 

curriculares: Ciências e Geografia. 

A escolha da temática se deu em função de sua relevância no contexto atual, outro aspecto 

que contribuiu para a escolha do tema foi sua inserção no contexto do Programa de Pós-

Graduação em que o trabalho foi desenvolvido e cuja proposta visa trabalhar o ensino das 

Ciências Ambientais. Já a escolha dos componentes se deu em função da temática, após uma 

breve análise dos conteúdos trazidos pelas habilidades da faixa etária selecionada, optou-se 

pela escolha dos componentes de Ciências e Geografia por serem os que mais traziam a 

temática ambiental. 

A seguir, serão trazidos, os tópicos de fundamentação teórica, bem como, a metodologia 

utilizada para o desenvolvimento do jogo e o processo de avaliação do mesmo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO ÁREA DE ESTUDO  

Neste tópico será abordada de forma geral a temática ambiental, bem como, a educação 

ambiental. Em um primeiro momento, é necessário entender onde se inicia a necessidade de 

discussão do tema. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. (BRASIL, 1988, art. 225º) 

 

Tendo o meio ambiente como um direito assegurado pela constituição, torna-se 

necessário estudar como o tema, bem como, a forma com que este se relaciona à educação. 

Tendo em conta que a Educação Ambiental é definida pela Política Nacional de Educação 

Ambiental da seguinte forma: 

Art. 1. Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

(BRASIL. 1999, art. 1º) 

 

Entende-se, então, que a Educação Ambiental é um processo contínuo e essencial a 

qualidade de vida e à sustentabilidade.  

 Neste contexto, os autores Layrargues e Lima (2014) identificam três principais 

macrotendências político-pedagógicas para a Educação Ambiental, sendo elas: a 

conservacionista, a pragmática e a crítica. Segundo eles, a macrotendência conservacionista é 

histórica e bem consolidada, além de estar fortemente vinculada a “valorização da dimensão 

afetiva em relação à natureza e na mudança de comportamento individual em relação ao 

ambiente (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p.30)”. Porém, os autores, consideram essa 

macrotendência como conservadora porque ela não questiona a estrutura social vigente, bem 

como, não considera de forma direta as dimensões sociais, políticas e culturais 

(LAYRARGUES; LIMA, 2014). 

 Outra macrotendência apresentada pelos autores é a pragmática. Segundo os autores, a 

Educação Ambiental neste caso atuaria como “um mecanismo de compensação para corrigir 

as ‘imperfeições’ do sistema produtivo baseado no consumismo, na obsolência planejada e na 

descartabilidade de bens de consumo (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p.31)”. Para os autores, 

esta macrotendência trata o meio ambiente sem considerar a presença de componentes 

humanos, de forma que traz duas características complementares, a primeira é a “ausência de 
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reflexão que permita a compreensão contextual e articulada das causas e consequências dos 

problemas ambientais (LAYRARGUES; LIMA, 2014, p.31)” o que resulta em um 

entendimento superficial e despolitizado das relações entre a sociedade e o meio ambiente. E 

a segunda característica dessa macrotendência é “a busca desenfreada por ações factíveis que 

tragam resultados orientados a um futuro sustentável (LAYRARGUES E LIMA, 2014, 

p.31)”. 

 A terceira macrotendência abordada pelos autores é a macrotendência crítica que, por 

sua vez, agrupa as correntes de Educação Ambiental popular, emancipatória, transformadora e 

no processo de gestão ambiental. Essa macrotendência se apoia  

[...] com ênfase na revisão crítica dos fundamentos que proporcionam a dominação 

do ser humano e dos mecanismos de acumulação do Capital, buscando o 

enfrentamento político das desigualdades e da injustiça socioambiental 

(LAYRARGUES; LIMA, 2014, p.33). 

 

Ainda segundo os autores, todas as correntes que compõem esta macrotendência têm 

em sua base a oposição às tendências conservadoras, buscando contextualizar e politizar as 

discussões a respeito da temática ambiental, “problematizando as contradições dos modelos 

de desenvolvimento e de sociedade (LAYRARGUES E LIMA, 2014, p.33)”. 

Levando-se em conta os diferentes enfoques que a Educação Ambiental pode ter, este 

trabalho não visou elaborar um jogo que se encaixasse especificamente em uma dessas 

macrotendências estudadas, mas sim buscou abordar a temática ambiental da forma como é 

trazida na Base Nacional Comum Curricular. 

 

2.2.OS JOGOS NA EDUCAÇÃO  

Os jogos didáticos devem contribuir para a aprendizagem e podem ser uma alternativa 

para abordar conhecimentos relacionados à conscientização das ações necessárias ao meio 

ambiente, como a proteção das áreas naturais, por exemplo, ao tratar o que fazer para evitar o 

fogo em determinada área.  

Por outro lado, o jogo evidencia a dimensão lúdica da aprendizagem, como será tratado a 

seguir.  

Macedo, Petty e Passos (2005), ao abordar a dimensão lúdica, começam pela 

caracterização do brincar e sua importância para o desenvolvimento humano. Segundo os 

autores, a brincadeira é agradável e fundamental já que possibilita o aprendizado das crianças 

com elas mesmas e com objetos ou com as pessoas envolvidas. A dimensão lúdica permeia o 
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brincar e todos os processos de aprendizagem, uma vez que para as crianças àquilo que é 

lúdico faz sentido (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2005). 

Os autores (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2005) defendem, ainda, que o lúdico pode 

contribuir para entender as resistências, desinteresses e as limitações que tornam a escola sem 

sentido para as crianças. Para inferir a presença do lúdico nas atividades, Macedo, Petty e 

Passos (2005) propuseram cinco indicadores baseados no envolvimento das crianças. 

Segundo estes autores, a presença do aspecto lúdico seria dependente dos seguintes aspectos: 

 

1. Terem prazer funcional; 

2. Serem desafiadoras; 

3. Criarem possibilidade ou disporem delas; 

4. Possuírem dimensão simbólica; 

5. Expressarem-se de modo construtivo ou relacional.  

(MACEDO; PETTY; PASSOS, 2005.  p.15) 

 

Compreender os aspectos que diferenciam o que é tido como lúdico é relevante para 

este estudo pois o jogo deve proporcionar a quem joga, por exemplo, prazer e ser desafiador, 

aspectos a serem considerados para a proposta de um novo jogo.   

Em um primeiro momento, visou-se entender o jogo e seus aspectos. Não se sabe 

precisar ao certo a origem dos jogos, segundo Huizinga (2020, p.1) “o jogo é mais antigo do 

que a cultura”. Ainda segundo ele, “encontram-se presentes todos os elementos essenciais do 

jogo humano” (HUIZINGA, 2020, p.1) no brincar dos animais. O autor exemplifica 

utilizando o exemplo dos cachorros, e como em suas brincadeiras eles “respeitam a regra de 

que os proíbe morderem, pelo menos com violência, a orelha do próximo” (HUIZINGA, 

2020, p.1). O que para o autor constituiria em “uma das formas mais simples de jogo entre os 

animais” (HUIZINGA, 2020, p.1). 

Ainda segundo Huizinga (2020)  

mesmo em suas formas mais simples, ao nível animal, o jogo é mais do que um 

fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. Ultrapassa os limites da atividade 

puramente física ou biológica. É uma função significante, isto é, encerra um 

determinado sentido. (HUIZINGA, 2020, p.2).   

 

Pode-se inferir então, que na visão deste autor, o jogo existe porque tem um 

significado aos jogadores, sem ser algo preso aos limites físicos ou biológicos. 

Ainda, para o autor,  

no jogo existe alguma coisa “em jogo” que transcende as necessidades imediatas da 

vida e confere sentido a ação. Todo jogo significa alguma coisa. Se denominarmos o 

princípio ativo do jogo, aquilo que lhe confere essência, de “espirito” ou “vontade”, 

diremos muito; se o denominarmos “instinto”, nada expressaremos. Seja qual for a 

maneira como o considerem, o simples fato de o jogo encerrar um sentido implica 

de um elemento não material em sua própria essencial. (HUIZINGA, 2020, p.2) 
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 Ou seja, para este autor, considerando-se o jogo como algo que tem um sentido ao 

jogador, não é possível precisar qual o princípio ativo ou aquilo que dá ao jogo sua essência. 

Ele existe simplesmente por ser uma função com significado a quem joga. Tendo isso em 

vista, é necessário, buscar definir qual seria o conceito de jogo, bem como, qual seria a sua 

função para o ser humano e o que diferencia o jogar, do brincar. 

Huizinga (2020) apresenta em seu livro Homo Ludens, uma noção do que seria o jogo. 

Para ele,  

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

determinados limites de tempo ou espaço, segundo regras livremente consentidas, 

mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de 

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

cotidiana’. (HUIZINGA, 2020, p.35-36 – grifo nosso) 

 

Desta noção de jogo apresentada por ele, pode-se elencar separadamente alguns dos 

elementos que constituem o jogo para o autor.  

Inicialmente, ele considera que “o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária” 

(HUIZINGA, 2020, p.35-36), segundo ele quando o jogo é feito sob ordens ele deixa de ser 

jogo. O autor diz que para um indivíduo adulto o jogo é uma atividade facultativa, ou seja, 

não é essencial. O adulto a realiza em seu tempo livre, buscando o prazer despertado pela 

atividade. 

Mas qual seria então a diferença entre o jogar e o brincar? Tendo em vista que se pode 

supor que ambos têm a finalidade de buscar o prazer, a diversão.  

Macedo, Petty e Passos (2005) definem o ato de jogar como “um dos sucedâneos mais 

importantes do brincar. O jogar é o brincar em um contexto de regras e com um objetivo 

predefinido” (MACEDO, PETTY E PASSOS, 2005, p.14). O jogar sucede o brincar e se dá 

em um ambiente em que existem regras e objetivos definidos, enquanto que para os mesmos 

autores o ato de brincar é definido com “um jogar com ideias, sentimentos, pessoas, situações 

e objetos em que regulações e os objetivos não estão predeterminados” (MACEDO, PETTY E 

PASSOS, 2005, p.14). Portanto, o brincar é de certo modo ‘mais livre’ uma vez em que não 

apresenta um objetivo pré-determinado.  

O que os diferenciaria então, é que no jogo existem objetivos pré-determinados e 

regras que ditam como a atividade deverá acontecer. Quanto às regras estabelecidas, Huizinga 

(2020) diz que  

[...] regras são fator de grande importância para o conceito de jogo. Todo jogo tem 

suas regras. São elas que determinam aquilo que “vale” dentro do mundo temporário 

por ele circunscrito. As regras de todos os jogos são absolutas e não permitem 

discussão. (HUIZINGA, 2020, p.13 – grifo nosso) 
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Portanto, conforme Huizinga (2020) no parágrafo acima, se todos os jogos possuem 

suas regras, sem as regras o jogo deixa de existir. As regras, segundo o mesmo autor, 

determinam aspectos que são válidos no jogo e deste modo, entende-se que elas existem para 

coordenar e guiar o jogador em sua experiência com o jogo.  

As regras, portanto, atuariam como o guia daquilo que pode ou não ser feito pelo 

jogador naquele universo circunscrito pelo jogo. Sendo preciso respeitá-las para que o jogo 

possa acontecer. Nesse contexto, Huizinga (2020, p.14) apresenta as figuras do “trapaceiro” e 

do “desmancha-prazeres”, o primeiro é o jogador que “finge jogar seriamente” (HUIZINGA, 

2020, p.14), porém ainda reconhece as regras e o universo criado para o jogo, enquanto o 

segundo é aquele que não respeita as regras e coloca em risco o universo temporário criado 

para o jogo. Ainda segundo o autor os jogadores são mais indulgentes com o “trapaceiro” do 

que com o “desmancha-prazeres” devido ao fato do último “abalar o próprio mundo do jogo” 

(HUIZINGA, 2020, p.14). 

O autor prossegue sua consideração dizendo que   

 

Sem dúvida, tão logo as regras sejam quebradas, todo mundo do jogo entra em 

colapso. O jogo acaba: o apito do árbitro quebra o feitiço e a vida “real” recomeça. 

(HUIZINGA, 2020, p.13)  

 

Ou seja, o mundo construído pelo jogo se baseia nas regras para existir durante o 

tempo de determinada partida.  

Lino de Macedo traz em seu artigo ‘Os jogos e sua importância na escola’, outro 

aspecto importante dos jogos de regra. Para ele 

 

Neles [...] a repetição dos jogos de exercício corresponde a regularidade, graças à 

qual esses jogos se constituem em formas democráticas de intercâmbio social entre 

crianças e adultos. Regularidade porque o “como fazer o jogo” é sempre o mesmo a 

não ser que se modifiquem as regras. (MACEDO, 1995, p.8) 

 

Além deste aspecto, o autor trás em outro estudo a ideia de que  

[...] se em um jogo alguém não sabe que seu adversário transgride as regras (rouba), 

continua jogando, tenta ganhar, continua sendo desafiado. Para o transgressor, a 

vitória não vale nada, porque ele sabe que é falsa, sabe que seu jogo é outro. Além 

disso, se aquele alguém passa a saber que o adversário transgride, simplesmente 

deixa de jogar com ele, porque nas regras o que seduz é justamente ganhar o jogo 

dentro de seu contexto (das regras). (MACEDO, 1994, p.85) 

 

Ou seja, entende-se que as regras delimitam àquilo que é válido e a forma de 

funcionamento do jogo. A partir do momento em que as regras do jogo deixam de ser 

respeitadas pelos jogadores, o mesmo perde um pouco do aspecto que é atrativo proveniente 
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do desafio de ganhar, respeitando os limites delimitados pelas regras. O autor também traz 

uma consideração acerca do acordo entre os jogadores em relação às regras dizendo que 

 

Os jogos de regra herdam dos simbólicos as convenções, ou seja, a ideia de que as 

regras são combinados arbitrários que o inventor do jogo ou seus proponentes fazem 

e que os jogadores aceitam por sua vontade. (MACEDO, 1995, p.8) 

 

Sendo assim, é possível traçar um paralelo entre as regras e a universalização de 

determinados jogos. As regras são necessárias para que isso possa ocorrer, possibilitando a 

utilização dos jogos em diversos países, uma vez que elas determinam como o jogo funciona e 

como ele deve ser jogado independentemente do idioma ou cultura, tornando possíveis as 

competições mundiais como, por exemplo, a Copa do Mundo ou as Olimpíadas. 

Macedo (1995) também diz que nos jogos de regra “há algo que é original e próprio 

dessa estrutura: o seu caráter coletivo. Ou seja, nessa estrutura só se pode jogar em função da 

jogada do outro.” (MACEDO, 1995, p.8). 

Macedo prossegue o raciocínio dizendo que  

 

Por exemplo, em uma partida de xadrez, os movimentos da peça de um jogador são 

feitos em função dos movimentos de seu adversário. Os jogadores, nesse sentido, 

sempre dependem um do outro. Por isso, a ideia de assimilação recíproca. Recíproca 

pelo sentido de coletividade e de uma regularidade intencionalmente consentida ou 

buscada, e ainda pelas convenções que definem o que ambos os jogadores podem, 

ou não, fazer no contexto do jogo. (MACEDO, 1995, p.8) 

 

Nesse sentido pode-se entender o caráter coletivo como uma forma de cooperação 

entre os jogadores, já que um só joga em função da jogada do outro e ambos trabalham em 

conjunto para o funcionamento do jogo, mesmo que seja cooperando só por seguir as regras. 

Entende-se então, que o caráter cooperativo se constitui do incentivo ao trabalho em equipe 

visando alcançar um objetivo comum. Para os jogos, considera-se que a cooperação tenha a 

função de juntar os jogadores aliados com o objetivo comum de ganhar a partida ou os 

jogadores adversários com o objetivo de chegar ao fim da partida. Neste contexto, ela pode 

contribuir também para incentivar os jogadores a permanecerem no mundo circunscrito pelo 

jogo, através da obediência às regras, já que o jogo só existe quando os jogadores aceitam 

participar da atividade livremente e de acordo com as regras determinadas. 

Em relação à competição Macedo (1995) diz que  

 

A competição em sí não é má, nem boa: caracteriza uma forma de problematização 

universal na vida. Apenas caracteriza qualquer situação em que dois (ou mais) 

sujeitos querem uma coisa ou dela necessitam ao mesmo tempo, de tal forma que 

por causa desses limites (só há uma coisa) uma a obterá e o outro não.” (MACEDO, 

1995, p.8 – grifo nosso) 
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No entanto, o que modifica o sentido da competição em diferentes contextos é o 

modo que se reage a ela, é o que se faz diante dela. [...] Assim, o que se crítica não é 

a competição em si mesma, mas as formas culturais, políticas etc. de se reagir diante 

dela. (MACEDO, 1995, p.8) 

  

A partir disso pode-se interpretar que a competição nem sempre é entendida como 

algo negativo para os jogos, a reação que se tem diante da competição é o que a transforma 

em algo negativo. No contexto dos jogos Grando (2000) traz a ideia de que a competição é o 

que incentiva o dinamismo do jogo, bem como, força os jogadores a pensarem sobre o jogo e 

elaborarem estratégias com a finalidade de vencer. 

Agora, trazendo o jogo para o contexto escolar, torna-se importante buscar definir o 

jogo enquanto jogo didático. 

O jogo didático é definido por Flemming (2004) como sendo  

 

[...] atividades relacionadas com o ensino, de natureza recreativa, usadas em sala de 

aula para obtenção de um maior rendimento no processo ensino-aprendizagem de 

um conteúdo específico ou para o desenvolvimento de competências e habilidades 

específicas (FLEMMING, 2004, p. 4). 

 

Esta definição é complementada por Zanon, Guerreiro e Oliveira (2008), para os 

autores os jogos só podem ser considerados educativos se  

[...] desenvolverem habilidades cognitivas importantes para o processo de 

aprendizagem – resolução de problemas, percepção, criatividade, raciocínio rápido, 

dentre outras habilidades. Se o jogo, desde o seu planejamento, for elaborado com o 

objetivo de atingir conteúdos específicos e para ser utilizado no âmbito escolar 

denominamos tal jogo de didático. Por outro lado, se o jogo não possuir objetivos 

pedagógicos explícitos e sim ênfase no entretenimento, então os caracterizamos de 

entretenimento.” (ZANON, GUERREIRO; OLIVEIRA, 2008) 

 

Ou seja, um jogo para ser didático deve apresentar o aspecto recreativo em sua 

natureza, trazendo o aspecto lúdico. Porém ele não pode apresentar somente este aspecto, 

deve também trazer o aspecto pedagógico, considerando quais são as habilidades e conteúdos 

específicos que se propõe a trabalhar.  

Ainda discutindo o jogo no contexto escolar, Fortuna (2000) apresenta a ideia de que 

apesar de reconhecerem a importância dos jogos para o desenvolvimento humano, muitos 

educadores ainda relutam em aceitar sua importância para a aprendizagem, uma vez que 

“buscam sua identidade na oposição entre o brincar e o estudar” (FORTUNA, 2000, p.3). 

Segundo Almeida, Santos e Carneiro (2016), quando as crianças brincam elas 

demonstram prazer em aprender e participam ativamente como ‘construtoras’ de seu próprio 

conhecimento. Além disso, os jogos estimulam as crianças a trabalharem em grupo. Sendo 
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assim, os autores citados reforçam a ideia de que seria desejável alinhar a alegria da 

brincadeira à aprendizagem escolar (ALMEIDA; SANTOS; CARNEIRO, 2016). 

Falkembach (2006) traz o aspecto de que nos jogos pode ser incluída uma quantidade de 

informação muito maior ao mesmo tempo em que se cria um ambiente estimulante, que 

prende a atenção do aluno favorecendo a aprendizagem.  

Tarouco et al. (2004, p.2) afirma que os jogos são definidos como educacionais quando 

atuam como “motivadores do processo de aprendizagem”. Os autores também apresentam 

alguns dos principais gêneros dos jogos, como por exemplo: “jogos de ação, aventura, 

cassino, role playing game (RPG), lógicos, estratégicos e esportivos” (TAROUCO et al., p.2). 

Dentro deste contexto, supõe-se que exista ainda a possibilidade de dividir os jogos 

educacionais dois tipos: os que fazem uso de recursos tecnológicos – virtuais (como 

aplicativos e jogos de computador) e os não virtuais; como jogos de tabuleiro; jogos 

esportivos, jogos e brincadeiras tradicionais (por exemplo, amarelinha, bola de gude, pião), 

entre outros. 

Por fim, este trabalho considera que os jogos didáticos devem aliar o aspecto lúdico ao 

aspecto pedagógico, ao mesmo tempo em que fornecem regras claras aos estudantes sobre o 

modo de jogar, buscando atuar como um recurso facilitador da aprendizagem, colocando o 

aluno em uma posição ativa na construção de seu conhecimento. 

2.3. JOGOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

2.3.1. O ENSINO DE CIÊNCIAS E SUA APRENDIZAGEM  

O processo de ensino deve estar sempre em constante mudança, buscando estimular e 

favorecer o interesse dos estudantes. Uma das responsabilidades dos professores segundo a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é “zelar pela aprendizagem dos alunos” 

(BRASIL, 1996, Art.13º, II) e para que seu exercício profissional conduza a aprendizagem de 

seus alunos, é necessário procurar e utilizar recursos didáticos que favoreçam a posição ativa 

destes no processo de construção de seu conhecimento. Esse processo pode se tornar 

dinâmico e até mesmo divertido, com o uso de determinados recursos, como por exemplo: os 

jogos. 

Os jogos podem favorecer o interesse pelos conteúdos a serem aprendidos. Um estudo 

elaborado por Fialho (2008), afirma que uma das principais causas do desinteresse dos 

estudantes é a falta de motivação decorrente da metodologia utilizada pelo professor durante 

as aulas. A autora defende também que, para despertar o interesse das turmas, é necessária 

uma linguagem atrativa, próxima de sua realidade e vivência (FIALHO, 2008).  



21 

 

Em específico no ensino e aprendizagem de Ciências, Pozo e Gómez Crespo (2009) 

afirmam que “os alunos aprendem cada vez menos e tem menos interesse pelo que aprendem” 

(POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009, p.15). Os autores relatam ainda que muitas vezes os alunos 

não apresentam apenas dificuldade em compreender os conceitos, mas também no “uso de 

estratégias de raciocínio e solução de problemas próprios do trabalho científico” (POZO; 

GÓMEZ CRESPO, 2009, p.15).  

Segundo Pozo e Gómez Crespo (2009) os estudantes por vezes  

[...] não conseguem adquirir as habilidades necessárias seja para elaborar um gráfico 

a partir de alguns dados ou para observar corretamente através de um microscópio, 

mas outras vezes o problema é que eles sabem fazer as coisas, mas não entendem o 

que estão fazendo e, portanto, não conseguem explicá-las nem aplicá-las em novas 

situações (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009, p. 16). 

 

A ideia trazida por eles é que para além da dificuldade de compreensão do conteúdo, 

observam-se os estudantes que conseguem realizar os procedimentos relativos à Ciência, 

porém que não entendem o que está sendo feito e, portanto, não são capazes nem de explicar 

em outras situações diferentes (POZO; GÓMEZ CRESPO, 2009). Ou seja, os estudantes 

sabem como fazer, porém, não sabem o porquê e por consequência, não conseguem extrapolar 

os conhecimentos e métodos para situações problema diferentes da apresentada inicialmente, 

o que também pode indicar, uma necessidade de adoção de novos métodos para o ensino. 

É possível que esta falta de compreensão do aluno ocorra porque a abordagem tradicional 

de ensino, presente em muitas escolas, não valoriza a atividade do aluno necessária a 

compreensão. Para Mizukami (1986) a educação na abordagem tradicional é caracterizada 

como uma instrução pela aula expositiva que consiste na “transmissão do conhecimento” 

(MIZUKAMI, 1986, p.11) e está “restrita à ação da escola” (MIZUKAMI, 1986, p.11), sendo 

então uma “transmissão de ideias selecionadas e organizadas logicamente” (MIZUKAMI, 

1986, p.11).  

Ainda segundo a autora,  

uma das decorrências do ensino tradicional, já que a aprendizagem consiste em 

aquisição de informações e de demonstrações transmitidas, é a que propicia a 

formação de reações estereotipadas, de automatismos, denominados hábitos, 

geralmente isolados uns dos outros e aplicáveis quase sempre, somente as situações 

idênticas em que foram adquiridos. O aluno que adquiriu o hábito ou que 

“aprendeu” apresenta, com frequência, compreensão apenas parcial (MIZUKAMI, 

1986, p.14). 

 

Tendo isso em vista, entende-se que esses hábitos que os estudantes “aprendem” 

constituem-se do saber procedimentos que devem ser realizados para se obter determinados 

resultados em certas condições. Porém, eles (os hábitos) não podem ser associados a 
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compreensão dos motivos pelos quais aqueles procedimentos são realizados, também, não se 

pode concluir que o estudante vá conseguir realizá-los em outras situações. 

Desta forma, é possível fazer uma relação entre esses hábitos e os conteúdos 

procedimentais, que são trazidos por Pozo e Goméz Crespo (2009) como um ponto de 

dificuldade para os alunos, porque raramente são trabalhados nas aulas expositivas 

tradicionais. Esses conhecimentos são definidos por Zabala (1998) como sendo aqueles que 

incluem “as regras, as técnicas, os métodos, as estratégias, os procedimentos – é um conjunto 

de ações ordenadas e com um fim, quer dizer, dirigidas para a realização de um objetivo” 

(ZABALA, 1998, p.43).  

As aulas expositivas na maior parte das vezes priorizam os conhecimentos 

conceituais, que constituem os conceitos abstratos, leis e teorias apresentadas na escola. 

Zabala (1998) aborda esse tema: 

A técnica expositiva dificilmente pode tratar outra coisa que não seja conteúdos 

conceituais. Em todo o caso, podem se expor modelos de realização de algum 

conteúdo procedimental, ou pode se fazer alguma avaliação sobre as atividades de 

algum personagem. Mas o tratamento é basicamente conceitual. (ZABALA, 1998, 

p.59) 

 

Tendo em vista esses problemas, observa-se a necessidade de trabalhar com formas 

mais dinâmicas para promover a interação entre os alunos durante as aulas e incentivar maior 

envolvimento destes durante o processo de construção do conhecimento. Neste contexto, 

podem ser introduzidos materiais didáticos alternativos ao livro didático, como por exemplo: 

jogos, experimentos, dinâmicas, entre outros.  Neste trabalho será explorado o uso do jogo 

como uma alternativa para a aprendizagem de Ciências. 

  O uso de jogos no ensino de Ciências pode ser uma forma de aprimorar o ensino nas 

escolas, com a finalidade de trazer a diversão e o aspecto lúdico ao processo de aprendizagem 

se distanciando da abordagem tradicional de ensino na qual o aluno permanece como sujeito 

passivo do processo educativo, uma vez que se observa uma relação vertical entre professor-

estudante (MIZUKAMI, 1986).  

Por outro lado, em um ensino que busca tornar os alunos ativos, as aulas podem 

recorrer a materiais didáticos que envolvam os estudantes na construção do conhecimento, por 

exemplo, oferecendo questões ou situações problemas. A visão de que o estudante deve ser 

ativo para aprender Ciências é relevante para Pozo e Gómez Crespo (2009). 

Neste contexto de tornar o aluno ativo, se insere a aprendizagem significativa. Esta 

aprendizagem é discutida com diferentes abordagens por autores como Antoni Zabala e David 

P. Ausubel. Ausubel discute de forma mais específica o processo de aprendizagem 
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significativa em relação a existência de uma ancoragem na mente sendo suas formulações, 

segundo Pelizzari et al (2002), encontradas entre as primeiras propostas psicoeducativas que 

explicam o processo de aprendizagem escolar.  

Já Zabala discute a aprendizagem significativa de forma diferente, escrevendo que: 

 

Se a exposição é uma simples transmissão dos conteúdos que não guarda nenhuma 

relação com algum fato próximo a realidade experiencial ou afetiva do aluno – como 

partir de alguma situação conflitante ou problemática-, os conteúdos do tema serão 

considerados somente como uma lição que é preciso conhecer para desempenhar-se 

com êxito na prova e não tanto como um conhecimento que é interessante possuir. 

(ZABALA, 1998, p.64) 

 

Ou seja, para o autor a aprendizagem significativa consiste no estudante entenda o 

significado dos conhecimentos a ele apresentados, o que depende de sua estrutura 

cognitiva e de conhecimentos pessoais já construídos. Estes processos que conduzem à 

aprendizagem significativa dependem de um processo construtivista de elaboração dos 

próprios conhecimentos (ZABALA, 1998).  

Zabala (1998) descreve a estrutura cognitiva como sendo configurada por uma rede de 

esquemas de conhecimento, que se define de acordo com as representações sobre algum 

objeto que a pessoa possui em determinado momento de sua vida. Segundo ele, estes 

esquemas vão sendo revisados e vão se tornando mais complexos, mais ricos em relações 

e mais adaptados à realidade com o decorrer do tempo (ZABALA, 1998).  

Portanto, para Zabala (1998) se os conteúdos apresentados aos alunos não se 

aproximarem da realidade/experiência pessoal eles serão entendidos somente como um 

conhecimento necessário para que o aluno realize a avaliação e não será entendido como 

algo que também se aplica cotidianamente. Como exemplo, pode-se citar a visibilidade da 

aplicação de conteúdos de física e matemática em situações reais que muitas vezes não 

ficam claros aos alunos, como as aplicações de fórmulas como o teorema de Pitágoras ou 

a fórmula de Bháskara. 

Sendo assim, Zabala (1998) entende que a natureza desses esquemas de um aluno está 

condicionada ao nível de desenvolvimento dele e dos conhecimentos prévios construídos. 

A situação de aprendizagem, seria então, um processo de comparação, revisão e 

construção de esquemas mentais relacionados aos conteúdos escolares (ZABALA, 1998). 

Para que isso aconteça então: 

[...] não basta que os alunos se encontrem frente a conteúdos para aprender; é 

necessário que diante destes possam atualizar seus esquemas de conhecimento, 

compará-los com o que é novo, identificar semelhanças e diferenças e integrá-las em 

seus esquemas, comprovar que o resultado tem certa coerência etc. Quando acontece 

tudo isto – ou na medida em que acontece – podemos dizer que está se produzindo 

uma aprendizagem significativa dos conteúdos apresentados. Ou, dito de outro 
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modo, estão se estabelecendo relações não-arbitrárias entre o que já fazia parte da 

estrutura cognitiva do aluno e o que lhe foi ensinado. (ZABALA, 1998, p.37) 

 

Ou seja, para que se produza uma aprendizagem significativa é necessário que o aluno 

relacione o conteúdo novo que lhe está sendo apresentado àquele que já se sabe, causando 

uma reelaboração destes esquemas mentais. Para os fins de discussão, este estudo optou por 

adotar a visão de Zabala acerca do processo de aprendizagem significativa.  

 

2.3.2. ESTUDOS SOBRE O USO DE JOGOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS  

Quando se pensa em um jogo didático com o intuito de promover a aprendizagem 

significativa, não se pode pensar em transmissão dos conteúdos, o jogo precisará promover 

situações que se aproximem da realidade dos jogadores. Neste contexto podem ser inseridos 

os tipos de conhecimentos propostos por Zabala (1998), sendo eles: conceitual, atitudinal, 

procedimental e factual. Este trabalho busca elaborar um jogo que faça o uso desses 

conhecimentos para propor situações de aprendizagem que se aproximem da realidade do 

jogador. 

Considerando-se o objetivo de propor um jogo de tabuleiro, buscou-se inicialmente 

realizar um levantamento na literatura para caracterizar o uso desses jogos no ensino de 

Ciências. O objetivo deste levantamento sistemático era o de encontrar artigos acadêmicos 

voltados ao uso de jogos de tabuleiro em processos educativos, sejam em ambientes formais 

ou não formais, visando construir um referencial teórico através de um panorama geral da 

utilização deste recurso no ensino de Ciências. Os resultados do levantamento foram 

complementados com outros estudos voltados para o uso do modelo de jogo a ser elaborado 

(Ludo). 

A partir daqui serão sumarizados os principais artigos encontrados durante o levantamento 

bibliográfico realizado na revista Ciência e Educação, onde foram buscados artigos que 

trouxessem a temática em uma série histórica de 20 anos (1998-2018) para buscar um 

panorama do tema para o presente estudo, foram encontrados ao todo cinco artigos neste 

levantamento, deste total obtido observou-se um artigo reflexivo e quatro que traziam formas 

de jogos. Foram obtidos artigos com os seguintes formatos de jogos: RPG (Role Playing 

Game), Jogo de Tabuleiro, Jogo Teatral e um Jogo de Quiz.  

Para a complementação da bibliografia realizou-se a busca por mais artigos que 

trouxessem jogos de tabuleiro e que trouxessem especificamente o ludo como tópico de 

ensino já que este se relaciona ao objetivo desta pesquisa. Esta busca foi realizada em outros 

mecanismos de pesquisa (Google Acadêmico e Scielo) e considerou outros periódicos.  Neste 
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contexto, os artigos incluídos foram: um estudo que aborda um jogo de tabuleiro relacionados 

à educação ambiental e três que abordam o ludo especificamente. 

Por ser possível encontrar o tema jogos em uma variedade de publicações, buscou-se 

um critério para se chegar a uma publicação para que pudesse ser analisada de forma mais 

precisa as pesquisas da área de ensino de Ciências nos últimos anos. Procurou-se encontrar 

periódicos voltados ao ensino de Ciências que estivessem no estrato A1 da ‘Classificação de 

Periódicos Quadriênio 2013-2016’. da CAPES (Acesso: Jun.2019), visando obter estudos de 

periódicos mais bem classificados e conceituados da área para aferir como o tema ‘jogos’ tem 

sido retratado por eles. Foram selecionadas revistas nacionais que se enquadravam na área de 

ensino de Ciências.  

Neste contexto, como Qualis A1, encontraram-se 3 periódicos: as revistas Ciência e 

Educação, Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências e Revista Brasileira de Ensino de 

Física. 

As características das revistas estão na Quadro 1. 

 

Quadro 1: Características dos periódicos selecionados para a busca de artigos de pesquisa sobre jogos no ensino 

de Ciências.  

Periódico 
Número de 

edições/ ano 

Primeira 

publicação* 
Área** Fonte 

1 
Ensaio Pesquisa em 

Educação em Ciências 
4 1999 

Ensino de Ciências; Educação Científica; 
Educação em Saúde; Educação ambiental; 

Educação. 

SciELO 

(2019a) 

2 
Revista Brasileira de 

Ensino de Física 
4 1979 

Aspectos teóricos e experimentais de Física; 

materiais e métodos instrucionais; 

desenvolvimento de currículo; pesquisa em 

ensino; história e filosofia da Física; política 
educacional e demais temas pertinentes à 

área 

SciELO 

(2019b) e 

SBF 
(2019) 

3 Ciência e Educação 4 1995 

Educação Científica (Ciências, Física, 

Química, Biologia, Geociências, Educação 

Ambiental, Matemática e áreas afins) 

UNESP 

(2019a) 

UNESP 

(2019b) 

*Este dado é proveniente da informação encontrada no histórico da revista para os casos dos periódicos 1 e 3, e para o 

periódico 2 foi avaliado o arquivo disponível no site da revista. 

** Dados encontrados no site do periódico para os casos das revistas 2 e 3 e na descrição do periódico no SciELO para o 

caso do periódico 1. 

Fonte: A autora (2021). 

 

Como um periódico é voltado ao ensino de Física e o outro tem menos de 20 anos, optou-

se pela análise do conteúdo do periódico 3 – Ciência e Educação. 

Trata-se de um periódico de acesso aberto voltado a educação em ciências, educação 

matemática e áreas afins, tem edição trimestral com edições em março, junho, setembro e 

dezembro (SciELo, 2019c). 
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Para escolha dos artigos, utilizou o arquivo digital da revista disponível no site da 

Faculdade de Ciências da UNESP (https://www.fc.unesp.br/#!/ciedu) e buscaram-se aqueles 

que abordavam o tema ‘Jogos’ e ‘Jogos em Educação Ambiental’, observando-se, no título ou 

resumo. Após ser encontrada a palavra-chave ‘Jogos’ ou a expressão ‘Jogos em educação 

ambiental’, o artigo era lido com leitura flutuante para confirmar a pesquisa no tema, 

evidenciando não se tratar de palavra ou expressão isolada.  

Dos 803 artigos a serem analisados, apenas cinco tratavam de jogos no ensino de Ciências 

entre os anos analisados (1998-2018), evidenciando que existem poucas publicações no tema.  

A escolha do intervalo de tempo a ser analisada se deu em função da busca por um 

parâmetro de confiabilidade para os resultados obtidos, buscando-se assim, analisar uma série 

histórica. 

Como apenas um era jogo de tabuleiro e nenhum sobre jogo do tipo “ludo”, que é o tipo 

de jogo de interesse deste trabalho. Optou-se por complementar a bibliografia com um artigo 

que trouxesse o jogo de tabuleiro voltado para a educação ambiental e também, foi realizada a 

busca de publicações no “Google Acadêmico” utilizando a palavra-chave ‘ludo’ visando 

encontrar estudos educacionais que estivessem ligados diretamente ao formato de jogo 

proposto. Para estes casos não houve uma sistematização de resultados, como a realizada para 

os demais estudos. A seleção de trabalhos que trouxessem o ludo foi realizada após a leitura 

do estudo, foram escolhidos três que trouxessem a temática procurada. 

Os jogos encontrados nas pesquisas da revista Ciência e Educação serão descritos a 

seguir. A descrição mais detalhada visa dar ao leitor uma visão da mecânica dos jogos e do 

seu uso com alunos para ensinar Ciências. Os jogos do tipo ludo encontrados serão abordados 

em um tópico específico da fundamentação teórica.  

Os estudos encontrados que abordam jogos estão localizados nos seguintes volumes: 1º 

artigo - v.10 (2004); 2º e 3º artigos - v.17 (2011); 4º artigo - v.18 (2012) e 5º artigo – v.23 

(2017). A numeração 1º, 2º, 3º não se refere a uma ordem específica, refletindo a forma de 

referir-se aos artigos, apenas. Observa-se que a maior quantidade de estudos está concentrada 

no intervalo dos anos de 2011 e 2012, sendo que se observa uma maior quantidade de artigos 

publicados (2º, 3º e 4º artigo) durante esse período.  

Portanto, observa-se que há um considerável intervalo de tempo entre o ano de realização 

do levantamento (2018) e o último estudo publicado com esta temática (2012). O que leva a 

suposição de que talvez os jogos de tabuleiro não têm sido investigados com frequência em 

um contexto científico. Fato que corrobora com esta suposição é que não se observam 

pesquisas publicadas no ensino de Ciências no tema jogos em periódicos como este. Ou, 
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como outra possibilidade, os autores de trabalhos sobre jogos enviam a outros periódicos, de 

extratos mais baixos ou mesmo não os enviam às revistas, preferindo outras formas de 

divulgação, como eventos, até porque há dificuldade em se conceber um jogo como 

investigação de pesquisa acadêmica, foco de revistas do estrato Qualis A, que exige 

aprofundamento, rigor metodológico e inclusão de teoria para fundamentação do jogo.    

No Quadro 2 estão listados os artigos de acordo com o título, autor, ano de publicação, 

edição, tipo do jogo e temática do material desenvolvido. 

 

Quadro 2: Artigos Encontrados na revista Ciência e Educação na temática Jogos, classificados de acordo com o 

assunto e tipo de jogo.  

Título Autor Ano 
Edição (volume. 

número) 
Tipo de Jogo Tema 

Uma Experiência com o 

Projeto Manhattan no Ensino 

Fundamental 

SAMAGAIA E 

PEDUZZI 
2004 v.1 n.2 

RPG (em uma 

Sequência 

Didática) 

Física (Ciências) 

O modelo estrutural do jogo 

hermenêutico como 

fundamento filosófico da 
educação 

ALVES 2011 v.17 n.1 
Artigo 

reflexivo 
Filosofia 

Criação compartilhada de um 
jogo: um instrumento para o 

diálogo sobre sexualidade 

desenvolvido com 

adolescentes 

NOGUEIRA et al. 2011 v.17 n.4 Tabuleiro 
Educação 

Sexual 

Encontros possíveis: 

experiências com jogos 
teatrais no ensino de ciências 

OLIVEIRA 2012 v.18 n.3 Teatral Ciências 

O jogo no ensino de química 

e a mobilização da atenção e 

da emoção na apropriação do 

conteúdo científico: aportes 
da psicologia histórico-

cultural 

MESSEDER NETO 

E MORADILLO 
2017 v.23 n.2 Quiz Química 

Fonte: A autora (2021) 

 

Um dos estudos encontrados no levantamento foi realizado por Samagaia e Peduzzi 

(2004) e eles propuseram um módulo didático utilizando a técnica de Role Playing Game 

(RPG). O módulo de RPG procurou problematizar o tema do desenvolvimento de bombas 

nucleares que atingiram Hiroshima e Nagazaki e tinha como público alvo as 8ª séries do 

ensino fundamental (atual 9º ano) na disciplina de Ciências de uma escola pública do 

município de Florianópolis. A avaliação foi realizada em uma das turmas, escolhida sem 

critérios pré-determinados. A aplicação do módulo foi realizada após aulas expositivas que 

visavam esclarecer conceitos que seriam necessários para as próximas atividades. 

Os autores Samagaia e Peduzzi (2004) estruturaram o módulo de acordo com uma história 

fictícia que se aproximava à realidade observada durante a Segunda Guerra Mundial, evento 
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histórico relacionado aos eventos nucleares a serem estudados. A aplicação do módulo foi 

conduzida pelos pesquisadores, que atuaram como docentes. O tema do jogo era a bomba 

atômica, os alunos foram divididos em grupos e as decisões a serem tomadas consideraram:   

 

[...] acelerar o término de um conflito de grandes proporções. [...] foi escolhida uma 

comissão de representantes da sociedade [...] chamada CETODES (Comissão 

Especial para Tomada de Decisões Estratégicas). Eles deveriam ser informados 

sobre as vantagens e desvantagens da construção por outros dois grupos: o dos 

cientistas favoráveis à construção da bomba, [...] e o dos cientistas contrários. [...] 

Eram ainda participantes da história os jornalistas responsáveis pela cobertura dos 

acontecimentos, que deveriam divulgar a todos as informações coletadas no jogo e 

fora dele [...] e os membros da comissão organizadora, auxiliares da pesquisadora 

alocados em cada um dos grupos (exceto o CETODES), descentralizando a função 

organizacional. (SAMAGAIA; PEDUZZI, 2004, p.4 – grifo nosso) 

 

No estudo, os participantes foram divididos de acordo com a escolha pessoal de cada 

um. Também, foram criados nomes e profissões fictícias para alguns dos participantes 

(SAMAGAIA; PEDUZZI, 2004). O módulo foi realizado no decorrer de 16 aulas, sendo a 

estrutura geral das aulas: um questionamento inicial acerca do que os alunos achavam que 

havia ocorrido em relação aos conflitos durante a semana, seguida por uma contextualização 

em relação ao que realmente havia acontecido na história e por fim os alunos tinham cerca de 

15 a 20 minutos para reuniões e discussões dos grupos (SAMAGAIA; PEDUZZI, 2004). Nas 

últimas aulas, foi então introduzida a história real das bombas atômicas e realizadas 

discussões acerca dos aspectos éticos envolvidos (SAMAGAIA; PEDUZZI, 2004). A análise 

dos resultados se deu através da análise dos materiais produzidos e entrevistas 

semiestruturadas (SAMAGAIA; PEDUZZI, 2004). Os pesquisadores julgaram, ao final, que o 

envolvimento dos alunos atesta que houve uma boa aceitação, pertinência e eficácia do 

módulo didático (SAMAGAIA; PEDUZZI, 2004). 

Já no estudo conduzido por Alves (2011) buscou-se apresentar, segundo a 

hermenêutica filosófica, as noções de jogo como fundamento da educação. O artigo é de 

cunho reflexivo e o autor inicia sua narrativa dizendo que para a hermenêutica o processo de 

diálogo, experiência e interação é mais importante que a construção de uma certeza. O autor 

destaca o jogo hermenêutico como fundamento estrutural para a construção do conhecimento, 

afirmando a relevância de um pertencimento do sujeito em caráter histórico e cultural e não 

apenas considerando objetivos específicos. Nesse sentido, convém a reflexão do autor de que 

ao propor um recurso didático como um jogo, é necessário que sejam considerados aspectos 

como a realidade na qual a comunidade escolar está inserida, bem como os conhecimentos 

prévios do público alvo e as adaptações necessárias ao material a ser desenvolvido (ALVES, 

2011). 
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O estudo conduzido por Nogueira et al. (2011) teve por finalidade desenvolver 

estratégias e materiais educativos abordando a temática de Educação Sexual utilizando a 

metodologia de pesquisa participante. Entre os produtos desenvolvidos, foi elaborado um 

jogo. O público alvo da pesquisa foram moradores de uma vila em Belo Horizonte – Minas 

Gerais, especificamente, jovens entre 10 e 14 anos que atendessem a alguns critérios 

determinados pelos pesquisadores (como por exemplo: não estudar durante o período da 

tarde) (NOGUEIRA et al., 2011). Dentre aqueles que atendessem aos critérios, foram 

selecionados através de um sorteio 20 jovens (10 meninas e 10 meninos) para participação na 

pesquisa (NOGUEIRA et al., 2011). O sorteio foi assistido pelos agentes comunitários de 

saúde do local que contribuíram para a seleção e convite dos jovens participantes. Ao final, 

aderiram a pesquisa seis meninos e 11 meninas (NOGUEIRA et al., 2011). Segundo os 

autores, inicialmente, foram realizadas oficinas voltadas aos adolescentes de 10 a 14 anos da 

área selecionada, sendo incluídos os participantes da pesquisa (NOGUEIRA et al., 2011). 

Foram realizados um total de 35 encontros, cuja estrutura era constituída por: apresentação, 

reflexão do tema e avaliação. Os temas foram determinados juntamente aos participantes 

durante o primeiro encontro. Ao final dos encontros os jovens foram divididos em dois 

grupos, um que participaria no desenvolvimento de um conjunto de vídeos de animação e um 

que atuaria com a construção do jogo e o artigo tem por foco o segundo grupo (NOGUEIRA 

et al., 2011). O jogo desenvolvido se tratava de um jogo de tabuleiro, construído pelos 

próprios adolescentes em cartolina. A base para a composição do tabuleiro foi um mapa da 

região com os principais locais destacados pelos participantes, sendo que o ônibus municipal 

que passa pela região seria a peça a circular pelo tabuleiro. (NOGUEIRA et al., 2011).  Foram 

elaborados três baralhos de cartas, sendo que para a elaboração do primeiro baralho, foram 

selecionadas 80 perguntas com as respectivas respostas de acordo com os seguintes temas: 

sexo e sexualidade, DSTs e AIDS, gravidez e métodos contraceptivos (NOGUEIRA et al., 

2011). As respectivas perguntas e respostas foram analisadas por médicos ginecologistas, uma 

psicóloga e uma socióloga (NOGUEIRA et al., 2011). Além do baralho de perguntas, foi 

elaborado um conjunto de 12 cartas de reflexão abordando temas como: uso de preservativo, 

virgindade, uso de drogas entre outros temas (NOGUEIRA et al., 2011). O último baralho 

elaborado foi um de cartas de locais (por exemplo: posto de saúde, escola, drogarias etc.) 

(NOGUEIRA et al., 2011). 

 É jogado da seguinte forma: 

 

[...] O jogo é composto de: oito pinos coloridos, um dado, oito ônibus, um tabuleiro, 

cartas perguntas e respostas (baralho verde), cartas de reflexão (baralho amarelo), 
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cartas de locais (baralho roxo). Podem participar, no mínimo, duas pessoas ou duas 

duplas, e, no máximo, oito pessoas ou quatro duplas. As cartas de perguntas e 

respostas (baralho verde) e as cartas de reflexão (baralho amarelo) devem ser 

embaralhadas juntas e dispostas com o texto virado para baixo [...] O baralho de 

locais (baralho roxo) deve ser colocado também em local acessível para todos os 

jogadores [...]. Inicia-se o jogo com cada participante lançando o dado, sendo que 

aquele que alcançar o maior número dará início ao jogo [...]. Vencerá o jogo aquele 

jogador ou dupla que chegar primeiro na última casa. É necessário que o jogador ou 

dupla tire o número exato de casas até atingir a casa final. Se faltarem cinco casas e 

o jogador ou dupla tirarem seis no dado, eles deverão voltar uma casa, e assim por 

diante. (NOGUEIRA et al., 2011, p.11 – grifo nosso) 

  

Ou seja, o número de jogadores varia entre 2 e 8, o jogo se inicia com o time que tirar 

o maior valor no lançamento dos dados e o vencedor é aquele que alcançar a última casa 

primeiro, sendo que para isso ele deverá tirar o número exato, caso isso não ocorre ele deverá 

voltar o número de casas excedentes no tabuleiro. 

 Os pesquisadores observaram que durante o teste inicial do jogo, os adolescentes 

estavam divididos em duplas de um menino e uma menina, que os meninos deixavam as 

questões relacionadas a métodos contraceptivos e gravidez para que as meninas respondessem 

(NOGUEIRA et al., 2011). Os pesquisadores realizaram uma intervenção sugerindo que 

ambos discutissem as respostas, o que segundo os pesquisadores, acabou por motivar o 

diálogo e a troca de informação entre os participantes (NOGUEIRA et al., 2011). Eles 

concluíram que é possível desenvolver atividades educativas para a área da saúde de forma 

descontraída e criativa e que a participação juvenil é uma estratégia eficaz na promoção do 

desenvolvimento (NOGUEIRA et al., 2011). 

O estudo conduzido por Oliveira (2012) abordou o jogo teatral no ensino de Ciências, 

em que o enfoque principal foi relatar as experiências em uma oficina de teatro desenvolvida 

para 15 alunos de 8º e 9º ano do ano de Ensino Fundamental. A oficina foi realizada duas 

vezes por semana, totalizando seis horas de aula, durante cinco meses. O tema a ser abordado 

foi de escolha dos alunos, sendo a opção final trabalhar com o tema ‘peixes’. No decorrer do 

texto o autor relata cenas de alguns dos jogos teatrais conduzidos. Ao final do estudo, além 

das cenas elaboradas durante os jogos, foi feito um roteiro para uma peça de teatro (Pedro e o 

mar ou como os peixes hão de voar) cuja narrativa acontecia da seguinte forma: 

 

Pedro e o mar ou como os peixes hão de voar descreve as aventuras de Pedro, que 

após cair do barco em uma noite de tempestade, parte em busca de seu irmão 

desaparecido no fundo de um estuário. Nesse caminho, se juntam a ele três peixes de 

espírito livre e aventureiro, conhecedores dos fundos lamosos estuarinos: a Raia 

Hippie, Bagre e Tapa. Na saga, Pedro conhece Cardumes de Córros, a Corrente de 

Água, o Baiacu Emo, o Velho Ninquim, para descobrir que seu irmão estava sob o 

controle da Moreia Perigosa. Não há como descrever em detalhes a encenação que 

mesclava linguagem do cinema, da dança, artes maciais e muita música 

contemporânea, indo do hip hop ao tango, em cenas divertida e milimetricamente 
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coreografadas. O Teatro somado ao Ensino de Ciências investe na produção de um 

conhecimento encarnado, um pensamento que se produz no/pelo corpo [...]. 

(OLIVEIRA, 2012, p.566) 

 

 

O autor faz considerações acerca do emprego de jogos teatrais no ensino de Ciências, 

e argumenta que o teatro no ensino “instaura uma outra imagem do aprender e da sua relação 

com o ensinar, experiência sem a qual não há transformação na sala de aula” (OLIVEIRA, 

2012, p.568). 

Messeder Neto e Moradillo (2017) conduziram um estudo relacionado aos jogos no 

ensino de Química, no qual o enfoque do estudo era o de discutir a partir de uma pesquisa 

empírica como os jogos podem mobilizar a atenção e emoção dos alunos a fim de favorecer 

sua aprendizagem. O estudo foi conduzido em uma Universidade Federal, em uma disciplina 

oferecida no curso de Ciências Naturais e também para o curso de Nutrição (MESSEDER 

NETO; MORADILLO, 2017).  

O jogo utilizado (MESSEDER NETO; MORADILLO, 2017) abordava o tema de 

interações moleculares e foi programado para ter duração de quatro horas.  A metodologia do 

jogo é melhor explicada abaixo: 

 

Para jogá-lo, a sala foi dividida em cinco equipes de seis alunos, [...] a equipe 1 

deveria escolher um número e responder à questão correspondente em três minutos e 

o professor avaliava se a resposta era satisfatória ou não. Se entendesse que estava 

incompleta ou errada, ele escrevia no quadro palavras ou conceitos equivocados da 

resposta. Caso a equipe tivesse errado ou desse uma resposta incompleta, a questão 

passava para o outro grupo e este teria dois minutos para reformular a resposta. Se 

estivesse errada, passaria para outro grupo, e assim sucessivamente até o último. 

Caso este também errasse, o professor dava a resposta completa esperada. Para o 

primeiro grupo, a questão valia 1 ponto e, à medida que passava para outros grupos, 

valia menos 0,2 pontos. Os pontos das 10 questões eram coletivos, e toda a sala 

ganharia ou perderia. Tratava-se, portanto, de um jogo colaborativo [...]. Quanto 

mais pontos a turma ganhasse, maior seria a conversão dessa pontuação em nota no 

fim do semestre. (MESSEDER NETO; MORADILLO, 2017, p.6) 

 

Ou seja, as equipes de alunos responderiam a 10 perguntas e o professor julgaria se a 

resposta estava satisfatória ou não, caso o primeiro grupo errasse ao responder, a pergunta 

seria direcionada ao segundo grupo valendo ao invés de um ponto 0,8. Isso se sucederia até o 

último grupo, caso a resposta não fosse dada corretamente o professor daria a resposta para a 

turma. O jogo tinha por objetivo a colaboração uma vez que quanto mais pontos os grupos 

acumulassem maior seria a conversão desses pontos em nota. Os pesquisadores relatam que 

os estudantes se mostraram empolgados e pareciam estar se divertindo (MESSEDER NETO; 

MORADILLO, 2017). A pesquisa foi qualitativa e os dados foram coletados através de 

observação e houve a gravação de imagens e áudio durante a atividade (MESSEDER NETO; 

MORADILLO, 2017). Alguns dias após a aplicação dos jogos foram conduzidas entrevistas 
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individuais semiestruturadas com os estudantes, sendo que as questões foram elaboradas 

partindo da análise dos vídeos da aula (MESSEDER NETO; MORADILLO, 2017).  

 Segundo Messeder Neto e Moradillo (2017), a análise foi constituída de três etapas, 

sendo elas: organização cronológica dos materiais gerados (vídeos, materiais escritos e 

entrevistas); Impregnação dos dados (etapa onde os vídeos foram assistidos com a finalidade 

de percepção da atividade) e por fim a análise dos dados considerando o objetivo almejado. 

 Os autores concluíram que a atmosfera lúdica promovida pelo jogo favoreceu o foco 

do aluno para a discussão dos conceitos abordados. Porém, argumentam que não é qualquer 

jogo que favorece a mobilização e o desenvolvimento da atenção para os conteúdos de 

química, e que para alcançar este objetivo a atividade deverá ser pensada e desenvolvida com 

conteúdo científico desafiador e que exija foco e raciocínio lógico (MESSEDER NETO; 

MORADILLO, 2017). 

  O estudo encontrado para jogos de tabuleiro na educação ambiental foi realizado por 

Arslan, Moseley e Cigdemoglu (2011) no qual os autores desenvolveram o jogo de tabuleiro 

sobre meio ambiente ‘Enviropoly’ que é um jogo de quadros (en: frame game) semelhante a 

jogos como Monopoly® (jogo em que o objetivo é comprar a maioria dos territórios 

disponíveis para ter o monopólio do jogo, semelhante também ao jogo Banco Imobiliário®), 

por exemplo. O jogo, cujo número de participantes era de 5-6 pessoas, se constituía por um 

tabuleiro com um único caminho em que os jogadores, usando dados, eram direcionados para 

as casas de pergunta, chance e leitura (ARSLAN; MOSELEY; CIGDEMOGLU, 2011). 

Movendo-se para frente ou para trás de acordo com as instruções encontradas nas cartas 

(ARSLAN; MOSELEY; CIGDEMOGLU, 2011). Algumas das atividades no tabuleiro 

geravam impactos negativos ao meio ambiente, quando o jogador caia em uma destas casas 

ele era punido, tendo que se manter naquela posição ou mesmo ir para a cadeia (do jogo) por 

uma rodada e a partida do jogo durava entre 30-45 minutos (ARSLAN; MOSELEY; 

CIGDEMOGLU, 2011).  

Segundo os autores do estudo, foi conduzido um teste com 44 estudantes de 

graduação com idades ente 20-45 anos, do curso de bacharelado em artes, os dados foram 

obtidos através de observação e discussão com cinco grupos focais (ARSLAN; MOSELEY; 

CIGDEMOGLU, 2011). Os resultados encontrados indicam que o jogo trouxe uma forma 

nova de aprendizado aos alunos e que houve aprovação dentro dos grupos focais considerados 

(ARSLAN; MOSELEY; CIGDEMOGLU, 2011). 

À exceção de um artigo de abordagem teórica, os cinco artigos sobre jogos no ensino de 

Ciências são trabalhos de elaboração e ocorre também a análise do uso dos jogos que são 
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propostos pelos autores. Dentre os cinco exemplos de jogos encontrados nos estudos, três se 

inspiram em jogos ou modelos de jogos existentes (RPG, Monopólio e jogo do tipo trilha com 

cartas) e dois não: o jogo de teatro ou ‘jogos teatrais’ e o jogo de perguntas e respostas com 

pontuação.  

Destaca-se que os jogos apresentados nestes artigos contextualizam situações ou 

problemas para dar origem a discussões que incluam Ciência na sociedade e na vida dos 

alunos. Possuem uma visão atual do ensino de Ciências, que relaciona a Ciência aos contextos 

e tomadas de decisão. Os autores Samagaia e Peduzzi (2004), por exemplo, empregam a 

metodologia da Aprendizagem Centrada em Eventos, que parte da escolha de estratégia de 

ação de domínio público em que um evento preferencialmente polêmico possa ser válido para 

discussões no ensino, evidenciando a relação entre Ciência e sociedade, de modo a valorizar 

processos em torno dos quais descobertas científicas estão envolvidas.   

Esta contextualização também é notada na escolha dos temas para o jogo como um todo 

(bomba atômica, prevenção de doenças na adolescência e destruição do meio ambiente). Em 

outros, são as perguntas que inserem a contextualização em momentos específicos, como nas 

perguntas de Química sobre interações moleculares.  

Neste sentido, o artigo sobre interações moleculares (MESSEDER NETO;  

MORADILLO, 2017) é o que apresenta um conteúdo específico e abstrato, diferente dos 

demais, que exploram conteúdos menos abstratos, como gravidez na adolescência e seus 

conflitos. É também o único que trabalha diretamente com perguntas e respostas e pontuação, 

os demais simulam situações ou ambientes, sendo que dois fazem isto com tabuleiro e uso de 

cartas (NOGUEIRA et al., 2011; ARSLAN; MOSELEY; CIGDEMOGLU, 2011) e dois 

simulam com a interpretação dos estudantes em momentos de imaginação, que são o RPG 

(SAMAGAIA; PEDUZZI, 2004) e o jogo teatral (OLIVEIRA, 2012).   

  

2.4. A UTILIZAÇÃO DE JOGOS DO TIPO LUDO NA APRENDIZAGEM 

Este trabalho optou pelo desenvolvimento de um jogo de tabuleiro que será adaptado do 

formato do ludo tradicional. Estudos utilizando o jogo de ludo como ferramenta pedagógica 

foram realizados por Zanon, Guerreiro e Oliveira (2008); Ferreira e Nascimento (2014) e 

Soares e Cavalheiro (2006), os quais serão abordados a seguir. 

Segundo Ferreira e Nascimento (2014), o jogo ludo se traduz como a versão ocidental 

de um jogo indiano denominado Pachisi. Ambos se constituem de um tabuleiro quadrado com 

um percurso em forma de cruz que pode ser jogado por 2 a 4 pessoas, cujo objetivo é dar a 
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volta no tabuleiro com os quatro pinos (FERREIRA; NASCIMENTO, 2014). O vencedor é o 

jogador que chegar ao centro com todas as peças antes dos demais jogadores. 

O estudo realizado por Zanon, Guerreiro e Oliveira (2008) relata o processo de 

desenvolvimento de um jogo de ludo denominado “Ludo Químico” que aborda temas 

relacionados a química para o terceiro ano do ensino médio, sendo aplicado a um conjunto de 

100 alunos desta série em uma escola pública. O jogo elaborado pode ser jogado em quatro 

grupos de um ou quatro alunos, sendo seus componentes: 

 

[...] 01 tabuleiro (dimensões 50 cm x 50 cm); 04 peões de cores distintas; 01 dado 

numerado de um a seis; 100 cartas de perguntas; 20 cartas desafio; 20 cartas coringa 

e caderno, lápis ou caneta, para anotações que podem ser substituídos pela lousa ou 

quadro branco. (ZANON; GUERREIRO; OLIVEIRA, 2008, p.4.) 

 

O jogo desenvolvido pelos autores (ZANON; GUERREIRO; OLIVEIRA, 2008) 

funciona da seguinte forma: a ordem que os jogadores vão seguir é determinada pelo grupo 

que tirar o maior número no primeiro lançamento do dado, o objetivo final do jogo é atingir o 

final do tabuleiro. Existem casas de cores diferentes no tabuleiro, sendo que a cor cinza era 

indicativa de casa onde os participantes teriam que responder perguntas. O jogo conta com 

dois conjuntos de cartas: as de pergunta e as de desafio, além de possuírem também cartas 

“coringa” (ZANON; GUERREIRO; OLIVEIRA, 2008).  

As cartas de pergunta apresentavam o nome de um composto e o desenho de sua 

estrutura, por exemplo, o benzeno, sendo que, a resposta a ser dada – se seria o nome ou a 

estrutura – seria determinada pelo grupo adversário que estiver fazendo as perguntas 

(ZANON; GUERREIRO; OLIVEIRA, 2008). Caso dois jogadores caiam na mesma casa, o 

primeiro a responder avança e o outro deve voltar ao início do tabuleiro (ZANON; 

GUERREIRO; OLIVEIRA, 2008). Já as cartas de desafio representavam substâncias mais 

complexas, como a vitamina B3, por exemplo. E por fim, as cartas coringas diziam se o 

jogador avançaria ou retornaria casas (ZANON; GUERREIRO; OLIVEIRA, 2008) 

Para os autores (ZANON; GUERREIRO; OLIVEIRA, 2008), o professor assume 

neste contexto o papel de mediador entre os grupos e a avaliação se deu em duas etapas, a 

primeira em um teste exploratório com 30 alunos na qual foi feita através da coleta de 

depoimentos dos alunos e do professor, sendo obtidos resultados positivos, uma vez que, os 

alunos indicaram que se sentiram motivados e ativos na aprendizagem das nomenclaturas dos 

compostos. Já para o segundo processo de avaliação foram utilizados dois questionários 

entregues a 100 alunos, um antes da aplicação do jogo e um depois (ZANON; GUERREIRO; 

OLIVEIRA, 2008). Os resultados obtidos pelo primeiro questionário indicam que os alunos 
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apresentavam conhecimentos prévios sobre o tema, já no segundo questionário, os autores 

observam que houve uma reação positiva dos alunos em relação ao formato do jogo e se 

mostraram entusiasmados (ZANON; GUERREIRO; OLIVEIRA, 2008). 

Os autores concluem que o jogo se torna uma possibilidade metodológica eficiente 

quando utilizado com objetivos didáticos claros, ou seja, uma finalidade e contexto para a 

aula (ZANON; GUERREIRO; OLIVEIRA, 2008). 

Já o estudo de Ferreira e Nascimento (2014) fez uma proposta de jogo no assunto de 

química orgânica. Os autores testaram a utilização do ludo no processo de avaliação da 

aprendizagem de alunos surdos. O público alvo do estudo foi estudantes do terceiro ano do 

ensino médio. O jogo é composto por: 

 

[...] 1 tabuleiro (18 cm x 18 cm de dimensão); 16 peões (botões usados em roupas) 

de cores distintas; 1 dado numerado de um a seis; um baralho de cartas, denominado 

baralho orgânico, composto por: 50 cartas-perguntas (cartas com questões de 

múltipla escolha com três alternativas, com nível médio de conhecimento); 10 

cartas-desafio (cartas com questões semelhantes às das cartas-perguntas, mas com 

um nível de exigência maior); 19 cartas-suporte (cartas contendo fórmulas 

estruturais ou moleculares para auxiliar os alunos a responderem as cartas-pergunta 

e as cartas-desafio); uma ficha de acompanhamento para registros de questões 

respondidas, erros e acertos; além de folha de rascunho para resolução de questões 

(FERREIRA; NASCIMENTO, 2014, p. 31). 

 

Ou seja, o funcionamento do jogo se dá da seguinte forma: o jogador caminha com 

seu “peão” utilizando os números obtidos no lançamento do dado, em determinadas casas eles 

devem responder perguntas, presentes nos baralhos de cartas-pergunta e cartas desafio. Para 

auxiliar na resolução de algumas destas perguntas o jogado pode utilizar as cartas suporte 

quando indicado pelas cartas de pergunta ou desafio. As respostas das questões serão 

registradas nos cadernos de anotação. 

Os autores também realizaram modificações nas regras do jogo para que ele se 

adeque em um instrumento avaliativo e também houveram modificações no tabuleiro, como 

inserção de casas destinadas a perguntas (ZANON; GUERREIRO; OLIVEIRA, 2008). As 

regras foram traduzidas da língua portuguesa para a Linguagem Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) e gravadas em vídeo para serem reproduzidas no início do jogo (FERREIRA; 

NASCIMENTO, 2014). 

A avaliação do jogo foi realizada com seis grupos de quatro alunos, sendo somente 

um deles composto por estudantes surdos (as perguntas eram traduzidas em LIBRAS para os 

alunos) (ZANON; GUERREIRO; OLIVEIRA, 2008). Os autores perceberam o envolvimento 

dos alunos durante a atividade, visto que, mesmo os que não precisavam responder as 

perguntas tentavam descobrir as respostas, notaram também a necessidade de as perguntas 
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serem gravadas, assim como as regras, para facilitar o entendimento dos alunos surdos, que 

por consequência responderam menos perguntas que os alunos ouvintes (FERREIRA; 

NASCIMENTO, 2014). 

Os autores concluem o texto com a observação que “o rendimento médio dos alunos 

surdos, obtido no jogo ludo, em relação aos alunos ouvintes indica que o jogo ludo pode ser 

usado, sem prejuízo, como instrumento de avaliação para alunos surdos” (FERREIRA; 

NASCIMENTO, 2014, p. 34). 

Soares e Cavalheiro (2006) desenvolveram um jogo de ludo utilizando conceitos de 

termoquímica. No jogo proposto, ao caminhar com os “peões” sobre o tabuleiro o aluno teria 

contato com acumulação, perda e gasto de energia. A finalidade dos alunos ao jogar era 

utilizar essa energia para a aquisição de carta com equações químicas e seus valores 

termoquímicos (SOARES; CAVALHEIRO, 2006).  

O encaminhamento do jogo se dá da seguinte forma: 

 

Cada jogador faz com que seus peões percorram uma volta completa no tabuleiro, 

terminando o percurso em seu centro. O avanço na trilha é feito com pontos obtidos 

por um dado. À medida que caminha pelo tabuleiro, o jogador vai acumulando 

pontos nas casas pelas quais passa, que podem ser convertidos em energia, que por 

sua vez pode ser utilizado em processos exotérmicos ou endotérmicos (SOARES; 

CAVALHEIRO, 2006, p. 29). 

 

Ou seja, o tabuleiro apresenta casas que dão pontos positivos (vermelhas), casas que 

dão pontos negativos (azuis) e casas que permitem a conversão dos pontos por energia, para 

que o jogador possa adquirir as equações químicas. Essas equações valem um determinado 

número de pontos conforme a energia necessária, o time vencedor é aquele que chegue ao 

centro do tabuleiro com os quatro “peões” e some o maior número referente as reações 

(SOARES; CAVALHEIRO, 2006). 

O jogo foi testado com alunos de ensino médio e para alunos do curso de engenharia 

de alimentos. Segundo Soares e Cavalheiro (2006), a atividade teve resultado positivos para 

os alunos de ensino superior considerando que já apresentavam conhecimento prévios para 

entender definições da termoquímica. Quanto aos alunos de ensino médio, aplicou-se o jogo 

sem aulas prévias do conteúdo a ser abordado (SOARES; CAVALHEIRO, 2006). Neste caso, 

os autores perceberam que o jogo também é eficiente já que incentiva o aluno a participar 

ativamente do processo de construção do conhecimento e valoriza a interação dos alunos entre 

si e com o professor (SOARES; CAVALHEIRO, 2006). 

Durante o teste, observou-se que 95% dos alunos estavam concentrados na atividade, 

não havendo divergência de atenção (SOARES; CAVALHEIRO, 2006). 
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Felicio e Soares (2018) defendem a ideia de que para um dos maiores problemas do 

uso de jogos em sala de aula são as regras, pois os estudantes podem demorar ou não 

conseguirem entender a mecânica do jogo e por isso defendem que seja usado um jogo 

conhecido e familiar para minimizar este problema.  

A partir do que foi observado pelos estudos, nota-se que o ludo tem indicando 

resultados favoráveis, o que justifica sua escolha como recurso possível de ser adaptado e 

utilizado no ensino de Ciências Ambientais. 

 

3. OBJETIVO 

Desenvolver um jogo do tipo ‘ludo’ contendo conceitos, procedimentos, atitudes e fatos 

sobre o meio ambiente e investigar a sua efetividade para o ensino.   

3.1. Objetivos específicos: 

a) Elaborar o jogo e todos os seus componentes (Tabuleiro, Cartas e Regras); 

b) Elaborar uma proposta educativa para o jogo, que trouxesse a BNCC e a proposta 

teórica de Zabala (1998); 

c) Avaliar o jogo desenvolvido. 

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa envolveu o preparo do jogo, desde a delimitação de um público alvo e a 

disciplina ou disciplinas a que se destinaria até a forma de uso pelo professor em aula. O tema 

abordado pelo jogo é o meio ambiente e as soluções necessárias à sustentabilidade. A sua 

elaboração visou o uso em aulas da educação básica, no de Ensino Fundamental II e 5º Ano 

do Fundamental I, para o qual foram pesquisados os assuntos a serem abordados na BNCC. 

Buscou-se pensar em um jogo para aulas de Ciências e Geografia do 6º ao 9º ano, mas, devido 

a interdisciplinaridade do tema, nada impede que o jogo seja usado, também, por outras áreas 

do conhecimento.  

No decorrer do período em que se realizou esta pesquisa foram criadas duas versões para 

o jogo final elaborado. A primeira delas foi uma versão física, que foi construída e teve sua 

mecânica de jogo elaborada.  

Porém em decorrência da pandemia de COVID-19 não pode ser testada e avaliada 

com estudantes em sala de aula. Sendo assim, realizou-se a adaptação do jogo elaborado para 

uma versão virtual que pudesse ser utilizada e avaliada no contexto encontrado. 
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É importante ressaltar que, embora a versão física do jogo não tenha sido testada, o 

processo de sua elaboração influenciou diretamente a versão virtual, uma vez que a proposta 

foi a de adaptá-la ao meio virtual da melhor forma possível, mantendo a possibilidade do uso 

em sala de aula (ainda que remota). Sendo assim, esta versão do jogo será apresentada no 

trabalho como parte integrante da metodologia e dos resultados. 

Portanto, esta seção da metodologia será subdividida para facilitar a compreensão do 

processo de criação do jogo. No fluxograma (Figura 1) apresentado a seguir estão listadas as 

etapas de realização da pesquisa para auxiliar na compreensão. 

Figura 1 - Resumo das etapas de realização da pesquisa. 

 

Fonte: A autora (2021). 
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Para elaborar as questões do jogo bem como para entender a abordagem educativa 

proposta às escolas, utilizou-se a ‘BNCC em planilha’ disponível no site da Base Nacional 

Comum Curricular (http://basenacionalcomum.mec.gov.br/) que agrupa em uma tabela os 

componentes de acordo com os filtros selecionados (BRASIL, 2018).  

Realizou-se o acesso do recurso a fim de filtrar as habilidades para o público alvo do 

jogo, bem como os componentes curriculares (Ciências e Geografia) visados pelo projeto, a 

fim de delimitar as habilidades que seriam inclusas no jogo. Para obtenção da primeira 

planilha de dados da BNCC foram utilizados os filtros, conforme mostrado pela Figura 2. 

 

Figura 2 - Filtros utilizados para obtenção da planilha de habilidades da Base Nacional Comum Curricular. 

 

Fonte: http://download.basenacionalcomum.mec.gov.br/ 

   

Como destacado em vermelho na Figura 2, foram aplicados os filtros de acordo com o 

nível de ensino (Ensino Fundamental), Componentes (Ciências e Geografia) e o público alvo 

do jogo (5º ao 9º ano). Após esse processo foi realizado o download da planilha de dados a ser 

trabalhada, que é apresentada na Figura 3. 
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Figura 3 - Planilha obtida no Programa Microsoft Excel® após o download. Indicação das planilhas utilizadas na 

análise (A e B) e elementos analisados (C, D e E). 

 

Fonte: http://download.basenacionalcomum.mec.gov.br/ 

 

No documento obtido e representado na Figura 3 foram avaliadas as planilhas A e B, 

que apresentam a listagem das informações para os componentes de Geografia e de Ciências 

respectivamente. Em cada planilha foram avaliadas as Unidades Temáticas (C), os Objetos de 

Conhecimento (D) e as Habilidades (E).  

O principal elemento da análise, no entanto, foram as habilidades apresentadas nos 

resultados deste estudo.  

Inicialmente, esperava-se poder aplicar a versão física e avaliar o jogo pela perspectiva 

dos estudantes, porém o contexto encontrado por essa pesquisa durante o ano de 2020 

impossibilitou este teste. Então, após a adaptação do jogo, vendo o formato obtido optou-se 

por realizar esse teste com futuros professores para ver quais eram as opiniões e visões deles 

sobre o material. 

Ao finalizar o processo de elaboração do jogo virtual, este foi apresentado a um grupo de 

licenciandos e um professor, voluntários que participaram da pesquisa, assinando um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) disponível no APÊNDICE A. Após jogarem, 

foram convidados a preencher o questionário de avaliação do jogo (APÊNDICE B).   

Para Gil (2008) o questionário é definido como “a técnica de investigação composta por 

um conjunto de questões que são submetidas as pessoas com o propósito de obter informações 

sobre conhecimentos, crenças, sentimentos [...]” (GIL, 2008, p.121).  Ainda segundo o autor o 

ato de construir o questionário é “traduzir objetivos da pesquisa em questões específicas” 

(GIL, 2008, p.121). Entre algumas vantagens do uso de questionários listadas por Gil (2008), 
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estão listados que o método “garante o anonimato [...] [e também] permite que as pessoas o 

respondam no momento em que julgarem conveniente” (GIL, 2008, p.121). 

O questionário avaliou aspectos como: pontos considerados positivos e negativos do jogo, 

a abordagem dos tipos de conhecimentos de Zabala (1998) nas cartas, aspectos relacionados a 

jogabilidade (facilidade de compreensão e uso do jogo) e os aspectos pedagógicos em relação 

a aplicação do jogo em sala de aula (APÊNDICE B).  

Para a elaboração da maioria das perguntas do questionário utilizou-se a escala Likert. 

Segundo Aguiar, Correia e Campos (2011), para que se possa considerar uma afirmação nesta 

escala ela deverá mostrar as respostas em uma “gradação [...] onde o primeiro item indica o 

maior grau de concordância, o último o maior grau de discordância e o item do meio neutro, 

sendo bivalentes e simétricos” (AGUIAR, CORREIA; CAMPOS, 2011, p. 2). O questionário 

contemplou essa gradação com 14 perguntas, sendo dessas 12 com as gradações utilizando 

respostas de sim e não (gradação: sim, talvez sim, neutro, talvez não e não) e duas com a 

gradação de respostas entre concordo completamente e discordo completamente (gradação: 

concordo completamente, concordo em partes, neutro, discordo em partes, discordo 

completamente).  

Por fim, o questionário contou com duas perguntas dissertativas, a primeira visava tentar 

identificar como o professor adaptaria o jogo a sua prática docente e a outra visava ser um 

espaço aberto para sugestões de melhorias para os avaliadores que desejassem pudessem 

expressar suas opiniões livremente. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. LINK PARA ACESSO AO PRODUTO EDUCACIONAL ‘LUDO AMBIENTAL’. 

Foi criado um site na plataforma do Google Sites® unicamente com o propósito de 

disponibilizar os arquivos do jogo Ludo Ambiental para download, bem como, o manual de 

instruções para a elaboração do mesmo em sua versão física. 

Os materiais (arquivos da versão virtual e o manual da versão física) estão disponíveis em: 

https://sites.google.com/view/ludoambiental/. 
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5.2. PROPOSTA EDUCATIVA DO JOGO 

Na criação do jogo, partiu-se do princípio de elaborar um material que pudesse ser 

vivenciado pelos alunos e professores buscando promover a aprendizagem de forma divertida, 

e interessante, que abordasse a temática ambiental.  

Após planejar-se, em uma determinada etapa, realizar o jogo do tipo RPG, esta ideia foi 

descartada por dificuldades de condução na prática. Estas dificuldades não se referem apenas 

a dificuldade dos jogadores de conduzir o jogo, mas também à necessidade de habilidades de 

condução do jogo no formato RPG pelo professor. Assim, o uso de questões e respostas, por 

ser mais usual em sala de aula, foi escolhido com o intuito de despertar o interesse por seu uso 

pelos professores e pela facilidade de desenvolvimento em aula. 

 Desde então, o conceito do jogo passou por uma evolução, considerando-se os seguintes 

aspectos: 1. Faixa etária a que se destina esse material; 2.  Facilidade de condução da 

atividade, considerando-se os professores e os estudantes; 

 A forma de inserção do jogo no contexto da aula foi uma das preocupações. Considerou-

se aqui como a atividade seria realizada e quais seriam os fatores que influenciariam na 

escolha por utilizar ou não o jogo. Por exemplo, se for realizado presencialmente: qual o 

espaço disponível para a utilização do jogo? Seria possível criar um tabuleiro que permita aos 

estudantes caminhar sobre ele, como uma trilha real? Se o jogo for utilizado de forma virtual: 

quais ferramentas estarão facilmente disponíveis ao professor? 

Ao final, optou-se pela utilização do formato ‘ludo’, por ser de fácil condução pelo 

professor ou pelos próprios estudantes. Ele é considerado assim, porque em sua mecânica 

(como o jogo funciona) o avanço no tabuleiro e as ações dos jogadores são coordenados pelos 

números obtidos no lançamento do dado. Outro aspecto que contribuiu para a escolha deste 

formato foi o conjunto de regras. Felício e Soares (2018) discutem um pouco sobre a 

influência de regras muito complexas para o uso de jogos em sala de aula, os autores 

defendem que 

 

um dos maiores problemas da aplicação de jogos em sala de aula são suas regras. 

Quando se tem regras efetivamente longas e complexas, elas tendem a dificultar o 

entendimento do jogo, o que tem como consequência a demora na compreensão da 

dinâmica de jogabilidade, atrasando a discussão do conteúdo.  (FELÍCIO; SOARES, 

2018, p.162) 

 

O conjunto de regras do ludo não é excessivamente complexo, favorecendo a rápida 

adaptação dos estudantes à mecânica do jogo. Além disso, o ludo é conhecido por várias 

gerações, sendo assim mais compreensível e familiar para muitas pessoas.  
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Também, foram estabelecidos três diferentes níveis de dificuldade (Fácil, Intermediário e 

Difícil). Estes níveis não se referem a crescente complexidade do jogo ou das perguntas dele, 

mas sim ao aumento do número de casas de surpresa e desafio. Assim, o jogo mais difícil é o 

que apresenta maior número dessas casas, o que influenciará em quanto tempo o jogo demora 

para ser concluído.   

Logo em seguida, foi determinado o público alvo a que se destina o material (Ensino 

Fundamental II e 5º ano do Ensino Fundamental I) e para a determinação de quais conteúdos 

seriam trabalhados realizou-se uma análise exploratória da BNCC. 

A elaboração do jogo se dividiu de acordo com os componentes que integram a versão 

final do jogo (Figura 4). 

Figura 4 - Componentes que constituem o jogo “Ludo Ambiental”. 

 

Fonte: A autora (2021). 

Considerou-se aqui a elaboração de três componentes principais para o jogo, o tabuleiro 

(junto aos dados e os pinos), as cartas e o conjunto de regras, conforme exemplificado pela 

Figura 4. 

Porém, ainda era necessário incluir um aspecto didático ao jogo, que por si só não 

apresenta estes elementos. Com isso em vista, determinou-se que seriam inclusas ao jogo 

casas nas quais os participantes tivessem que responder perguntas para avançar e casas em 

que alguma situação surpresa ocorreria, influenciando o desenrolar do jogo. Para essas casas 

determinou-se que seriam elaboradas cartas utilizando os diferentes tipos de conhecimentos 

propostos por Zabala (1998): Conceituais, Factuais, Procedimentais e Atitudinais.  

A escolha desta abordagem dos conhecimentos tal como explicado por Zabala na visão 

construtivista foi pesquisada, na maneira de pensar como se poderia relacionar teoria e 

prática, dando um embasamento ao jogo. Este embasamento é um diferencial do jogo 

elaborado didaticamente em relação ao que é apenas produzido comercialmente. O jogo 

elaborado didaticamente necessita apoiar-se na teoria porque o objetivo de ensino pode 

mudar. O objetivo de facilitar a construção dos diferentes conhecimentos é específico deste 
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jogo, diferente, por exemplo, de um jogo da memória, cujo objetivo lúdico e também didático 

é a memorização.   

Para cada tipo de conhecimento foram pensadas perguntas e a reflexão de como poderia 

ser inserido. Os conhecimentos factuais, tais como datas, nomes e especificidades de um fato 

ocorrido, são propícios a simples memorização sem valorizar a aprendizagem significativa, 

segundo Zabala (1998). Optou-se, então, por incluir os conhecimentos relativos aos fatos para 

a contextualização de perguntas do jogo, evitando-se exigir respostas de datas e nomes, mas 

sem deixar de incluí-los. Outra reflexão deste preparo e seleção das perguntas com conteúdo 

factual foi de que os factuais podem dar uma ideia de acontecimentos anteriores, situando 

histórica e geograficamente o aluno, quando era o caso.   

A proposta educativa elaborada é, então, a de propor um jogo que alie a BNCC aos 

tipos de conhecimentos propostos por Zabala (1998) em um formato de fácil entendimento e 

que possa ser conduzido facilmente pelo professor, tendo como público alvo alunos de Ensino 

Fundamental II e 5º Ano do Ensino Fundamental I. É necessário então em um primeiro 

momento conceituar os tipos de conhecimentos e qual é a sua forma de aprendizagem e em 

seguida relacionar como este conhecimento será aplicado ao jogo.  

Zabala (1998) define em seu livro ‘A Prática Educativa: Como ensinar’, os conteúdos 

atitudinais como sendo aqueles que podem ser agrupados em “valores, atitudes e normas” 

(ZABALA, 1998, p.46).   

Os valores seriam considerados por ele como sendo “princípios ou as idéias éticas que 

permitem às pessoas emitir juízo sobre as condutas e seu sentido.” (ZABALA, 1998, p.46). Já 

as atitudes, são tidas como “tendências ou predisposições relativamente estáveis das pessoas 

para atuar de certa maneira.” (ZABALA, 1998, p.46) e as normas, então, seriam “padrões ou 

regras de comportamento que devemos seguir em determinadas situações” (ZABALA, 1998, 

p.46) e constituiriam “a forma pactuada de realizar certos valores compartilhados por uma 

coletividade e indicam o que se pode fazer ou não se pode fazer neste grupo.” (ZABALA, 

1998, p. 46-47). 

Sobre a aprendizagem destes conteúdos, o autor diz que a 

[...] aprendizagem dos conteúdos atitudinais supõe um conhecimento e uma reflexão 

sobre os possíveis modelos, uma análise e uma avaliação das normas, uma 

apropriação e elaboração do conteúdo, que implica a análise dos fatores positivos e 

negativos, uma tomada de posição, um envolvimento afetivo e uma revisão e 

avaliação da própria atuação. (ZABALA, 1998, p.48) 

 

Os conteúdos atitudinais são inclusos ao jogo através das cartas Surpresa. Visando 

favorecer essa análise do próprio comportamento proposta por Zabala (1998), as cartas foram 
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elaboradas de modo a colocar o aluno no papel de um personagem, trazendo situações 

cotidianos que os personagens poderiam encontrar. Para isso, foram criados quatro 

personagens (Bombeiro, Produtor Rural, Ambientalista e Educador) que durante o jogo 

apareceriam nas cartas ao acaso. A criação destes personagens se justifica na intenção de 

trazer contextos, situações e conceitos diferentes em cada carta. Podendo-se trabalhar temas 

que não estavam incluídos diretamente nas habilidades selecionadas e trazendo situações do 

cotidiano ao jogo. 

Tendo isso em conta, buscou-se incluir nestas cartas situações envolvendo algumas 

leis e também priorizou-se beneficiar com o avanço de casas as atitudes consideradas como 

“certas” e o retorno de casas para as “erradas”, nessa última buscou-se incentivar a reflexão. 

Por exemplo, se o jogador sorteia uma carta e se encontra no papel de um agricultor que se 

esqueceu de fazer a manutenção em seu sistema de irrigação e por consequência desperdiçará 

milhares de litros de água caso haja uma falha na canalização, neste caso a carta lhe diz 

retorne algumas casas e faça a manutenção antes que a situação aconteça ou se agrave. 

Já os outros três tipos de conhecimentos foram envolvidos no jogo aliados às 

habilidades da BNCC através das cartas de desafio. Foram selecionadas 22 habilidades para o 

componente Geografia e 18 para o componente de Ciências, totalizando 40 habilidades a 

serem trabalhadas (APÊNDICE C).  

Para a obter a base teórica e viabilizar a elaboração das perguntas a pesquisadora 

realizou consultas à sites educativos, bem como, sites de notícias. Para as perguntas em que 

foi utilizada uma bibliografia específica, os links foram disponibilizados no material do jogo, 

para que o jogador possa consultar caso queira explorar mais sobre o assunto. 

Zabala (1998) conceitua os conhecimentos factuais como “conhecimentos de fatos, 

acontecimentos, situações, dados e fenômenos” (ZABALA, 1998, p.41). Segundo o autor este 

conhecimento “trata-se de um conteúdo cuja resposta é inequívoca. Nestes casos é uma 

aprendizagem de tudo ou nada” (ZABALA, 1998, p.41). Ainda para ele se considera que se 

“aprendeu um conteúdo factual quando é capaz de recordar e expressar, de maneira exata, o 

original” (ZABALA, 1998, p.41). Ou seja, os conteúdos factuais, segundo ele, são aqueles 

obtidos através do processo de memorização. Para abordar os conhecimentos factuais no 

contexto das cartas buscou-se associar este tipo de conhecimento a algum dos outros, seja 

conceitual ou procedimental. Também, buscou-se trazer esses conteúdos utilizando notícias e 

contextualização. Um exemplo utilizado nas cartas foi a associação da crise hídrica de 2014 

com o aumento do custo da energia elétrica no Brasil. 

Quanto aos conhecimentos conceituais Zabala (1998) os traz como sendo um  
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conjunto de fatos, objetos ou símbolos que tem caraterísticas comuns, e os princípios 

se referem às mudanças que se produzem num fato, objeto ou situação em relação a 

outros, fatos, objetos e situações e que normalmente descrevem relações de causa-

efeito ou correlação (ZABALA, 1998, p.42). 

 

 Em relação a sua aprendizagem Zabala (1998) considera que esse conhecimento é 

realmente aprendido quando o estudante consegue ir além da simples repetição e sim “quando 

sabe utilizá-lo para a interpretação, compreensão ou exposição de um fenômeno ou situação; 

quando é capaz de situar os fatos, objetos ou situações naquele conceito que o inclui” 

(ZABALA, 1998, p.42). No contexto de sua utilização nas cartas do jogo, buscou-se incluir 

perguntas conceituais que apresentassem um contexto para favorecer a ideia da aprendizagem 

significativa, porém sem necessariamente abordar outros tipos de conhecimentos. Um 

exemplo utilizado nas cartas foi a importância da cobertura vegetal para evitar processos 

erosivos nos solos. 

 E por fim, apresenta-se a definição do autor para os conhecimentos procedimentais. 

Para Zabala (1998) o conhecimento procedimental é aquele que  

inclui entre outras coisas, as regras, as técnicas, os métodos, as destrezas ou 

habilidades, as estratégias, os procedimentos – é um conjunto de ações ordenadas e 

com um fim, quer dizer, dirigidas para a realização de um objetivo (ZABALA, 

1998, p.43). 

 

Quanto ao processo de aprendizagem, o autor diz que se considera em termos gerais 

que “se aprendem os conteúdos procedimentais a partir de modelos especializados. A 

realização das ações que compõem o procedimento ou estratégia é o ponto de partida” 

(ZABALA, 1998, p.44). A partir disso, é possível compreender que na visão do autor, o 

conhecimento procedimental é aprendido verdadeiramente através da prática. No contexto das 

cartas, esses tipos de conhecimentos foram associados a perguntas que trouxessem 

procedimentos, como por exemplo, o de descarte adequado do lixo. 

Considerando os tipos de conhecimentos a serem abordados, o processo de elaboração 

das perguntas foi feito através de uma listagem inicial dos conteúdos trazidos nas habilidades 

da BNCC e posterior separação de quais os conteúdos que poderiam se aproximar mais de 

cada um dos tipos de conhecimento. Buscou-se sempre que possível contextualizar os 

conteúdos para aproximá-los da realidade do estudante, facilitando a aprendizagem. Porém 

notou-se durante a elaboração das perguntas, que aquelas que trazem os conhecimentos 

conceituais e/ou factuais são as mais fáceis de serem elaboradas.  

Para consolidar completamente a proposta educativa, propõe-se que o formato de fácil 

entendimento e condução pelo professor seja o formato do ludo. A proposta é que o arquivo 
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da versão virtual do jogo fique disponível de forma editável para que o jogo seja passível de 

adaptação para qualquer tema por parte dos professores. 

No Quadro 3 estão apresentados os critérios de elaboração do jogo e como se deu sua 

aplicação ao produto educacional.  

Quadro 3: Critérios para a elaboração do jogo Ludo Ambiental.  

Critério Como foi implementado 

1 
Que o professor pudesse utilizar de modo remoto 

durante a aula 

O professor move os pinos (ou carinhas, como 

denominado pela versão virtual) no tabuleiro e 

também organiza a dinâmica do jogo com alunos, 

remotamente, com o uso do powerpoint. 

2 
Que o aluno tivesse possibilidade de responder sem 

sentir-se avaliado e com prazer de participar 

Não se utiliza o sistema de pontuação nem de 

punição aos erros, mas quando a resposta está errada, 

o professor tem a oportunidade dar a resposta correta 

e explicar ou, conforme a sua autonomia, perguntar 

para outros alunos e assim, criar um clima em que a 

competição ou avaliação não predominam. 

3 
Que atendesse ao que o professor necessita em seu 

trabalho, como atender a BNCC 

Para isso foram consideradas as habilidades 

especificas do público-alvo do jogo previstas pela 

BNCC, trabalhando no jogo os conteúdos trazidos 

por elas. 

4 

Que as perguntas a serem respondidas fossem 

abrangentes, quanto aos conteúdos, trazendo os 

aspectos factuais, conceituais, procedimentais e 

atitudinais 

Aqui utilizou-se abordar os conteúdos factuais, 

conceituais e procedimentais através das cartas de 

desafio e os conteúdos atitudinais através das cartas 

de surpresa. 

5 

Que fosse realizado em uma plataforma ou tabuleiro 

simples, de forma que a dinâmica fosse de fácil 

compreensão pelo usuário ou conhecida do grande 

público 

Escolha do ludo como base de construção do jogo. 

6 

Que o professor tivesse ação durante o jogo, de modo 

a poder realizar a mediação entre aluno e 

conhecimento, visto que muitos jogos educativos são 

previstos para que o aluno jogue, prescindindo da 

orientação do professor. 

Considera-se que o professor foi incluído pois ele é 

quem manipula o tabuleiro, tendo abertura para 

contribuir e explicar a qualquer momento durante a 

partida. Já na versão física isso ocorreria com ele 

tendo que realizar a organização do jogo. 

Fonte: A autora (2021). 

 

O objetivo do processo de avaliação do jogo e também do questionário, foi o de 

avaliar a percepção que os futuros professores têm em relação ao jogo e a sua aplicabilidade, 

bem como, se os tipos de conhecimentos propostos por Zabala (1998) estão claros na 

composição do jogo de forma que eles possam ser identificados.  As cartas foram os 

componentes do jogo que incluíram as questões elaboradas por estes conhecimentos e serão 

descritas em um tópico posterior.   

 

5.3. CONSULTA À BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) PARA 

ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES 

A BNCC atua como um guia para a formulação dos currículos escolares, elencando 

aquilo que deverá ser aprendido pelos alunos desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. 
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A escolha deste documento para a análise se deu em função da proposta de adequação 

do jogo para a utilização em sala de aula, ou seja, visou-se abordar as habilidades previstas 

para o estudante da faixa etária alvo do material elaborado.  

Essa proposta de utilizar a BNCC tem o intuito de favorecer e permitir ao aluno 

exercitar as habilidades, sejam elas de discussão, comparação, análise, entre outras. A 

proposta é que isso aconteça através das questões, que trazem as temáticas de forma 

contextualizada para que o aluno tenha exemplos mais próximos de sua realidade favorecendo 

a aprendizagem, bem como, o desenvolvimento do pensamento crítico do estudante, em 

relação a atitudes, conceitos, procedimentos e fatos. 

Também, considerou-se que até o momento deste estudo a BNCC é o documento que 

está sendo orientador de diversos currículos escolares, como os estaduais e municipais. 

A Base Nacional Comum Curricular: 

é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo 

das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 

etapas e modalidades da Educação Básica, de modo que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua 

o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2018, p.7). 

 

A BNCC foi consultada e foram levantados os assuntos e formas de ensino 

identificando-se que está proposta em habilidades. Esta consulta foi realizada com o objetivo 

de identificar quais conteúdos seriam adequados à faixa etária e que pudessem ser utilizados 

na construção do jogo. Foi realizada a busca por palavras-chave e seleção das habilidades. 

 Realizou-se uma análise exploratória da BNCC visando explorar quais são os 

conteúdos relacionados a meio ambiente que são propostos por ela nos componentes de 

Ciências e Geografia para o Ensino Fundamental II e 5º Ano do Ensino Fundamental I.  

Foi realizada a leitura dos componentes selecionados e realizou-se a triagem das 

habilidades utilizando os seguintes critérios: 

1 – A habilidade traz as palavras: ‘meio ambiente’, ‘ambiente’ ou alguma de suas 

variações em sua redação; 

2 – A habilidade aborda temas relacionados ao meio ambiente (Exemplos: Biomas e 

Ecossistemas, Reciclagem, Ciclo da Água...) 

 Caso a habilidade se adequasse aos critérios listados acima ela era separada para 

compor o conjunto utilizado para a elaboração das cartas de pergunta. A lista de habilidades 

selecionadas de acordo com o componente, unidade temática e objeto de conhecimento bem 

como a temática ambiental está disponível no APÊNDICE C deste trabalho.  
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Foram selecionadas 22 habilidades para o componente Geografia e 18 para o 

componente de Ciências, totalizando 40 habilidades a serem trabalhadas.  

No Quadro a seguir são trazidos exemplos de perguntas elaboradas de acordo com as 

habilidades e com os anos. A lista completa das perguntas bem como as habilidades e o tipo 

de conhecimento encontrado estão disponíveis no APÊNDICE E. 

 

Quadro 4: Seleção de habilidades da BNCC para compor as perguntas do jogo e exemplo de perguntas 

elaboradas.  

Habilidade 

encontrada 
Disciplina e Ano Exemplo de questão do jogo para esta habilidade 

Selecionar argumentos 

que justifiquem a 

importância da 

cobertura vegetal para a 

manutenção do ciclo da 

água, a conservação 

dos solos, dos cursos de 

água e da qualidade do 

ar atmosférico. 

Ciências (5º Ano) 

Você já deve ter visto em algum veículo de informações, notícias sobre 

ocorrências de deslizamentos de terra em cidades brasileiras após a 

ocorrência de chuvas, como por exemplo, no Rio de Janeiro e em São 

Paulo. Esses deslizamentos ocorrem em morros e encostas e são uma 

das consequências do desmatamento dessas áreas, uma vez que a 

vegetação ajuda a: 

a) desacelerar a velocidade das gotas das chuvas e também a 

estabilizar o solo. 

b) impedir que a chuva chegue ao solo, fazendo-o permanecer 

totalmente seco. 

c) acelerar as gotas de chuva e diminuir a porosidade do solo. 

Associar a produção de 

medicamentos e outros 

materiais sintéticos ao 

desenvolvimento 

científico e 

tecnológico, 

reconhecendo 

benefícios e avaliando 

impactos 

socioambientais. 

Ciências (6º Ano) 

O desenvolvimento de medicamentos para tratar diversas doenças é um 

dos benefícios do avanço tecnológico e científico. No munícipio de 

Caruaru (Pernambuco) existe uma campanha incentivando o descarte 

correto desses medicamentos. Mas você sabe como descartar os 

remédios vencidos? 

a) O descarte deve ser feito normalmente no lixo de sua casa, já que não 

há problemas de contaminação. 

b) Você deve levar o medicamento vencido em um ponto de coleta, 

para que ele tenha o destino correto e não contamine o meio 

ambiente. 

c) O descarte dos comprimidos deve ser feito na pia e a caixa pode ser 

jogada no lixo normalmente. 

Fonte consultada: https://g1.globo.com/pe/caruaru-

regiao/noticia/2021/05/15/tv-asa-branca-e-cebrac-lancam-campanha-

descarte-correto-dos-medicamentos.ghtml 

Discutir em que medida 

a produção, a 

circulação e o consumo 

de mercadorias 

provocam impactos 

ambientais, assim como 

influem na distribuição 

de riquezas, em 

diferentes lugares. 

Geografia (7º 

Ano) 

Um dos gases responsáveis pelo aquecimento global é o gás carbônico 

que é utilizado pelas árvores no processo de fotossíntese (que é como as 

plantas produzem “alimento”). Então, para ajudar a combater o 

aquecimento global deve-se:  

a) aumentar o consumo de papel  

b) diminuir o desmatamento de florestas  

c) aumentar o consumo de combustíveis derivados do petróleo. 
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Analisar o papel 

ambiental e territorial 

da Antártica no 

contexto geopolítico, 

sua relevância para os 

países da América do 

Sul e seu valor como 

área destinada à 

pesquisa e à 

compreensão do 

ambiente global. 

Geografia (8º 

Ano) 

Segundo noticiado em 2020, a Antártica tem mais de 90% de seu 

território coberto por gelo, isso torna a Antártica um território 

importante ambientalmente. Isso acontece porque: 

a) É necessário entender porque esta localidade congelada não é 

habitada por nenhum tipo de fauna e flora. 

b) Lá estão armazenados 70% da água potável do planeta, além do 

território ser importante para o equilíbrio do calor na terra. 

c) Este local pode ter grandes reservatórios de petróleo que é uma fonte 

renovável de energia. 

Fonte consultada: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51121478 

Justificar a importância 

das unidades de 

conservação para a 

preservação da 

biodiversidade e do 

patrimônio nacional, 

considerando os 

diferentes tipos de 

unidades (parques, 

reservas e florestas 

nacionais), as 

populações humanas e 

as atividades a eles 

relacionados. 

Ciências (9ºAno) 

A Jararaca-ilhoa é uma espécie criticamente ameaçada de extinção. Ela 

é uma espécie endêmica que habita unicamente a ilha da queimada 

grande ou ilha das cobras, como também é conhecida. Localizada no 

litoral paulista, esta ilha é uma área de relevante interesse ecológico, ou 

seja, uma unidade de conservação. Esta afirmação é: 

a) Verdadeira 

b) Falsa 

Fonte consultada: https://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-

noticias/20-geral/10210-conhecendo-a-ilha-da-queimada-grande-e-seus-

habitantes 

Fonte: A autora (2021). 

 

 Para entender com mais aprofundamento a proposta de se utilizar as habilidades da 

BNCC como base para a elaboração das perguntas, podemos utilizar o exemplo da primeira 

pergunta apresentada pelo Quadro 4, representada no quadro a seguir.  

 

Quadro 5 - Exemplo de pergunta baseada na BNCC. 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Selecionar argumentos que justifiquem a 

importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a conservação dos 

solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico. 

- Pergunta: Você já deve ter visto em algum veículo de informações, notícias sobre 

ocorrências de deslizamentos de terra em cidades brasileiras após a ocorrência de chuvas, 

como por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Esses deslizamentos ocorrem em 

morros e encostas e são uma das consequências do desmatamento dessas áreas, uma vez 

que a vegetação ajuda a: 

a) desacelerar a velocidade das gotas das chuvas e também a estabilizar o solo. 

b) impedir que a chuva chegue ao solo, fazendo-o permanecer totalmente seco. 

c) acelerar as gotas de chuva e diminuir a porosidade do solo. 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

Fonte: A autora (2021) 
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A habilidade selecionada para esta pergunta foi: “Selecionar argumentos que 

justifiquem a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a 

conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico” (BRASIL, 

2018). Tendo isto em vista, entende-se que a pergunta a ser elaborada deverá fazer com o que 

o estudante exercite a sua capacidade de análise para poder selecionar qual a alternativa que 

melhor relaciona a cobertura vegetal a aspectos como o ciclo da água, qualidade do ar, 

manutenção de cursos de água bem como a conservação do solo. 

Portanto, a pergunta elaborada traz a temática da importância da cobertura vegetal para 

a conservação do solo de forma a evitar processos erosivos e deslizamentos. Pede-se ao 

estudante que leia as afirmações e selecione o argumento que melhor relaciona a presença da 

cobertura vegetal a menor ocorrência de eventos como os deslizamentos de terra. Atendendo, 

então, à proposta da habilidade enquanto trata a temática ambiental de forma contextualizada. 

Foram elaboradas ao todo 65 perguntas, sendo que algumas das habilidades se 

repetem. Sendo 25 perguntas de conhecimentos conceituais, 25 factuais aliadas aos 

conhecimentos conceituais e procedimentais e mais 15 de conhecimentos procedimentais. 

Observou-se que as perguntas que trazem fatos e conceitos foram mais simples de elaborar, 

muitas vezes não precisando de muito esforço para a formulação dos enunciados e 

alternativas, enquanto o oposto foi observado para aquelas que buscavam trazer 

procedimentos. Assume-se que isso deva ser em decorrência do uso mais comum de 

perguntas que tragam conceitos e fatos em detrimento daquelas que tragam práticas e 

procedimentos. 

 

5.4. DESCRIÇÃO DAS PARTES DO JOGO “LUDO AMBIENTAL” 

4.4.1 FORMATO E MECÂNICA DO JOGO “LUDO AMBIENTAL” 

 

VERSÃO FÍSICA  

O tabuleiro foi confeccionado e dimensionado de forma que os jogadores possam 

caminhar sobre ele, na Figura 5 a seguir, apresenta-se o dimensionamento determinado para o 

tabuleiro. 
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Figura 5 - Dimensionamento do tabuleiro do jogo “Ludo Ambiental” elaborado em computador no programa 

AutoCAD® pela autora. 

 

Fonte: A autora (2021). 
 

O tabuleiro físico foi confeccionado em feltro. A escolha deste material se deu 

considerando a necessidade de durabilidade do tabuleiro, também se levou em consideração a 

facilidade de aquisição do material. O tabuleiro confeccionado em tecido pode ser usado tanto 

em espaços cobertos quando em gramados ao ar livre. As cores escolhidas para a confecção 

foram: cinza para a base; vermelho, amarelo, azul e verde para as trilhas de chegada de cada 

time, laranja neon como indicativo das casas “surpresa” e verde com detalhes brancos para a 

indicação de casas de “desafio”. O tabuleiro da versão física necessita que sejam 

confeccionados um número de sinais de [?] e [!] que satisfaça a demanda das respectivas 

casas até o nível mais difícil, esses sinais foram confeccionados com feltro (assim como o 

tabuleiro) e fitas de velcro que permitem que sejam colocados em qualquer uma das casas no 

tabuleiro para dificultar o jogo caso seja necessário estender o tempo. Neste aspecto o jogo 

físico permite uma mobilidade maior das casas que o jogo virtual, já que o primeiro favorece 

a movimentação livre das casas especiais, enquanto o segundo não. 

O tabuleiro foi confeccionado inteiramente de feltro e é composto de quatro módulos 

(que são as casas da trilha de chegada de cada time) anexados por fitas de velcro no centro 

(Figura 6). 
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Figura 6 - Módulos e tabuleiro do jogo “Ludo Ambiental” (Versão Física). 

 

Fonte: A autora (2021). 

Para se obter os módulos foram necessários 6 metros de feltro de cor cinza (o tecido 

apresenta uma medida fixa de 1,40m) para a confecção da base do tabuleiro e mais 1,00 m 

para a confecção dos triângulos centrais. Foi necessário 1,60m de feltro nas cores vermelho, 

azul, amarelo e verde. E faixas de 20 cm de espessura (com comprimento de 1,40 m – valor 

fixo) de feltro verde com detalhes em branco e feltro laranja neon para a confecção de todas 

as interrogações e exclamações, respectivamente.  

O velcro foi a solução encontrada para permitir a colocação e retirada das 

interrogações e exclamações que não são fixas no tabuleiro. As sinalizações fixas são as do 

nível fácil do jogo, sendo a inclusão das demais sujeita ao critério do responsável pela 

atividade ou dos próprios jogadores. 

A separação dos quadrados foi realizada com a utilização de fita de cetim de 4,00 cm 

de espessura. Optou-se por usar a fita para delimitar as casas devido a facilidade de execução 

deste processo e também para proporcionar uma divisão clara para as casas. 

A Figura 7 apresenta os materiais adquiridos (A) e as formas confeccionadas (pontos 

de exclamação e interrogação) (B). 
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Figura 7 - Materiais utilizado na confecção do tabuleiro (A) e pontos de exclamação e interrogação 

confeccionados (B) do jogo “Ludo Ambiental”. 

 

Fonte: A autora (2021). 

 

A proposta de um tabuleiro em que os jogadores pudessem caminhar, levou a proposta 

da utilização de um dado que fosse proporcional ao tabuleiro, sendo assim realizou-se 

também a confecção de um dado.  

O dado foi feito utilizando feltro nas cores preto e branco. Para a base do dado 

utilizou-se feltro preto, em uma faixa de 60 cm (com comprimento de 1,40 m – valor fixo) e 

para a confecção dos números indicados por círculos, utilizou-se uma faixa de 20 cm (com 

comprimento de 1,40 m – valor fixo) de feltro branco. O enchimento do dado foi feito com 

500g de fibra siliconada. A fixação das partes foi feita com cola quente e as arestas foram 

alinhavadas com linha de costura de algodão mercerizado.  

Figura 8 - Dimensionamento e dado confeccionado jogo “Ludo Ambiental” (Versão Física). 

 

Fonte: A autora (2021). 
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As cartas da versão física do jogo foram pensadas para serem impressas e plastificadas 

nas dimensões de 8,5 x 14,5cm (Figura 9). 

 

Figura 9 - Modelos de Carta de Desafio (A) e de Carta de Surpresa (B) Dimensionamento do jogo “Ludo 

Ambiental” (Versão Física). 

 

Fonte: A autora (2021) 

 

VERSÃO VIRTUAL  

Na Figura 10 que apresenta uma captura de tela do arquivo da versão virtual do Ludo 

Ambiental, a marcação (A) corresponde a lista de tópicos do que está contido no arquivo, 

observam-se sete slides na seção ‘Sobre o material’, os slides ali presentes podem ser 

acessados pelos botões localizados na marcação (B). Nestes slides estão representados 

esquemas e instruções de funcionamento do arquivo para os usuários, bem como as regras do 

jogo. 
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Figura 10 - Captura de tela do arquivo da versão virtual do jogo “Ludo Ambiental”. 

 

Fonte: A autora (2021). 

 

Voltando a seção (A) observa-se que existem duas outras categorias: “Desafio” e 

“Surpresa” essas opções são acessadas através dos botões de [?] e [!] respectivamente, 

demarcados por retângulos e quadrados pretos na imagem. O caminho feito a partir dos 

cliques está representado na Figura 11. 
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Figura 11 - Caminho feito através dos hiperlinks localizados diretamente no tabuleiro do jogo “Ludo 

Ambiental”. 

 

Fonte: A autora (2021). 

 

O primeiro clique direciona o usuário a tela de escolha de carta, após a seleção das 

coordenadas, o usuário é direcionado ao slide correspondente, para o caso da casa de surpresa 

são quatro tipos de cartas que podem ser sorteadas, isso é em decorrência do número de 

personagens. Para as casas de desafio, ao clicar sobre as respostas o usuário poderá ser 

direcionado a qualquer uma das imagens apresentadas na sequência dependendo se sua 

resposta está correta ou incorreta. 
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A Figura 12 apresentada a seguir, exemplifica o caminho feito para jogar os dados. 

 

Figura 12 - Funcionamento do dado virtual no jogo “Ludo Ambiental”. 

 

Fonte: A autora (2021). 

 

Ao clicar no botão ‘Jogue os dados’ uma janela no navegador se abrirá com a 

ferramenta de lançamento de dados do Google®, como exemplificado na imagem. Então 

basta clicar no botão azul ‘Roll’ e um número de um a seis será gerado. 

O caminhamento dos pinos nesta versão é esquematicamente representado na Figura 

13 

Figura 13 - Representação esquemática da movimentação dos pinos do jogo “Ludo Ambiental”. 

 

Fonte: A autora (2021). 

A movimentação dos pinos é feita através do movimento de clicar sobre a imagem até 

aparecerem os tracejados que indicam seu contorno, e movimentar a imagem livremente até a 

casa determinada após jogar os dados. 

E, por fim, apresenta-se na Figura 14 os três níveis de dificuldade do arquivo da 

versão virtual do jogo elaborado.  
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Figura 14 - Níveis de dificuldade do jogo “Ludo Ambiental” (Versão virtual). 

 

Fonte: A autora (2021). 

Todos os arquivos funcionam da mesma forma, a única variação entre eles é o desenho 

do tabuleiro apresentado. 

 

4.4.2 TABULEIRO, DADO E PINOS DO JOGO “LUDO AMBIENTAL” 

Em um primeiro momento, a pesquisa se concentrou em desenvolver o jogo para ser 

utilizado e testado pessoalmente, porém, essa opção se tornou inviável devido as condições 

encontradas em 2020. O jogo em sua versão física foi desenvolvido e será apresentado 

brevemente o processo de concepção do funcionamento desta versão para que se possa 

explicar adaptação realizada para a versão virtual. 

A proposta para o tabuleiro da versão física é a de que os jogadores possam caminhar 

sobre o tabuleiro do jogo, então, em um primeiro momento foi realizado um estudo buscando 

estabelecer o tamanho das casas, bem como do tabuleiro como um todo, que pudesse 

acomodar os estudantes e que fosse viável utilizar em diferentes espaços. Esse 

dimensionamento tinha o objetivo de determinar qual o tamanho de tabuleiro seria adequado 

para o uso em sala de aula e foi realizado através de desenhos em escala feitos utilizando o 

software AutoCAD®, cada um deles testando diferentes dimensões de casas e formatos para o 

tabuleiro (Figura 15). 
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Figura 15 - Versão 1 (A), 2 (B) e 3 (C) do tabuleiro do jogo “Ludo Ambiental”. 

 

Fonte: A autora (2021). 

Assim que se determinou o formato a ser adotado, prosseguiu-se para a fase de criação e 

adaptação a partir de um protótipo para se determinar o tipo de material e o dimensionamento 

final do jogo, aqui ainda em um contexto de versão física. O protótipo foi adaptado com 33 

cartolinas coloridas, a partir da versão 1 (A) observado na Figura 15 e o dimensionamento foi 

testado em diferentes espaços, inclusive nas salas de aula da universidade para ver se seria 

viável a construção do tabuleiro. Após observação dos resultados do protótipo, percebeu-se 

que o tamanho do tabuleiro era adequado, porém o número de casas apresentadas para este 

modelo era pequeno, o que poderia afetar o tempo de duração do jogo. 

Partindo disso, decidiu-se alterar o formato para um número maior de casas, o que gerou 

as versões 2 (B) e 3 (C). Para estas versões não foi realizada a construção de protótipos, 

porém se construiu o espaço das dimensões propostas para as casas do tabuleiro a fim de 

avaliar se seria viável para a utilização pensando nos estudantes.  

A versão 2 (B) do tabuleiro, foi descartada devido ao seu tamanho excessivo, uma vez 

que o tabuleiro ficaria com uma medida total de quatro metros de comprimento e também de 

largura, não podendo ser acomodada em qualquer espaço. Já a versão 3 (C) é semelhante a 

proposta final do tabuleiro em seu dimensionamento, porém um dos triângulos na trilha de 

chegada (faixa central do tabuleiro) foi removido para melhorar a situação de conforto do 

jogador, também se optou por adicionar mais cores ao tabuleiro para torná-lo mais atrativo 

visualmente. A versão final elaborada apresenta semelhanças com o formato original do 

tabuleiro de ludo, porém foram feitas alterações no número de casas, bem como em suas 

dimensões. O tabuleiro desta versão chegou a ser confeccionado, utilizando como material o 

feltro, porém não chegou a ser avaliado. 

Na Figura 16, a seguir, está representado o tabuleiro elaborado para a versão física do 

jogo, bem como um guia referente aos nomes dados a cada uma das partes dele. 
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Figura 16 - Representação do tabuleiro do jogo “Ludo Ambiental” em versão física (A) e o Guia de nomes para 

as partes do tabuleiro (B). 

 

Fonte: A autora (2021). 

 

Partindo deste projeto de tabuleiro, realizou-se a adaptação dos desenhos de 

dimensionamento do tabuleiro para transformá-lo em um tabuleiro virtual. A versão final do 

tabuleiro projetado para a versão física (A), bem como sua versão virtual adaptada (B) estão 

representados na Figura 17. 

Figura 17 - Comparativo de adaptações feitas ao tabuleiro do jogo “Ludo Ambiental” da versão física (A) em 

relação ao tabuleiro virtual (B). 

 

Fonte: A autora (2021). 

 

 A versão virtual do tabuleiro conta com quatro bases para acomodar os desenhos que 

representaram os pinos de cada jogador, enquanto que na versão original não era necessário se 

ter a base, visto que os pinos seriam os próprios jogadores. Outra adaptação feita foi a 
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alteração das cores das casas de desafio e de surpresa, esta alteração foi realizada para tornar o 

tabuleiro mais visualmente atrativo. Também foram inclusos desenhos indicativos dos pontos 

de partida e de chegada. 

Outro aspecto que compunha o projeto inicial do jogo era um dado dimensionado e 

proporcional ao tamanho estimado do tabuleiro. O dado também havia sido confeccionado em 

feltro, porém não pode ser testado junto ao jogo.  

 No entanto, com a mudança do jogo para um formato virtual, foi necessário buscar 

uma alternativa para a inclusão do dado no tabuleiro, agora virtual. A solução encontrada para 

isso foi a transferência do tabuleiro, bem como do jogo por completo, para um arquivo 

utilizando o programa Microsoft PowerPoint®. A escolha do programa foi em função de sua 

fácil utilização, bem como, por se tratar de uma ferramenta interessante para as aulas 

realizadas em vídeo conferência já que atua como uma versão alternativa da lousa, em sala de 

aula. 

Realizou-se, então, a criação de um hiperlink (uma opção disponibilizada pelo programa 

e que aqui é entendida como um link que direciona para locais específicos tanto na 

apresentação quanto em sites da internet), criando o botão ‘Jogue os dados”. Ao clicar neste 

botão o professor que está manipulando o tabuleiro é direcionado a uma guia do navegador 

em que está localizada ferramenta Roll dice (https://g.co/kgs/emB5mz) do mecanismo de 

busca Google®. Que simulará a experiência de jogar os dados, gerando para o jogador um 

número de um a seis.  

 Outra adaptação necessária para o jogo em sua versão virtual foi a criação de pinos 

para serem utilizados na versão virtual do tabuleiro, bem como, determinar como aconteceria 

o movimento deles no tabuleiro. A solução encontrada foi a de criar imagens em diferentes 

cores e que representassem os jogadores ou times. Foram elaboradas 4 imagens diferentes, e a 

elas foi dado o nome de carinhas (ou invés de chamá-las de pinos). Na Figura 18 estão 

representados os desenhos criados para representarem os jogadores. 

Figura 18 - Carinhas (pinos) representativas dos jogadores na versão virtual do jogo “Ludo Ambiental”. 

 

Fonte: A autora (2021). 

As imagens dos pinos, bem como demais imagens utilizadas no arquivo virtual do 

jogo (com exceção da imagem de base do tabuleiro que foi desenhada no software AutoCAD® 

e uma fotografia localizada em uma das perguntas) foram desenhadas a mão livre no 
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aplicativo Keep® da Google®. Determinou-se nesta etapa que a pessoa que estivesse 

manipulando o tabuleiro durante o período do jogo seria a responsável por movimentar as 

imagens até a casa correspondente.  

Dessa forma foi preciso determinar como fazer o tabuleiro funcionar enquanto se 

mantinha a apresentação em modo de edição. Foi decidido então que todo o material seria 

configurado com hiperlinks para que o professor somente precisasse clicar sobre os locais 

designados para dar prosseguimento ao jogo. Também, foram elaboradas instruções inclusas 

no material explicando seu funcionamento e as regras do jogo. 

O projeto inicial do jogo em versão física previa peças soltas para serem acrescentadas ao 

tabuleiro a fim de alterar o nível de dificuldade, essas peças seriam pontos de exclamação ou 

interrogação para indicar se a casa era de desafio ou surpresa. Foram previstos três níveis de 

dificuldade para o jogo, que também foram adaptados para a versão virtual através da criação 

de arquivos distintos para cada um deles. Para isso, foram feitas alterações na imagem do 

tabuleiro, gerando três possibilidades de tabuleiro em três arquivos diferentes, gerando a 

necessidade de incluir uma faixa indicativa do nível de dificuldade de cada arquivo. A Figura 

19 ilustra o processo de evolução do tabuleiro virtual, onde cada imagem ilustra um dos 

passos explicados acima. 

Figura 19 - Fluxograma da evolução do tabuleiro virtual do jogo “Ludo Ambiental” até chegar a sua versão final. 

 

Fonte: A autora (2021). 
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TABULEIRO – VERSÃO FINAL 

Neste trabalho, o jogo ludo foi adaptado, tanto em seu formato quanto na forma de jogar. 

Para viabilizar esta proposta de adaptação, o tabuleiro foi modificado em aspectos como a 

aparência e tamanho. A Figura 20, apresenta-se a comparação de um tabuleiro tradicional de 

ludo e os tabuleiros propostos para ambas as versões do jogo. 

Figura 20 - Da esquerda para a direita: Tabuleiro original de ludo (Xalingo®) (A), Tabuleiro proposto para o 

jogo “Ludo Ambiental” – versão física (B) e versão virtual (C). 

 

Fonte: A autora (2021). 

Foram realizadas as seguintes modificações no tabuleiro original de ludo: alteração 

no número de casas do percurso de 80 para 44 casas, inserção de casas do tipo “surpresa” e 

“desafio”, além da mudança no dimensionamento e no formato das casas da trilha de chegada 

(faixa central do tabuleiro). Além disto, o número de jogadores foi alterado de quatro para 16 

jogadores, podendo ser formados quatro times de quatro alunos cada, visando incentivar a 

colaboração entre os alunos do mesmo time. Especificamente para a versão virtual, não se 

restringiu o número de jogadores, somente foi realizada a instrução para que eles fossem 

divididos em times, e realizou-se também a alteração dos formatos das bases dos pinos (que 

na imagem (A) correspondem aos círculos coloridos fora do tabuleiro), bem como criaram-se 

imagens para representarem os pinos. 

O jogo proposto possui três variações de tabuleiro, conforme o nível de dificuldade 

escolhido pelo professor ou pelos participantes. Os níveis definidos são: Fácil, Intermediário e 

Difícil. Os níveis foram estabelecidos de acordo com a quantidade de casas de “desafio” e 

“surpresa” que estão presentes no tabuleiro, esses níveis foram propostos com a finalidade de 

alterar o tempo de jogo.  

Na Tabela 1 a seguir, estão representadas as mudanças propostas para o tabuleiro de 

acordo com o nível de dificuldade. 
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Tabela 1 - Alterações propostas para o jogo “Ludo Ambiental” de acordo com os níveis de dificuldade. 

Nível de Dificuldade 
Número de Casas 

Surpresa Desafio 

1 – Fácil 4 4 

2 – Intermediário 8 8 

3 – Difícil  12 12 

Fonte: A autora (2021). 

 

A Figura 21 representa os três níveis estabelecidos nas versões física (A) e virtual (B) 

do jogo do jogo “Ludo Ambiental”.  

Figura 21 - Níveis de dificuldade do jogo “Ludo Ambiental” para as versões física (A) e virtual (B). 

 

Fonte: A Autora (2021). 

 

4.4.3 REGRAS DO JOGO “LUDO AMBIENTAL” 

  Para fins de adaptação das regras do jogo, utilizou-se como base a lista de regras 

baseada no trabalho de Ferreira e Nascimento (2014) no qual os autores também trabalharam 

com a adaptação do ludo, porém, com a temática de química.  

 A adaptação das regras se deu de formas diferentes para a versão física e a versão 

virtual do jogo. Na versão física foi possível manter a maioria das regras semelhantes à 

original. Porém para o jogo virtual, tiverem que ser feitas alterações em algumas das regras 
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para que o jogo pudesse funcionar no novo formato, sendo omitidas algumas regras e 

incluídas novas. 

 

REGRAS 

Ferreira e Nascimento (2014) listam em seu trabalho um comparativo entre as regras originais 

do ludo e as regras adaptadas por eles. As regras originais do jogo ludo listadas por eles são 

apresentadas de forma sintetizada na lista abaixo: 

1. O grupo resolve entre si qual será o primeiro jogador a rolar o dado, o jogador 

somente poderá mexer seu pino até o ponto de partida caso ele tire o número 1 ou 6 no dado;  

2. Caso o jogador tire seis ele tem o direito de jogar o dado novamente e caso ele 

continue tirando seis, sua jogada durará até tirar outro número no dado. Essa regra é válida 

durante todo o jogo e nada impede que um dos jogadores tenha quatro “peões” no tabuleiro ao 

mesmo tempo; 

3. Uma vez que o “peão” seja colocado no tabuleiro, ele andará conforme os números 

tirados no dado; 

4. Quando um “peão” cair em uma casa que já esteja ocupada por um peão adversário 

ele deverá retornar sua peça ao quadrado inicial, de onde só poderá retirá-lo se obtiver 1 ou 6 

no dado; 

5. Quando o “peão” completar a volta no tabuleiro e retornar ao ponto de partida ele 

poderá entrar na zona de segurança da cor de seu “peão” (casas coloridas no centro) na 

próxima jogada ou na mesma caso o número tirado nos dados seja o suficiente; 

6. Para entrar no ponto de chegada o jogador precisa de um número exato no dado, ou 

seja, se a distância até o ponto forem 3 casas, ele necessitará de um 3 no dado. Caso o número 

sorteado seja menor que o necessário, o jogador é permitido andar essa quantidade para 

diminuir o número necessário no dado. 

7. O ganhador é o que colocar os quatro “peões” no ponto de chegada primeiro. 

No contexto desta pesquisa, realizou-se a adaptação das regras para cada uma das 

versões do jogo. 

Para a versão física do jogo as regras originais apresentadas por Ferreira e 

Nascimento (2014) foram modificadas da seguinte forma: 

1. O grupo resolve entre si qual será o primeiro jogador a rolar o dado, o jogador 

somente poderá entrar no tabuleiro e ir até o ponto de partida caso ele tire o número 1 ou 6 no 

dado, caso isso ocorra ele deverá rolar o dado novamente para ver quantas casas irá caminhar; 
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2. Quando um jogador cair em uma casa que já esteja ocupada por um jogador 

adversário, aquele já estava na casa deverá permanecer uma rodada sem jogar; 

3. Uma vez que o jogador entre no tabuleiro, ele andará conforme os números tirados 

no dado; 

4. Caso o jogador esteja em uma casa de perguntas e erre a resposta, ele deverá 

permanecer uma rodada sem jogar; 

5. Quando o pino completar a volta no tabuleiro e retornar ao ponto de partida ele 

poderá entrar na trilha de chegada da cor de seu pino (casas coloridas no centro) na próxima 

jogada ou na mesma caso o número tirado nos dados seja o suficiente; 

6. Para entrar no ponto de chegada o jogador precisa de um número exato no dado, ou 

seja, se a distância até o ponto forem 3 casas, ele necessitará de um 3 no dado. Caso o número 

sorteado seja menor que o necessário, o jogador é permitido andar essa quantidade para 

diminuir o número necessário no dado. 

7. O ganhador é a equipe em os quatro jogadores chegarem ao ponto de chegada 

primeiro ou o jogador que der quatro voltas completas no tabuleiro. 

(Opcional) O condutor do jogo pode escolher atenuar as punições das cartas de 

surpresa quando elas forem sorteadas duas vezes durante a partida. Transformando a 

penalidade em benefício considerando que o jogador aprendeu aquilo que não deve ser feito. 

Para a versão virtual do jogo as regras originais apresentadas por Ferreira e 

Nascimento (2014) foram modificadas da seguinte forma: 

1. O grupo resolve entre si qual será o primeiro jogador a rolar o dado, o jogador 

somente poderá mexer sua carinha (pino) até o ponto de partida caso ele tire o número 1 ou 6 

no dado, caso isso ocorra ele deverá rolar novamente os dados para ver quantas casas andará;  

2. Quando uma carinha cair em uma casa que já esteja ocupada por uma carinha 

adversária, o jogador que estava na casa previamente deverá permanecer uma rodada sem 

jogar; 

3. Uma vez que a carinha seja colocado no tabuleiro, ela andará conforme os números 

tirados no dado; 

4. Caso o jogador esteja em uma casa de perguntas e erre a resposta, ele deverá 

permanecer uma rodada sem jogar; 

5. Quando a carinha completar a volta no tabuleiro e retornar ao ponto de partida ela 

poderá entrar na trilha de chegada (seções coloridas no centro do tabuleiro) de sua cor. Isso 

poderá acontecer na próxima jogada, ou na mesma caso o número tirado nos dados seja o 

suficiente; 
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6. O ganhador é o que colocar as quatro carinhas no ponto de chegada primeiro (essa 

regra pode ser alterada para um número menor de carinhas dependendo do tempo disponível 

para a realização do jogo). 

(Opcional) O condutor do jogo pode escolher atenuar as punições das cartas de surpresa 

quando elas forem sorteadas duas vezes durante a partida. Transformando a penalidade em 

benefício considerando que o jogador aprendeu aquilo que não deve ser feito. 

 

 

4.4.4 CARTAS 

Para a elaboração das cartas, levou-se em conta diversos aspectos, inicialmente foi 

necessário estimar quantas cartas seriam necessárias para que o jogo funcionasse 

adequadamente mesmo em seu nível mais difícil. Após esta estimativa, prosseguiu-se para a 

elaboração das cartas de ‘Surpresa’ e de ‘Desafio’.  

Um detalhe importante observado para a concepção das cartas foi o conceito de 

transposição didática proposto por Chevallard (2013) que consiste na “transição do 

conhecimento considerado como uma ferramenta a ser posto em prática, para o conhecimento 

como algo a ser ensinado e aprendido” (CHEVALLARD, 2013, p.9).  

Sendo assim, os conceitos a serem apresentados aos alunos pelo jogo foram 

modificados de forma a serem compreensíveis ao público alvo, considerando seus 

conhecimentos prévios e mantendo a sua confiabilidade científica. Deste modo, valorizando-

se a aprendizagem significativa. Houve consulta a sites, livros didáticos e apostilas a fim de 

buscar os assuntos do jogo.  

A estimativa do número de cartas a serem elaborados levou em conta os seguintes 

critérios: 

a) Ambas as casas de desafio e de surpresa não são paradas obrigatórias durante o 

jogo, assim, é possível que o jogador complete a volta sem necessariamente parar 

em algumas destas casas; 

b) Diferentemente das casas de desafio as casas de surpresa podem ter as cartas 

reutilizadas depois de algumas rodadas. Portanto é necessário incluir mais cartas 

de desafio do que de surpresa. 

Tendo esses aspectos em vista realizou-se a estimativa utilizando a seguinte relação: O 

número de cartas de cada tipo deverá ser igual ao número de voltas multiplicado pelo número 

de casas (considerando o número máximo, ou seja, o nível mais difícil). Foi acrescida uma 
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margem de segurança ao número obtido para as casas de desafio, uma vez que esta deve trazer 

um número maior de cartas. 

Ou seja, supondo que um jogador pare em todas as casas designadas como de desafio 

em todas as voltas do tabuleiro no nível mais difícil do jogo, ele terá que dar quatro voltas no 

tabuleiro (uma com cada um de seus pinos) pelas doze casas de desafio antes de ganhar o 

jogo. Serão, então, doze perguntas por quatro vezes, totalizando 48 perguntas.  

As casas de pergunta e de surpresa não são paradas obrigatórias, sendo assim é 

possível que um jogador dê uma volta completa no tabuleiro sem necessariamente responder 

as 12 perguntas, por isso adicionou-se ao valor obtido por esse cálculo uma margem de 17 

perguntas. Totalizando-se 65 cartas de desafio. 

O mesmo se aplica as cartas de surpresa, mas diferentemente das cartas de perguntas, 

estas podem ser reutilizadas durante as rodadas, já que consistem de um elemento surpresa 

para avançar ou atrasar o caminhamento do jogador. Sendo assim, para as cartas de surpresa 

elaborou-se somente 48 cartas seguindo o cálculo inicial, sem a margem de segurança. Essas 

cartas se subdividem em quatro grupos de cartas de acordo com o personagem que 

representam (que serão melhor explicados posteriormente), totalizando: 12 cartas para os 

bombeiros; 12 cartas para os ambientalistas; 12 cartas para os educadores e 12 cartas para os 

produtores rurais. 

Após esta estimativa, foi realizada a decisão da proposta pedagógica a ser adotada 

pelas cartas. Definiu-se que elas abordariam os diferentes tipos de conhecimentos conforme o 

que é proposto por Zabala (1998). O autor propõe que são quatro os tipos de conhecimentos, 

sendo eles: Factuais, Procedimentais, Conceituais e Atitudinais.  

Decidiu-se por realizar a divisão destes conhecimentos da seguinte forma: as cartas de 

surpresa trabalhariam predominantemente os conhecimentos atitudinais, para trazer ao aluno a 

ideia que determinadas atitudes em relação ao meio ambiente têm consequências. Já as cartas 

de desafio trabalhariam predominantemente com os conceitos, procedimentos e fatos aliados 

as habilidades selecionadas da BNCC. 

 Para a inserção das cartas no jogo, procurou-se uma forma que pudesse preservar ao 

máximo a influência da aleatoriedade. Para isso configurou-se uma página única e 

exclusivamente com a função do jogador escolher a carta. Foram configurados botões em um 

sistema de coordenadas alfanumérico, onde o jogador deve dizer ao professor que está 

manipulando o tabuleiro a coordenada da carta que deseja escolher (exemplo: A1, B7...).  

Para evitar que as cartas escolhidas sejam sempre as mesmas elaborou-se a sugestão 

de que o professor que utilizar o material mantenha um controle sobre as cartas já escolhidas. 
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Para o caso das cartas de surpresa sugere-se que a carta fique inválida para a escolha durante 

uma ou duas rodadas. Já para as perguntas, sugere-se que sejam retiradas àquelas cujas 

respostas já foram dadas corretamente. Porém isto, é aberto ao critério de quem está aplicando 

o material.  

Também, para as cartas de desafio foram programados hiperlinks sobre as respostas 

para que a pessoa que está manipulando o material só precise clicar sobre a alternativa para 

que seja direcionada para a tela indicativa da resposta correta ou da resposta incorreta. Nesta 

última, está presente a sugestão para que o professor explique o conceito quando a resposta 

estiver incorreta. 

As cartas utilizaram contextualizações com personagens em situações fictícias. A 

seguir é explicada com mais detalhes a proposta de incluir os personagens nas cartas de 

surpresa, justificando sua escolha e a temática abordada nessas cartas.  

Bombeiro: é o personagem responsável pela defesa das áreas de conservação e proteção 

de possíveis fatores causadores de incêndios florestais. Além do combate aos incêndios, eles 

também podem atuar no resgate prestando assistência e atendimento em situações de 

emergências, bem como em operações de busca e salvamento de pessoas, animais, meio 

ambiente e também de bens materiais (TOCANTINS, 2019). As cartas relacionadas trarão 

temáticas relacionados ao combate e a conscientização da população acerca do tema. 

Ambientalista: O ambientalista é o personagem responsável pela defesa as áreas de 

conservação e proteção, evitando que ela seja desmatada ou que haja impactos ambientais 

significativos na área. Os ambientalistas são ativistas, organizações não governamentais 

(ONGs), partidos políticos que possuem como propósito a conservação do ecossistema e o 

desenvolvimento sustentável (MARONEZE; SALLA; OLIVEIRA, 2013). O ambientalista 

nas cartas representa a importância da preservação do meio ambiente e retratarão um pouco 

da legislação ambiental vigente nas áreas de proteção, bem como, inciativas coletivas que 

podem ser adotadas visando traduzir de forma fácil o que pode ser feito. 

Proprietário Rural: O proprietário rural é o personagem responsável por garantir a 

preservação do meio ambiente e as boas práticas agrícolas para reduzir os impactos 

ambientais da atividade agrícola em sua propriedade. A presença do proprietário rural no jogo 

foi definida em uma tentativa de desfazer o estereótipo de senso comum de que não é possível 

haver a presença de agricultura sem que haja um grande impacto no meio ambiente. As cartas 

buscarão reforçar conceitos de boas práticas agrícolas (como por exemplo: o uso de 

fertilizantes e defensivos nas doses corretas, técnicas de manejo adequadas ao clima e ao solo 
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da região, entre outras) e também tratar um pouco da legislação ambiental voltada as 

propriedades, como, por exemplo, o código florestal. 

Educador: O educador é o personagem que visa através da educação ambiental, seja 

nas escolas ou em outros locais, promover a participação da sociedade nas decisões sobre a 

questão ambiental através da construção de conhecimento, habilidade e atitude voltadas para a 

conservação do meio ambiente (ARANTES; MONKEN. 2014). As trarão medidas voltadas a 

educação e ao meio ambiente. 

- Exemplos de cartas de desafio e surpresa: 

A seguir serão apresentados como exemplo os textos de três cartas de desafio, listando 

a habilidade que contempla e o de tipo de conhecimento de Zabala (1998) é abordado. 

EXEMPLO 1 

Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

Habilidade Contemplada (BNCC): “Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de 

estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na 

agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e no 

equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).” 

Pergunta: A energia hidrelétrica é gerada aproveitando a “força” das águas. Em anos em que 

o volume de água presente nos rios que alimentam as usinas hidrelétricas é mais baixo do que 

o usual, como foi o caso da seca de 2014, o que pode acontecer com o fornecimento de 

energia elétrica? 

a) Haverá redução de produção de energia e a conta de energia ficará mais cara. 

b) Haverá aumento na produção de energia e a conta de energia ficará mais barata. 

c) Não aconteceria nada, pois a chuva não influencia na produção de energia. 

 

EXEMPLO 2 

Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental 

Habilidade Contemplada (BNCC): “Identificar os principais usos da água e de outros 

materiais nas atividades cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização 

desses recursos.” 

Pergunta: Uma das formas de coletar a água da chuva nas casas é através da utilização de 

coletores de água da chuva ou através da utilização de sistemas de captação de água. Nos 

sistemas, a captação em geral é feita pelas calhas no telhado, que conduzem a água até um 

filtro e depois para o reservatório. Essa água da chuva coletada poder ser utilizada para 

diversos fins, exceto para: 
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a) Preparação de alimentos e consumo. 

b) Irrigação de Jardins e lavagem de automóveis. 

c) Descargas de vasos sanitários e limpeza de áreas externas. 

 

EXEMPLO 3 

Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

Habilidade Contemplada (BNCC): “Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e 

formações vegetais.” 

Pergunta: A erosão causada pela água é uma das principais causas de perdas dos solos no 

Brasil. As florestas tem grande importância na diminuição da perda de solo e também na 

absorção de água, porque isso acontece? 

a) A velocidade das gotas de chuva diminui porque é barrada pela copa das árvores, o 

que faz com que a água tenha mais tempo de ser absorvida e diminui a quantidade 

de solo levada na enxurrada. 

b)  Porque os solos de todas as florestas são arenosos, o que facilita a infiltração da água 

c) Porque as raízes das plantas compactam o solo e a chuva não é capaz de desfazer os 

terrões formados. 

 

A seguir, serão apresentados como exemplo o conteúdo de quatro cartas de surpresa, 

duas apresentando os personagens em situação de vantagem e duas apresentando a situação de 

desvantagem. As primeiras indicam situações em que o jogador avança casas no tabuleiro 

enquanto as últimas apresentam casos em que o jogador retorna casas.  

As cartas foram elaboradas em número igual para situações de vantagem e de 

desvantagem, sendo observadas 24 cartas de avanço e 24 de retrocesso. Estas, estão 

subdivididas em cartas de avanço/retrocesso de uma, duas ou três casas por vez. Sendo, então, 

um total de oito cartas que sinalizam o avanço/retrocesso de uma casa, oito cartas para o 

avanço/retrocesso de duas casas e assim sucessivamente.  

 

SITUAÇÃO DE VANTAGEM 

- BOMBEIRO: 

Surpresa! Você é um bombeiro! 

O equipamento de proteção individual (EPI) é utilizado para reduzir o risco de lesões a quem 

o está utilizando, são exemplos de EPI: capacete, óculos de proteção, luvas, perneiras, entre 

outros. No combate de incêndios é muito importante que os bombeiros usem todos os EPI. 
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Você vestiu todos os seus equipamentos antes de sair para combater um incêndio, 

avance três casas! 

 

- EDUCADOR: 

Surpresa! Você é um educador! 

A cidade em que você mora instituiu um programa de educação ambiental em uma unidade de 

conservação e você foi convidado para liderar o projeto. Avance três casas para não se 

atrasar! 

SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM 

- PRODUTOR RURAL: 

Surpresa! Você é um produtor rural! 

Você esqueceu de fazer a manutenção do sistema de irrigação da sua propriedade e o cano de 

água estourou. Volte duas casas para fazer o conserto antes que você desperdice muita 

água! 

 

- AMBIENTALISTA: 

Surpresa! Você é um Ambientalista! 

Descobriram em sua região que uma das indústrias estava lançando de forma irregular seu 

esgoto e poluindo o rio. Volte três casas para realizar um curso de conscientização para 

os proprietários de indústria sobre o tratamento e destino correto deste tipo de esgoto! 

 

A lista completa dos textos elaborados para as cartas está disponível no Apêndice D para as 

cartas de surpresa e no Apêndice E para as de desafio (para estas indicou-se qual a habilidade 

e o tipo de conhecimento abordado). 

 

4.5 RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO JOGO “LUDO AMBIENTAL” VIRTUAL 

A aplicação do questionário foi feita em uma reunião remota através do aplicativo 

Meet® da Google®, a coleta dos dados foi feita através do questionário e da observação 

participante durante o momento de aplicação do jogo. Foram convidados para participar desta 

reunião o público amostral selecionado previamente, levando em conta o critério de 

conveniência (Patton1, 1990, p.169-181 apud FLICK, 2008, p.83). 

 

1 PATTON, M.Q. Qualitative Evaluation and Research Methods (2nd Ed.). London: Sage, 1990. 
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Essa escolha do público alvo levou em conta o objetivo que se tinha com o processo de 

avaliação, bem como, o critério da conveniência segundo a definição de Patton1 (1990, p.169-

181 apud FLICK, 2008, p.83) que se trata da escolha de uma amostra de acordo com a 

facilidade de acesso a ela. Por essa razão optou-se por convidar os alunos de uma disciplina 

dos cursos de Licenciatura de uma unidade da Universidade de São Paulo e do Mestrado, 

sendo alunos que estão sob orientação da docente e atuam na área de educação. Após esse 

convite, compareceram três alunos de Ciências Agrárias e um mestrando em Ensino de 

Ciências Ambientais. A avaliação do jogo incluiu a aplicação do jogo e o questionário pós-

jogo. O processo de avaliação visava determinar qual era a visão dos professores e futuros 

professores em relação ao jogo criado. 

Após uma breve apresentação das pessoas presentes, do material e da pesquisa, 

realizou-se a leitura coletiva do TCLE (APÊNDICE A) para a participação na pesquisa. 

Durante esta etapa, foi explicitado que os dados obtidos seriam utilizados de forma anônima e 

após os devidos esclarecimentos o jogo foi conduzido pela pesquisadora que atuou como 

moderadora, fazendo o papel equivalente ao do professor em sala de aula, explicando as 

regras e manipulando o tabuleiro.  

A pesquisadora atuou, nesta etapa, como uma observadora participante para identificação dos 

pontos em que o jogo precisava de aperfeiçoamento, bem como tomando notas das 

dificuldades encontradas e das sugestões e ajustes sugeridos pelos avaliadores. Para fins dessa 

pesquisa, considera-se como observador participante a visão de Ludke e André (1988), de que 

o observador participante é o papel “em que a identidade do pesquisador e os objetivos do 

estudo são revelados ao grupo pesquisado desde o início” (LUDKE E ANDRÉ, 1988, p. 29).  

A análise dos dados obtidos foi feita através da conversão das respostas obtidas em 

porcentagens e sua discussão por temas, assim como realizado por Pilotto (2020) em um 

estudo que utilizou a mesma ferramenta de coleta de dados, questionários utilizando a escala 

Likert. Para a obtenção destas porcentagens, foi usada a ferramenta intrínseca dos formulários 

da Google®, sendo feitas as discussões em tabelas gerados de acordo com os assuntos 

abordados pelas perguntas.  

Quanto à pergunta dissertativa, foi realizada a leitura das melhorias propostas e 

quando possível as sugestões foram aplicadas ao material final. Assim também, foi realizado 

com os pontos observados durante a aplicação do material. 
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4.5.1 A APLICAÇÃO DO JOGO “LUDO AMBIENTAL” E ALTERAÇÕES 

DECORRENTES DA APLICAÇÃO 

 A aplicação ocorreu no dia 02/10/2021 durante o período das 10:00 até 12:00 h, 

estiveram presentes as duas pesquisadoras responsáveis pela pesquisa, cinco avaliadores (que 

por questão de sigilo serão denominados: Avaliador 1, Avaliador 2, Avaliador 3, Avaliador 4 

e Avaliador 5) e destes somente quatro responderam ao questionário pós-jogo. O questionário 

foi disponibilizado de forma a permitir o acesso somente àqueles que possuíssem um e-mail 

institucional, por isso o quinto avaliador não pôde responder no horário da aplicação, após 

esse período, o questionário foi aberto à resposta de pessoas de fora da universidade, porém 

não recebeu novas respostas além das quatro iniciais. 

Dos avaliadores presentes, todos são licenciados ou estão finalizando o curso de 

licenciatura. Três avaliadores eram do curso de Licenciatura em Ciências Agrárias, um era 

Licenciado em Pedagogia e um era do curso de licenciatura em Letras. Estavam presentes 

também a pesquisadora e uma professora da universidade. 

Foi testada a versão de dificuldade intermediária do jogo, para aumentar o número de 

cartas que os avaliadores veriam durante a partida, considerando-se que o contato dos 

avaliadores com as perguntas é diretamente dependente do acaso. 

Inicialmente, foi lido o TCLE o com os presentes e pediu-se a autorização escrita para 

o início dos registros, todos autorizaram. Após o aceite dos participantes, prosseguiu-se com 

uma breve conversa sobre os níveis de dificuldade do jogo, onde a pesquisadora sugeriu que 

se testasse o nível intermediário e então prosseguiu explicando que a diferença entre os níveis 

de dificuldade do jogo se tratam do número de perguntas ao invés da complexidade das 

perguntas.  

A próxima etapa foi o levantamento de conhecimentos prévios dos avaliadores, para 

saber se alguns deles já havia jogado ludo antes, dos quatro avaliadores presentes no 

momento, três nunca haviam jogado (Avaliadores 1, 3 e 5), somente o Avaliador 2 já tinha 

tido contato com o jogo. Foi realizada então, a explicação das regras do jogo. Durante esta 

conversa sobre as regras, foi observado pelo Avaliador 2 que um dos pontos de partida do 

tabuleiro estava deslocado do local ideal (essa correção foi aplicada ao tabuleiro após esta 

avaliação). Prosseguiu-se, então, para a divisão das cores e seleção da ordem de jogada, o 

Avaliador 4 chegou durante a partida e se juntou ao Avaliador 2. 

 A pesquisadora atuou coordenando o jogo e mexendo as peças, no papel que seria 

ocupado pelo professor, ao ser colocado em prática com alunos. Destaca-se que o jogo fluiu 

bem e a mecânica pode ser tida como bem ajustada ao idealizado. Os participantes pareceram 
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estar à vontade e se divertindo no decorrer do mesmo, considerando os comentários e 

brincadeiras durante o jogo.  

No decorrer do jogo, foi possível perceber ou foram apontados pelos avaliadores e 

orientadora pontos que poderiam ser melhorados nas perguntas, pois os avaliadores 

aproveitaram para já sugerir estas alterações durante o jogo. De fato, ficava mais fácil indicar 

na hora, porque o questionário não teria alcance para avaliar detalhes como redação de 

perguntas. Todas as sugestões de correções e alterações em perguntas foram avaliadas e 

acatadas, menos a sugestão de se elaborar o jogo com planos de aula, já que esta não era a 

proposta de pesquisa, que se centra no jogo e nem haveria tempo hábil.  

Foram corrigidas ao todo dez perguntas. As tipologias de alterações e a quantidade de 

ocorrências foram: realizar a inversão da explicação e da denominação nas alternativas (1 

ocorrência); alterar a unidade de medida de hectare para o equivalente a áreas de campos de 

futebol para auxiliar na compreensão da unidade de grandeza por ser algo presente no 

cotidiano dos alunos (1 ocorrência); alteração de respostas pois estavam muito “fáceis” (1 

ocorrência), consideradas óbvias por exclusão das outras, tidas como improváveis; inclusão de 

imagem para auxiliar na compreensão (1 ocorrência); destacar a negativa com grifo no não no 

enunciado da pergunta (6 ocorrências). Este último aspecto que foi relacionado pelos 

avaliadores a prática indicada para a redação perguntas em avaliações da rede de ensino, em 

que se recomenda evitar a frase na negativa e, caso se opte por escrever na negativa, destacar 

o não com grifo para deixar o leitor atento e evitar equívocos por quem responde.  

O Avaliador 2, que já havia tido contato prévio com o jogo de ludo, questionou a 

ausência de uma regra de que os jogadores durante a partida podem ter mais de um pino no 

tabuleiro (essa é uma regra do jogo de ludo tradicional que diz que todas as vezes que um 

jogador que já tenha um pino no tabuleiro tire um ou seis no dado ele poderá escolher se quer 

andar com o pino que já está no tabuleiro ou se quer tirar um novo pino da base, essa regra faz 

com que o jogo evolua mais rapidamente). Mas logo fez a consideração de que esta regra 

poderia entrar em conflito com a regra de que, quando caem dois jogadores (pinos) em uma 

mesma casa, um dos dois permaneceria uma rodada sem jogar. A consideração do avaliador 

está em consonância com o que a pesquisadora que atuou manipulando o tabuleiro concluiu 

após a reflexão. A inclusão desta regra dificultaria o processo de condução do jogo para o 

professor mediador e também aumentaria a complexidade do grupo de regras determinado. 

Os Avaliadores 2 e 4 fizeram a sugestão de diminuir o número de pinos envolvidos no 

jogo para que ele não fique muito longo ou cansativo, porque é a regra usual do ludo jogar 

com os 4 pinos, os quais todos devem chegar ao ponto final, tornando-o mais demorado e 
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capaz de ultrapassar o tempo de aula. A sugestão foi adaptada para um adendo às regras, que 

dá ao jogador o poder de omitir ou adaptar esta regra. Para o teste, a regra foi adequada para o 

uso de dois pinos. Os tempos observados durante o teste foram os seguintes: 

- Início da Partida: 10:32h 

- Tempo até o primeiro jogador completar uma volta completa: 11:04h (28 minutos) 

- Tempo total de partida: 11:49h (1h17) 

Os valores observados nos permitem considerar que os tempos entre as rodadas podem 

variar bastante, observa-se que a segunda rodada levou 49 minutos para ser concluída, 21 

minutos a mais que a primeira. Sendo assim, é importante considerar que para um contexto de 

sala de aula o mais seguro é que para o nível intermediário sejam adotados dois pinos, 

considerando-se duas aulas de 45 minutos. 

A questão do término do jogo precisa ser melhor planejada. No sistema estadual de 

ensino, as aulas são de 45 minutos e o professor teria que ter duas aulas para jogar duas 

rodadas. Ao colocar o jogo em prática, o professor deve ter em mente que o tempo de uma 

aula deve dar para uma rodada, ou seja, uma pessoa chega com um único pino e ganha, 

finalizando neste momento o jogo.  

Para os demais níveis, estima-se que, no nível fácil, o tempo para o jogador completar 

a primeira volta provavelmente seja menor ao obtido por esse teste enquanto que para o nível 

difícil o tempo deverá ser significativamente maior.  

 O Avaliador 2 sugeriu que fossem incluídos uma maior quantidade de personagens. 

Essa sugestão não foi inclusa ao produto final, uma vez que não haveria tempo hábil de 

explorar os novos personagens da forma que se fez com os quatro construídos. Também é 

importante observar que durante a rodada de condução de teste, não se observou grande 

variação de personagens nas cartas sorteadas, sendo que o bombeiro, por exemplo, apareceu 

uma única vez durante todo o período de jogo. O uso de personagens ficou pouco aparente aos 

jogadores, que se deram conta das diferenças nas cartas no meio do período de jogo. 

Vivenciar diferentes perspectivas de uma situação por meio de personagens não surtiu muito 

efeito. Apesar de serem pensados para contextualizar as situações, os personagens pouco 

interferem na dinâmica do jogo.  

Outra sugestão do Avaliador 2 foi a de alterar e diminuir o número de casas “punição” 

(aqui entende-se que seja o número de casas que o jogador deverá voltar dependendo do que 

foi tirado na carta, podendo ser uma, duas ou três casas) das cartas de surpresa, uma vez que 

foram muitas vezes em que apareceram cartas com punições. Observou-se a predominância na 

ocorrência de cartas negativas durante a partida, porém isto se deve ao acaso porque o jogo 
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apresenta o mesmo número de cartas positivas e negativas, visando trabalhar os conteúdos 

atitudinais em ambos os aspectos, o da atitude que é vista como “boa” e o da atitude que não 

é.  Para atenuação foi feita a inclusão de uma regra opcional que determina que o condutor do 

jogo pode converter a carta de punição em carta de recompensa se ela for escolhida duas 

vezes na mesma partida. 

Durante a partida, ocorreu uma situação que não estava prevista pelas regras: um dos 

jogadores entra no tabuleiro, porém a casa em que seu pino deveria entrar (o ponto de partida 

de sua cor) já está ocupado. De acordo com o sistema de regras previsto, ele deveria 

permanecer a próxima rodada sem jogar, porém, as regras também ditam que o jogador que 

entra deve rolar os dados para ver quantas casas andará. O conflito foi solucionado por um 

dos avaliadores que sugeriu a alteração da regra. A seguinte sugestão partiu do Avaliador 2: o 

jogador que já estava com o pino na casa fica sem jogar, ao invés do jogador que acabou de 

chegar deixar de jogar. A sugestão foi aceita e devidamente incluída às regras. 

A partida então se encerrou com duas rodadas, com a vitória dos Avaliadores 2 e 4.   

Após o encerramento da partida, a pesquisadora deixou um espaço para que os 

avaliadores que desejassem pudessem fazer suas considerações orais sobre o material. 

Houveram elogios ao material em aspectos como: layout do tabuleiro, adaptação do formato à 

proposta e as perguntas com relação ao público alvo a que se destina o material. No geral, 

pode-se afirmar que o jogo é funcional e que foram obtidas respostas positivas dos 

avaliadores. A Figura 22 traz o tabuleiro observado após o encerramento da partida. 

Figura 22 - Tabuleiro do jogo “Ludo Ambiental”, nível intermediário, após a realização do teste. 

 

Fonte: A autora (2021). 
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4.5.2 ANÁLISE E RESULTADOS OBTIDOS PELO QUESTIONÁRIO COM 

OS AVALIADORES 

Para este tópico serão analisadas as sugestões de alterações propostas pelos avaliadores 

no questionário, bem como, as respostas obtidas em relação à utilização e proposta didática do 

jogo.  

Em relação as adequações feitas ao material em decorrência dos resultados do 

questionário, observou-se que muitas das sugestões escritas foram verbalizadas durante a 

aplicação do jogo, abaixo serão listadas somente as duas que não foram abordadas 

previamente.  

 A primeira sugestão foi a de evitar a utilização de assertivas muito longas nas 

alternativas das perguntas, pois o aluno pode identificar um padrão na construção das 

alternativas. Esse aspecto já havia sido considerado durante a elaboração das perguntas e 

buscou-se minimizar ao máximo essa ocorrência.  

E a segunda foi a de diminuir o número de casas surpresa que trazem os 

conhecimentos atitudinais e aumentar o número de casas de desafio que trazem os 

conhecimentos conceituais, procedimentais e factuais para favorecer o caminhamento do 

jogo. A ideia foi manter o número de casas de surpresa igual aos de desafio para que o jogo 

não se torne repetitivo, com a alteração das regras para que as casas de surpresa quando 

tiradas mais de uma vez por rodada tenham as punições alteradas para benefícios acredita-se 

que o jogo se tornaria ainda mais dinâmico. Também, as casas de surpresa foram pensadas 

para incluir no jogo uma situação inesperada, trazendo a ideia de trabalhar as atitudes e as 

suas consequências.  

Para a análise dos dados dos demais dados obtidos pelos questionários entregues foi feita 

através da separação das perguntas de acordo com os determinados temas que são comuns 

entre elas. 

Em um primeiro momento serão analisadas as respostas em relação aos aspectos 

intrínsecos ao material. Na Tabela 2 são apresentados os resultados obtidos para as perguntas 

relacionadas à temática e ao público alvo do jogo. 
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Tabela 2: Resultado obtidos para o conjunto de perguntas em relação a temática e público alvo do jogo “Ludo 

Ambiental”. 

Pergunta 

Respostas 

Sim 
Talvez 

Sim 
Neutro 

Talvez 

Não 
Não 

Na sua opinião, as perguntas do jogo estão muito 

complexas para o ensino fundamental II? 
0% 0% 25% 75% 0% 

O jogo aborda a temática ambiental. É possível 

trabalhar a formação crítica e participativa? 
100% 0% 0% 0% 0% 

O tratamento de questões como agricultura, água, 

unidades de conservação e ações ambientais coletivas 

estão de acordo com a abordagem da BNCC no jogo? 

75% 25% 0% 0% 0% 

Fonte: A autora (2021). 

 

Observa-se pela análise que a maioria dos avaliadores (75%) acredita que as perguntas 

elaboradas talvez não sejam complexas para o público alvo do material, o que é coerente ao 

esperado e pode ser considerado como um indicativo que a maioria das perguntas está 

adequada, sendo que só foram avaliadas as questões que foram sorteadas durante o jogo, ao 

escolher o ponto de interrogação no painel da apresentação de slides.  

Todos os (100%) dos avaliadores consideram que o jogo possibilita trabalhar a formação 

crítica e participa dos alunos, o que é indicativo que o material fornece ao professor subsídios 

para que ele estimule seus estudantes a buscarem uma visão mais crítica e participativa em 

relação às questões ambientais, seja na própria escola ou na comunidade em que estão 

inseridos. 

Este estímulo a visão crítica está correlacionado à pergunta do questionário sobre a 

abordagem da BNCC, em que maioria dos avaliadores (75%) acredita que o tratamento dos 

temas ambientais como agricultura, água, unidades de conservação e ações ambientais 

coletivas estão de acordo com o que é proposto pela BNCC.  

Permitindo uma conclusão de que o jogo está de acordo com a faixa etária a que se destina 

e que traz a temática de uma forma competente em termos de abordar os conteúdos 

necessários a formação do estudante ao mesmo tempo em que fornece estímulos para uma 

formação crítica e participativa em relação ao meio ambiente. 

O segundo conjunto de dados apresentado pela Tabela 3 são os resultados para as 

perguntas em relação à proposta didática do jogo de abordar as tipologias de conhecimento 

segundo Zabala (1998) mais especificamente se está claro aos jogadores quais tipos são 

abordados por cada tipo de carta. 
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Tabela 3: Resultado obtidos para o conjunto de perguntas em relação a abordagem as tipologias de 

conhecimento. 

Pergunta 

Respostas 

Concordo 

Plenamente 

Concordo 

em partes 
Neutro 

Discordo 

em 

partes 

Discordo 

completamente 

As cartas Surpresa abordam predominantemente 

conhecimentos conceituais? 
25% 50% 0% 0% 25% 

As cartas Desafio abordam predominantemente 

conhecimentos atitudinais? 
0% 50% 25% 0% 25% 

Fonte: A autora (2021). 

 

Observa-se que metade dos avaliadores, não sabendo da proposta de se abordar as 

tipologias de conhecimento (optou-se por não avisar), não conseguiu observar a proposta 

trazida ao jogo através das cartas de Desafio e Surpresa. Esperava-se que os avaliadores 

discordassem com a afirmação de que as cartas surpresa abordam conhecimentos conceituais 

já que elas pretendem abordar os conhecimentos atitudinais e o mesmo se aplica às cartas 

desafio já que a proposta é a de que abordem conhecimentos factuais, conceituais e 

procedimentais e não atitudinais. 

As respostas não trazem uma informação clara de consenso entre os avaliadores, porém 

observa-se as maiores porcentagens (50%) concordam em partes com as afirmativas de que as 

cartas surpresa abordam predominantemente conceitos e que as cartas de desafio abordam 

predominantemente atitudes.  

Acredita-se que essa distribuição de respostas pode ser em conta da dificuldade de isolar 

somente uma tipologia de conhecimento, o que é esperado. Utilizando o exemplo de uma das 

cartas surpresas presentes no jogo pode-se fazer uma associação que explicaria a divisão 

observada nas respostas. Há uma carta de surpresa do personagem produtor rural que traz o 

conceito da manutenção e construção de aceiros para ajudar a prevenir que incêndios se 

espalhem por áreas florestais. Nesta carta foi necessário se conceituar o que seria um aceiro, 

pois o público alvo muitas vezes pode não ter conhecimento do termo, mas a resposta requer 

que o jogador tome uma atitude – que ele fizesse a manutenção do aceiro de sua propriedade 

fictícia – já que os conhecimentos atitudinais era o alvo da carta. Já para as cartas de desafios, 

muitas vezes pode-se trazer os conhecimentos atitudinais intrínsecos ao conteúdo conceitual e 

procedimental abordado. Por exemplo, há uma carta que trata de coleta seletiva e nela a 

pergunta aborda o procedimento (conhecimento procedimental) da separação correta do lixo 

(conceitos estão envolvidos), porém traz também a atitude de destinar o lixo à reciclagem. 
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O próximo conjunto de dados elencados na Tabela 4 avaliará o aspecto do trabalho em 

equipe e competição no jogo. 

Tabela 4: Resultado obtidos para o conjunto de perguntas em relação ao aspecto do trabalho em equipe e 

competição no jogo “Ludo Ambiental”. 

Pergunta 

Respostas 

Sim 
Talvez 

Sim 
Neutro 

Talvez 

Não 
Não 

Você considera que a condução desse jogo pelo 

professor favorece o trabalho em equipe? 
50% 50% 0% 0% 0% 

Você considera que esse jogo estimularia 

demasiadamente a competitividade entre os alunos? 
50% 0% 25% 0% 25% 

Fonte: A autora (2021). 

 

Em relação aos aspectos de competição, observa-se que todos os avaliadores estão 

inclinados (50% Sim e 50% Talvez sim) a considerar que o jogo favorece o trabalho em 

equipe, é importante lembrar que durante a avaliação não houveram grandes equipes de 

jogadores trabalhando juntos, o que é o que se espera que aconteça no contexto de sala de 

aula. 

A maioria dos avaliadores considera que o jogo estimularia a competição demasiada 

entre os estudantes. No entanto, a competição não precisar ser tida como um aspecto 

necessariamente negativo para o jogo. Grando (2000) afirma que a competição em jogos 

“garante-lhes o dinamismo, o movimento, propiciando um interesse e envolvimento 

espontâneos do aluno e contribuindo para o seu desenvolvimento social, intelectual e afetivo” 

(GRANDO, 2000, p. 29). Espera-se que no contexto de aplicação do jogo o professor consiga 

propor metodologias que atenuem a competitividade a fim de torna-la benéfica aos objetivos 

visados pela aula, visando incentivar o aluno a ter interesse pelo jogo e se envolver mais na 

atividade. 

Os próximos dados a serem analisados tem mais enfoque no professor e na forma com 

que ele poderia utilizar o jogo em sua prática docente. A Tabela 5 traz os aspectos de uso e 

adaptação para as aulas, bem como sobre o embasamento em conhecimentos pedagógicos 

atuais. 

 

Tabela 5: Resultado obtidos para o conjunto de perguntas em relação aos aspectos de uso e adaptação do jogo 

“Ludo Ambiental”. 

Pergunta 

Respostas 

Sim 
Talvez 

Sim 
Neutro 

Talvez 

Não 
Não 

Você usaria em sua aula o jogo na forma em que está? 50% 50% 0% 0% 0% 
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Você, enquanto professor/futuro professor, consideraria 

adaptar ou modificar este jogo para utilizá-lo em sala 

de aula? 

75% 25% 0% 0% 0% 

Esse jogo está adequadamente embasado em 

conhecimentos pedagógicos atuais? 
50% 50% 0% 0% 0% 

Fonte: A autora (2021). 

 

Para o uso e adaptação do jogo se observam respostas predominantemente positivas, 

todos os avaliadores consideram a possibilidade de usar o jogo como está (50% Sim e 50% 

Talvez sim) o que permite a consideração de que os avaliadores julgam o jogo com um bom 

material didático da forma que está. Mas a maioria dos avaliadores (75%) está disposta a 

utilizar o material fazendo adaptações a ele, que é uma das propostas do material, uma vez 

que ele é disponibilizado em um formato que permite sua edição. Este aspecto também busca 

preservar a autonomia do professor que quiser utilizar o jogo Ludo Ambiental. Observa-se 

também que a maioria dos avaliadores (50% Sim e 50% Talvez sim) está inclinada a 

considerar o jogo embasado em conhecimentos pedagógicos atuais. 

A Tabela 6 traz as informações obtidas sobre o papel do professor durante o jogo. 

 

Tabela 6: Resultado obtidos para o conjunto de perguntas em relação ao papel do professor durante o jogo 

“Ludo Ambiental”. 

Pergunta 

Respostas 

Sim 
Talvez 

Sim 
Neutro 

Talvez 

Não 
Não 

Considerando que você somente manipule o tabuleiro, 

você consideraria seu papel como passivo durante a 

aplicação deste jogo? 

0% 25% 0% 25% 50% 

Você considera que a condução desse jogo pelo 

professor favorece a dinâmica da aula? 
75% 25% 0% 0% 0% 

Fonte: A autora (2021). 

 

Os resultados obtidos permitem que se considere que a maioria (50% Não e 25% 

Talvez não) dos avaliadores estão inclinados a não julgar o papel do professor como passivo 

durante a aplicação do jogo, uma vez que mesmo que o professor só manipule o tabuleiro ele 

ainda estará envolvido na dinâmica do jogo. Observa-se também que a maioria dos 

avaliadores consideram que o professor assumir o papel de condutor manipulando o tabuleiro 

favorece a dinâmica da aula (75% Sim e 25% Talvez sim), isso vem ao encontro a uma das 

falas do Avaliador 3 ao final da partida de testes, em que ele disse que se fosse ele a conduzir 

o jogo em aula ele aproveitaria o espaço de algumas perguntas para inserir explicações 

relacionadas ao tema. Esta é uma das propostas do jogo Ludo Ambiental, porque ele pode dar 

oportunidade para o professor explicar, complementar e ouvir os alunos, dinamizando o 
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processo de ensino (mas esta explicação não é pedida para realização do jogo). O que permite 

inferir que a dinâmica do jogo é enriquecida justamente pelo fato de ser o professor a 

conduzir o material, já que a inclusão do professor na atividade é uma das propostas do jogo. 

A próxima tabela apresentará os dados obtidos em relação a forma de inclusão do jogo 

em um contexto de aulas e sequências didáticas. 

 

Tabela 7: Resultado obtidos para o conjunto de perguntas em relação a forma de inclusão do jogo “Ludo 

Ambiental” na prática docente. 

Pergunta 

Respostas 

Sim 
Talvez 

Sim 
Neutro 

Talvez 

Não 
Não 

Em relação ao jogo, você julga necessário que haja 

uma aula abordando os conteúdos *antes* da 

utilização do material? 

25% 25% 25% 25% 0% 

Em relação ao jogo, você julga necessário que haja 

uma aula abordando os conteúdos *depois* da 

utilização do material? 

25% 50% 0% 25% 0% 

Fonte: A autora (2021). 

 

Em relação a introduzir o jogo com uma aula, observa-se que não há um consenso 

entre os avaliadores, no entanto, observa-se que eles estão inclinados a favorecer a opção de 

uma aula após a utilização do material (25% Sim e 50% Talvez Sim). O jogo não foi pensado 

de forma que o professor precisasse ensinar os conteúdos presentes antes, mas a qualquer 

momento. Para conseguir analisar e discutir de forma mais completa esses resultados serão 

aliados as respostas da pergunta “Pensando em uma sequência didática, como você adaptaria 

esse jogo em sua prática docente?”. 

As respostas são dadas anonimamente pelo questionário e, portanto, não serão 

associadas a nenhum dos quatro avaliadores. 

- Proposta 1 

“Eu faria uma aula apenas para realizar o jogo para que não tenha que correr com o tempo. Faria 

um papel ativo principalmente com perguntas que foram respondidas erroneamente, porém deixaria 

um comentário após cada desafio e cada carta surpresa.” 

Observa-se que este avaliador não sugere que o jogo seja utilizado isoladamente na 

aula, utilizando os espaços de abertura proporcionados pelo material para trabalhar os 

conhecimentos e esclarecer dúvidas. 

- Proposta 2 

“Acredito que uma aula usada para aplicar o jogo após a construção de conhecimentos abordados 

nele, deixaria ele como uma ferramenta didática dentro da sala de aula muito interessante e eficiente 

para trabalhar as questõe (sic) como de agricultura e educação ambiental que são tratadas nele. Só 

iria sugerir de trabalhar na medida do possível esses conteúdos antes com os alunos e durante a 
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condução do jogo, como professor, iria fazendo colocações e pontuações necessárias sobre os temas e 

assuntos existentes nele.” 

 A segunda proposta de inclusão é a de trabalhar os conceitos previamente e 

concomitantemente à aplicação do jogo.  

 - Proposta 3 

“Antes de realizar o jogo, buscaria elencar os conhecimentos prévios da temática ou até mesmo 

construiria uma sequência didática com a estratégia JigSaw para que os alunos construíssem seus 

conhecimentos e compartilhassem com os mesmos, para assim realizar o jogo, tentar propiciar 

algumas experiências de aprendizagem, para que todos os alunos se sentissem motivados para jogar, 

pois se a turma começar a errar, a maioria das questões, eles perdem a motivação e o jogo perde o 

sentido de contribuir para o desenvolvimento deles.” 

 Para esta proposta é necessário em um primeiro momento analisar o funcionamento da 

estratégia JigSaw. Ela é, segundo Fatarelli et al. (2010), um método cooperativo que consiste 

da divisão das turmas em grupos chamados de grupos bases para a discussão de um tópico, 

esse grande tópico é dividido em subtópicos que são divididos entre os alunos. O aluno 

sabendo qual é o seu subtópico de trabalho, discute com demais estudantes que tem o mesmo 

assunto de estudo, formando o chamado grupo de especialistas. Os alunos, após essa 

discussão, retornam ao seu grupo de base e apresenta seus aprendizados.  A proposta sugere 

que seja feita uma aula ou mais com a estratégia JigSaw antes da realização do jogo, porque 

na visão deste avaliador essa é uma alternativa que ajudaria a manter os estudantes motivados, 

já que muitos dos conceitos abordados teriam sido trabalhados previamente. 

 - Proposta 4 

“Talvez, eu adaptaria a partir de conteúdos específicos que vão ser pedidos em prova e jogaria antes 

do dia de avaliação, para os estudantes terem a chance de estudar com o jogo.”  

 O último avaliador sugere que uma adaptação ao jogo, para sua utilização como um 

processo de revisão antes de uma avaliação. 

4.5.3 APRECIAÇÃO GERAL DOS RESULTADOS 

 É importante, neste ponto, destacar que a utilização de um meio com o qual o 

professor usualmente já apresenta familiaridade (PowerPoint®) pode ser benéfico para a 

utilização do jogo já que o professor teria o papel de lidar com as cartas do jogo, uma vez em 

que é ele que realizará o papel de virar e ler as cartas para os jogadores bem como a de 

manipular os dados e os pinos na versão virtual. Possibilitando a ele ter um espaço para 

esclarecer dúvidas ou fazer colocações que enriqueceriam a dinâmica da aula por estar 

envolvido ativamente na partida. 

 Outro aspecto que pode ser considerado como um facilitador ao uso do jogo pelos 

professores é a utilização da BNCC como base para a elaboração das perguntas, uma vez, que 

buscou-se incluir as habilidades e os conceitos trazidos por ela na confecção do jogo. 
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Portanto, de forma geral, pôde-se observar que os avaliadores conseguem identificar 

elementos da proposta didática do jogo e que o jogo é funcional, favorece o trabalho em 

equipe entre os alunos e a posição ativa do professor enquanto condutor da atividade. 

 

6. CONCLUSÃO 

O jogo “Ludo Ambiental” foi desenvolvido em dois formatos: físico e virtual. Observa-se 

a limitação da versão física a contextos de aulas presenciais, enquanto que a versão virtual 

poderá ser utilizado tanto no contexto de aulas remotas quanto nas aulas em sala de aula. Isso 

acontece devido ao formato em que se apresenta, sendo uma apresentação de ‘slides’ se trata 

de um recurso que já é comumente utilizado pelos professores. O que pode fazer com ela seja 

escolhida por alguns professores em detrimento da versão física do jogo, uma vez que se 

apresenta em um formato que não demanda do professor a construção do material, como é o 

caso para o tabuleiro e demais componentes da versão física do jogo. 

Infere-se que o tabuleiro com níveis de dificuldade determinados pelo número de 

perguntas seja uma forma encontrada para tornar o jogo adaptável, tanto em questão de tempo 

de duração da partida, como para a utilização em salas de aula em que os estudantes tenham 

maiores dificuldades com o conteúdo. Além disto, o jogo pode ser adaptado pelo professor 

para suas necessidades pedagógicas, pois apresenta-se em formato PowerPoint® editável.  

Foi possível articular os tipos de conhecimentos propostos por Zabala, ao se destinarem 

um conjunto de cartas para atitudes e tomadas de decisão, as cartas chamadas surpresa, sendo 

que as demais trabalharam os outros conhecimentos. Assim, os objetivos propostos para o 

jogo, tanto pela pesquisa quanto pelos critérios utilizados em sua elaboração foram 

alcançados. 

Portanto, estima-se que o professor que utilizar o jogo terá a segurança de que está 

trabalhando as habilidades da BNCC com seus alunos e trazendo uma formação integral como 

a que é proposta por Zabala, uma vez que, abordam-se conceitos, atitudes, procedimentos e 

fatos. 

Em relação as avaliações, observa-se pelas respostas e considerações que os avaliadores 

conseguiriam identificar muitos dos elementos presentes na proposta educativa do jogo, bem 

como, mencionam que se sentiram impelidos a usar ou adaptar o formato do jogo para um 

possível uso em sua prática docente. Portanto, nota-se que a proposta didática é explicitada e, 

segundo os avaliadores, não houve dificuldade em entender a mecânica do jogo e as perguntas 
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propostas, as quais foram julgadas apropriadas ao ensino. Os avaliadores foram alunos de 

licenciatura e um professor.  

Conclui-se então, que os objetivos da pesquisa de desenvolver e avaliar um jogo educativo 

que utilizasse a BNCC, baseado nos tipos de conhecimentos listados por Zabala foram 

atingidos, sendo recomendada sua avaliação, em outros estudos, em contextos reais de ensino. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

TCLE - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O questionário a seguir é parte da pesquisa “O Ludo Ambiental como recurso didático para o ensino de 

Ciências” e tem como público alvo licenciados ou alunos de licenciatura. Seu objetivo é o de avaliar a percepção 

que os professores e futuros professores têm em relação ao jogo “Ludo Ambiental” e seu embasamento teórico. 

O jogo avaliado por este questionário é destinado a alunos de Ensino Fundamental II, visando proporcionar a 

eles a aprendizagem sobre meio ambiente de forma dinâmica e divertida, abordando temáticas trabalhadas pelas 

habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), nos componentes curriculares de Ciências e 

Geografia. 

O seu aceite em participar da pesquisa significa consentir em participar do evento de teste do jogo, bem como, a 

resposta a este questionário. O evento de teste poderá ser gravado e esta gravação disponibilizada a você, caso 

solicitado. Garantimos o anonimato do participante e sua participação é voluntária, podendo este consentimento 

ser retirado a qualquer momento. 

As responsáveis por esse projeto de pesquisa são: a Professora Doutora Vânia Galindo Massabni, orientadora da 

aluna Joana Beatriz Bellas Frankin, cuja pesquisa usará as informações coletadas por este questionário como 

parte dos resultados. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: joana.frankin@usp.br. 

A duração deste questionário pode variar entre 5 e 10 minutos e ele deverá ser respondido após jogar. Sua 

participação não tem custo, é online e você pode se recusar a participar a qualquer momento. Manteremos seus 

dados sob sigilo e as respostas coletadas poderão ser divulgadas anonimamente em meios acadêmicos (como por 

exemplo: congressos, eventos e publicações). Nenhum dos procedimentos oferece constrangimento ou prejuízos 

ao voluntário, seguindo preceitos éticos propostos pelos Comitês de Ética na Pesquisa. Também não há 

vinculação político-partidária de qualquer natureza no projeto proposto. 

Este levantamento será realizado de maneira remota através deste formulário online, não oferecendo nenhum 

tipo de danos ou riscos aos participantes da pesquisa. Disponho-me a prestar qualquer esclarecimento, antes, 

durante ou após a realização da pesquisa. 

Contato: 

Joana B. Bellas Frankin - joana.frankin@usp.br (mestranda responsável pela pesquisa) 

Vânia G. Massabni – massabni@usp.br (orientadora da pesquisa) 

 

Consentimento pós-informação 

Eu fui informado sobre o que o pesquisador pretende investigar e as razões para a minha colaboração e entendi 

os propósitos apresentados. Assim, concordo em participar da pesquisa e estou ciente de que não receberei 

contrapartida ou remuneração e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento. 

 

Você aceita participar da pesquisa: (   )Sim   (    ) Não 
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APÊNDICE B – Questionário de Avaliação do jogo “Ludo Ambiental” 

QUESTIONÁRIO 

OBSERVAÇÃO 

As perguntas abaixo utilizam a escala Likert e você deverá selecionar números de 1 a 5 em 

suas respostas, abaixo é explicado o que cada número representa na hora de responder: 

1 – Concordo plenamente / Sim. → Você está de acordo com o que é trazido pela pergunta. 

Sua reação é completamente positiva em relação ao que lhe foi perguntado. 

2 – Concordo em partes / Talvez sim. → Você não está plenamente satisfeito com o que é 

trazido pela pergunta. Sua reação em relação ao que lhe foi perguntado é positiva na maioria 

das vezes. 

3 – Neutro. → Você não consegue formular um consenso em relação ao que é trazido pela 

pergunta. Sua reação em relação ao que lhe foi perguntado é a de indiferença. 

4 – Discordo em partes / Talvez não. → Você não está plenamente satisfeito com o que é 

trazido pela pergunta. Sua reação em relação ao que lhe foi perguntado é negativa na maioria 

das vezes. 

5 - Discordo completamente / Não. → Você não está de acordo com o que é trazido pela 

pergunta. Sua reação é completamente negativa em relação ao que lhe foi perguntado. 

 

PERGUNTAS 

1) Você usaria em sua aula o jogo na forma em que está? 

 

2) Você, enquanto professor/futuro professor, consideraria adaptar ou modificar este jogo para 

utilizá-lo em sala de aula? 

 

3) O jogo aborda a temática ambiental. É possível trabalhar a formação crítica e participativa? 

 

4) O tratamento de questões como agricultura, água, unidades de conservação e ações 

ambientais coletivas estão de acordo com a abordagem da BNCC no jogo? 
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5) Em relação ao jogo, você julga necessário que haja uma aula abordando os conteúdos 

*antes* da utilização do material? 

 

6) Em relação ao jogo, você julga necessário que haja uma aula abordando os conteúdos 

*depois* da utilização do material? 

 

7) Você considera que a condução desse jogo pelo professor favorece a dinâmica da aula? 

 

8) Você considera que a condução desse jogo pelo professor favorece o trabalho em equipe? 

 

9) As cartas Surpresa abordam predominantemente conhecimentos conceituais? 

 

10) As cartas Desafio abordam predominantemente conhecimentos atitudinais? 

 

11) Esse jogo está adequadamente embasado em conhecimentos pedagógicos atuais? 

 

12) Considerando que você somente manipule o tabuleiro, você consideraria seu papel como 

passivo durante a aplicação deste jogo? 

 

13) Você considera que esse jogo estimularia demasiadamente a competitividade entre os 

alunos? 
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14)  Na sua opinião, as perguntas do jogo estão muito complexas para o ensino fundamental 

II? 

 

15) Pensando em uma sequência didática, como você adaptaria esse jogo em sua prática 

docente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16) Quais são os principais aspectos que, a seu ver, devem ser melhorados? (exemplos: 

aparência; cartas, formato do tabuleiro, regras; conteúdo: modo que as perguntas foram 

formuladas; cartas surpresa). Justifique sua resposta ou deixe sua sugestão de melhoria. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Habilidades da Base Nacional Comum Curricular, componentes Ciências e 

Geografia, selecionadas para compor o jogo “Ludo Ambiental” 

Quadro 1: Habilidades selecionadas, com negrito e itálico na abordagem de meio ambiente para o componente 

de Ciências.  

Componente: Ciências 

Ano 
Unidade 

Temática 

Objetos de 

Conhecimento 
Habilidades 

5º 
Matéria e 

energia 

Propriedades 

físicas dos 

materiais 
Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado 

físico da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar 

suas implicações na agricultura, no clima, na geração 

de energia elétrica, no provimento de água potável e no 

equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais). 

Ciclo hidrológico 

Consumo 

consciente 

 Reciclagem 

5º 
Matéria e 

energia 

Propriedades 

físicas dos 

materiais Selecionar argumentos que justifiquem a importância da 

cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, 

a conservação dos solos, dos cursos de água e da 

qualidade do ar atmosférico. 

Ciclo hidrológico 

Consumo 

consciente 

 Reciclagem 

5º 
Matéria e 

energia 

Propriedades 

físicas dos 

materiais Identificar os principais usos da água e de outros 

materiais nas atividades cotidianas para discutir e propor 

formas sustentáveis de utilização desses recursos. 

Ciclo hidrológico 

Consumo 

consciente 

 Reciclagem 

5º 
Matéria e 

energia 

Propriedades 

físicas dos 

materiais Construir propostas coletivas para um consumo mais 

consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte 

adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais 

consumidos na escola e/ou na vida cotidiana. 

Ciclo hidrológico 

Consumo 

consciente 

 Reciclagem 

6º 
Matéria e 

energia 

Misturas 

homogêneas e 

heterogêneas 
 Associar a produção de medicamentos e outros materiais 

sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, 

reconhecendo benefícios e avaliando impactos 

socioambientais. 

Separação de 

materiais 

Materiais 

sintéticos 

Transformações 

químicas 

7º Matéria e Máquinas simples Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas 
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energia Formas de 

propagação do 

calor 

diferentes situações de equilíbrio termodinâmico 

cotidianas. 

Equilíbrio 

termodinâmico e 

vida na Terra 

História dos 

combustíveis e 

das máquinas 

térmicas 

7º 
Matéria e 

energia 

Máquinas simples 

Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e 

máquinas térmicas ao longo do tempo, para avaliar 

avanços, questões econômicas e problemas 

socioambientais causados pela produção e uso desses 

materiais e máquinas. 

Formas de 

propagação do 

calor 

Equilíbrio 

termodinâmico e 

vida na Terra 

História dos 

combustíveis e 

das máquinas 

térmicas 

7º 
Vida e 

evolução 

Diversidade de 

ecossistemas 

Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto 

à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à 

disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., 

correlacionando essas características à flora e fauna 

específicas. 

Fenômenos 

naturais e 

impactos 

ambientais 

Programas e 

indicadores de 

saúde pública 

7º 
Vida e 

evolução 

Diversidade de 
ecossistemas 

Avaliar como os impactos provocados por catástrofes 

naturais ou mudanças nos componentes físicos, 

biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas 

populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de 

espécies, alteração de hábitos, migração etc. 

Fenômenos 

naturais e 

impactos 

ambientais 

Programas e 

indicadores de 

saúde pública 

7º 
Terra e 

Universo 

Diversidade de 

ecossistemas 

Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, 

identificando sua composição, e discutir fenômenos 

naturais ou antrópicos que podem alterar essa 

composição. 

Fenômenos 

naturais e 

impactos 

ambientais 

Programas e 

indicadores de 

saúde pública 
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7º 
Terra e 

Universo 

Diversidade de 

ecossistemas Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu 

papel fundamental para o desenvolvimento da vida na 

Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu 

aumento artificial (queima dos combustíveis fósseis, 

desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e 

implementar propostas para a reversão ou controle desse 

quadro. 

Fenômenos 

naturais e 

impactos 

ambientais 

Programas e 

indicadores de 

saúde pública 

7º 
Terra e 

Universo 

Diversidade de 

ecossistemas 

Justificar a importância da camada de ozônio para a 

vida na Terra, identificando os fatores que aumentam ou 

diminuem sua presença na atmosfera, e discutir propostas 

individuais e coletivas para sua preservação. 

Fenômenos 

naturais e 

impactos 

ambientais 

Programas e 

indicadores de 

saúde pública 

8º 
Matéria e 

energia 

Fontes e tipos de 

energia 

Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e 

não renováveis) e tipos de energia utilizados em 

residências, comunidades ou cidades. 

Transformação de 

energia 

Cálculo de 

consumo de 

energia elétrica 

Circuitos elétricos 

Uso consciente de 

energia elétrica 

8º 
Matéria e 

energia 

Fontes e tipos de 

energia 

Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia 

elétrica em sua escola e/ou comunidade, com base na 

seleção de equipamentos segundo critérios de 

sustentabilidade (consumo de energia e eficiência 

energética) e hábitos de consumo responsável. 

Transformação de 

energia 

Cálculo de 

consumo de 

energia elétrica 

Circuitos elétricos 

Uso consciente de 

energia elétrica 

8º 
Matéria e 

energia 

Fontes e tipos de 

energia 
Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica 

(termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas 

semelhanças e diferenças, seus impactos 

socioambientais, e como essa energia chega e é usada em 

sua cidade, comunidade, casa ou escola. 

Transformação de 

energia 

Cálculo de 

consumo de 

energia elétrica 

Circuitos elétricos 
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Uso consciente de 

energia elétrica 

8º 
Terra e 

Universo 

Sistema Sol, 

Terra e Lua 

Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o 

equilíbrio ambiental a partir da identificação de 

alterações climáticas regionais e globais provocadas pela 

intervenção humana. 
Clima 

9º 
Vida e 

evolução 

Hereditariedade Justificar a importância das unidades de conservação 

para a preservação da biodiversidade e do patrimônio 

nacional, considerando os diferentes tipos de unidades 

(parques, reservas e florestas nacionais), as populações 

humanas e as atividades a eles relacionados. 

Ideias 

evolucionistas 

Preservação da 

biodiversidade 

9º 
Vida e 

evolução 

Hereditariedade 
Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução 

de problemas ambientais da cidade ou da comunidade, 

com base na análise de ações de consumo consciente e de 

sustentabilidade bem-sucedidas. 

Ideias 

evolucionistas 

Preservação da 

biodiversidade 

 Fonte: Adaptado de BRASIL, 2018. 

 

Quadro 2: Habilidades selecionadas, com negrito e itálico na abordagem de meio ambiente para o componente 

de Geografia.  

Componente: Geografia 

Ano 
Unidade 

Temática 

Objetos de 

Conhecimento 
Habilidades 

5º 
Conexões e 

escalas 

Território, redes e 

urbanização 

Identificar as formas e funções das cidades e analisar as 

mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas 

pelo seu crescimento. 

5º 
Mundo do 

trabalho 

Trabalho e 

inovação 

tecnológica 

Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na 

produção industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano das 

populações. 

5º 

Natureza, 

ambientes 

e qualidade 

de vida 

Qualidade 

ambiental 

Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental 

e algumas formas de poluição dos cursos de água e dos 

oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés negras etc.). 

5º 

Natureza, 

ambientes 

e qualidade 

de vida 

Diferentes tipos 

de poluição 

Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem 

no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias 

poluentes, destruição do patrimônio histórico etc.), 

propondo soluções (inclusive tecnológicas) para esses 

problemas. 

5º 

Natureza, 

ambientes 

e qualidade 

de vida 

Gestão pública da 

qualidade de vida 

Identificar órgãos do poder público e canais de 

participação social responsáveis por buscar soluções para a 

melhoria da qualidade de vida (em áreas como meio 

ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade) e 

discutir as propostas implementadas por esses órgãos que 

afetam a comunidade em que vive. 
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6º 
Conexões e 

escalas 

Relações entre os 

componentes 

físico-naturais 

Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento 

superficial no ambiente urbano e rural, reconhecendo os 

principais componentes da morfologia das bacias e das 

redes hidrográficas e a sua localização no modelado da 

superfície terrestre e da cobertura vegetal. 

6º 
Conexões e 

escalas 

Relações entre os 

componentes 

físico-naturais 

Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e 

formações vegetais. 

6º 
Mundo do 

Trabalho 

Transformação 

das paisagens 

naturais e 

antrópicas 

Identificar as características das paisagens transformadas 

pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da 

agropecuária e do processo de industrialização. 

6º 
Mundo do 

trabalho 

Transformação 

das paisagens 

naturais e 

antrópicas 

 Explicar as mudanças na interação humana com a 

natureza a partir do surgimento das cidades. 

6º 

Natureza, 

ambientes 

e qualidade 

de vida 

Biodiversidade e 

ciclo hidrológico 

Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de 

terras, terraceamento, aterros etc.) e de apropriação dos 

recursos hídricos (sistema de irrigação, tratamento e redes 

de distribuição), bem como suas vantagens e desvantagens 

em diferentes épocas e lugares. 

6º 

Natureza, 

ambientes 

e qualidade 

de vida 

Biodiversidade e 

ciclo hidrológico 

 Analisar distintas interações das sociedades com a 

natureza, com base na distribuição dos componentes 

físico-naturais, incluindo as transformações da 

biodiversidade local e do mundo. 

6º 

Natureza, 

ambientes 

e qualidade 

de vida 

Biodiversidade e 

ciclo hidrológico 

Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso das 

principais bacias hidrográficas no Brasil e no mundo, 

enfatizando as transformações nos ambientes urbanos. 

6º 

Natureza, 

ambientes 

e qualidade 

de vida 

Atividades 

humanas e 

dinâmica 

climática 

Analisar consequências, vantagens e desvantagens das 

práticas humanas na dinâmica climática (ilha de calor 

etc.). 

7º 
Mundo do 

trabalho 

Produção, 

circulação e 

consumo de 

mercadorias 

Discutir em que medida a produção, a circulação e o 

consumo de mercadorias provocam impactos ambientais, 

assim como influem na distribuição de riquezas, em 

diferentes lugares. 

7º 

Natureza, 

ambientes 

e qualidade 

de vida 

Biodiversidade 

brasileira 

Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais no 

território nacional, bem como sua distribuição e 

biodiversidade (Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, 

Campos Sulinos e Matas de Araucária). 

7º 

Natureza, 

ambientes 

e qualidade 

de vida 

Biodiversidade 

brasileira 

Comparar unidades de conservação existentes no 

Município de residência e em outras localidades 

brasileiras, com base na organização do Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (SNUC). 
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8º 
Mundo do 

trabalho 

Transformações 

do espaço na 

sociedade urbano-

industrial na 

América Latina 

 Analisar a importância dos principais recursos hídricos 

da America Latina (Aquífero Guarani, Bacias do rio da 

Prata, do Amazonas e do Orinoco, sistemas de nuvens na 

Amazônia e nos Andes, entre outros) e discutir os desafios 

relacionados à gestão e comercialização da água. 

8º 

Natureza, 

ambientes 

e qualidade 

de vida 

Identidades e 

interculturalidades 

regionais: Estados 

Unidos da 

América, América 

espanhola e 

portuguesa e 

África 

Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no 

contexto geopolítico, sua relevância para os países da 

América do Sul e seu valor como área destinada à pesquisa 

e à compreensão do ambiente global. 

8º 

Natureza, 

ambientes 

e qualidade 

de vida 

Diversidade 

ambiental e as 

transformações 

nas paisagens na 

América Latina 

Identificar os principais recursos naturais dos países da 

América Latina, analisando seu uso para a produção de 

matéria-prima e energia e sua relevância para a cooperação 

entre os países do Mercosul. 

9º 
Mundo do 

trabalho 

Cadeias 

industriais e 

inovação no uso 

dos recursos 

naturais e 

matérias-primas 

Relacionar o processo de urbanização às transformações 

da produção agropecuária, à expansão do desemprego 

estrutural e ao papel crescente do capital financeiro em 

diferentes países, com destaque para o Brasil. 

9º 

Natureza, 

ambientes 

e qualidade 

de vida 

Diversidade 

ambiental e as 

transformações 

nas paisagens na 

Europa, na Ásia e 

na Oceania 

Identificar e comparar diferentes domínios 

morfoclimáticos da Europa, da Ásia e da Oceania. 

9º 

Natureza, 

ambientes 

e qualidade 

de vida 

Diversidade 

ambiental e as 

transformações 

nas paisagens na 

Europa, na Ásia e 

na Oceania 

Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e 

as consequências dos usos de recursos naturais e das 

diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica, 

hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países. 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2018. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
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Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf> 

Acesso em: Dez. 2020. 
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APÊNDICE D - Lista de Cartas de Surpresa 

SURPRESA (Conjunto de 48 cartas) 

PRODUTOR RURAL (12 CARTAS) 

1. Você viu um agricultor vizinho se preparar para aplicar um defensivo agrícola na 

propriedade vizinha à sua. Você correu até lá e explicou que não se deve fazer esse tipo de 

pulverização em dias em que há um vento forte porque pode ocorrer deriva, que é quando o 

produto é levado a outros lugares pelo vento. Parabéns pela iniciativa, avance duas casas!  

2. As áreas ao redor de rios e nascentes são chamadas áreas de proteção permanente e não 

podem ser desmatadas. Ao redor da nascente, segundo o Código Florestal Brasileiro (Lei 

12.651/12), deve ser preservada uma faixa de 50 metros. Um proprietário de uma fazenda 

produtora de cana-de-açúcar que havia desmatado a área ao redor da nascente realizou o 

reflorestamento da área. Avance três casas! 

3. O assoreamento de rios acontece quando o solo se acumula no fundo dos rios, sendo trazido 

pelo vento e/ou pela água em processos erosivos que geralmente acontecem quando a 

vegetação em torno dos rios é desmatada. Você elaborou um curso para os agricultores de sua 

região para que eles se conscientizassem do problema, o que impediu que desmatassem a 

mata ciliar próxima ao rio que cruza a sua propriedade, contribuindo para evitar que aconteça 

assoreamento. Avance três casa! 

4. Os aceiros são faixas largas mantidas sem nenhuma vegetação que tem a função de impedir 

que o fogo se espalhe para outras áreas, casa haja um incêndio. Os proprietários de terras de 

sua região realizaram a manutenção dos aceiros entre as suas propriedades e uma área 

protegida. Avance duas casas! 

5. O controle biológico é uma forma alternativa de controlar as pragas nos cultivos agrícolas 

utilizando os inimigos naturais das pragas para isso. Você decidiu adotar o controle biológico 

na sua propriedade e reduziu o uso de pesticidas químicos. Avance uma casa! 

6. A adubação verde é a utilização de determinados tipos de plantas para melhorar a 

fertilidade do solo, ajudando a aumentar a quantidade de certos nutrientes que a planta precisa 

para crescer. Você decidiu utilizar a adubação verde em sua propriedade e reduziu o uso de 

adubos minerais. Avance uma casa! 

7. Você esqueceu de fazer a manutenção do sistema de irrigação da sua propriedade e o cano 

de água estourou. Volte duas casas para fazer o conserto antes que você desperdice muita 

água! 
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8. Você confundiu as doses de inseticidas para fazer a pulverização da sua lavoura e aplicou 

uma dose maior do que o necessário, ao pesquisar na internet você descobriu que se continuar 

a aplicar as doses erradas do produto a praga poderá se tornar resistente a ele. Volte uma casa 

para conversar com um engenheiro agrônomo e descobrir a dose correta! 

9. Você está andando pela sua propriedade e nota um grande buraco de terra no meio do 

pasto. Você chama um engenheiro agrônomo para ver se ele sabe como isso aconteceu, ele te 

explica que esse buraco se chama Voçoroca e é formado por um processo chamado erosão 

pluvial, que é quando a água arrasta as partículas do solo em áreas onde o solo está 

descoberto. Volte três casas para aprender técnicas de manejo das pastagens para 

impedir que isso aconteça novamente em outras áreas! 

10. O descarte de embalagens de defensivos agrícolas é uma etapa muito importante, pois os 

resíduos das embalagens quando abandonados no ambiente ou descartados de forma incorreta 

podem poluir o solo, rios e até mesmo o lençol freático. Para o descarte correto de alguns 

tipos de embalagem deve-se realizar a tríplice lavagem, ou seja, lavar o recipiente três vezes 

furando a embalagem para impedir seu reuso. Depois, o produtor deverá devolver essas 

embalagens para que elas possam ser incineradas ou recicladas (quando possível). Você se 

esqueceu de devolver as embalagens, volte duas casas para levá-las ao ponto de 

devolução! 

11. Houve um incêndio em uma de suas plantações de cana de açúcar. Volte uma casa para 

chamar os bombeiros! 

12.  Você descobriu que a maioria dos proprietários de terra de usa região usa o sistema de 

plantio direto na plantação de soja, que é quando você realiza o plantio diretamente sobre os 

resíduos da plantação anterior, eles disseram a você que o sistema ajuda o solo a reter água e 

ajuda a prevenir processos de erosão já que o solo está sempre coberto. Você percebe que 

seria uma alternativa interessante para ajudar na conservação do solo de suas áreas, 

volte três casas para aprender como implantar o sistema! 

 

AMBIENTALISTA (12 CARTAS) 

1. A caça não autorizada de animais silvestres é crime segundo a Lei nº 9605/98. Durante uma 

trilha em uma unidade de conservação, você encontrou uma pessoa caçando sem a devida 

autorização, avisou aos guardas da área e o caçador foi encontrado. Avance uma casa!  

2. Durante um passeio em uma área de preservação permanente próxima ao um rio, você ouve 

o barulho de uma motosserra, seguido por um estrondo muito alto.  Ao chegar ao local você 

vê um grupo de pessoas cortando árvores. Segundo a Lei nº 9605/98 o corte de árvores em 
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áreas de proteção permanente sem autorização é proibido. Avance duas casas para chamar 

um órgão de fiscalização! 

3. Um visitante em uma área protegida, guardou seu lixo na bolsa ao invés de jogá-lo no chão. 

Avance uma casa! 

4. A cidade em que você mora implantou com sucesso a coleta seletiva e construiu uma 

estação de tratamento de esgoto. Avance duas casas! 

5. O município instituiu um projeto de reflorestamento de nascentes, você foi convidado para 

coordenar o projeto. Avance três casas para chegar a tempo da primeira reunião! 

6. Uma iniciativa coletiva de sua cidade começou a implantação de uma usina de reciclagem 

de lixo. Avance três casas para ajudar! 

7. Descobriram em sua região que uma das indústrias estava lançando de forma irregular seu 

esgoto e poluindo o rio. Volte três casas para realizar um curso de conscientização para 

os proprietários de indústria sobre o tratamento e destino correto deste tipo de esgoto! 

8.   Os comitês de bacia hidrográfica são os responsáveis pela administração dos recursos 

hídricos de uma área. Você se atrasou para uma reunião do comitê de bacia hidrográfica de 

sua região em que você participa representando a entidade ambientalista para a qual trabalha. 

Volte três casas! 

9.  Os supermercados de sua região decidiram coletivamente promover campanhas de 

conscientização para a redução do uso de sacolas plásticas e aumento da utilização de 

embalagens retornáveis, porém, as elas não estão tendo resultados significativos. Volte duas 

casas para ajudá-los a conscientizar os cidadãos! 

10. O índice de desmatamento da sua cidade estão acima do previsto, volte duas casas para 

avaliar o que está acontecendo! 

11.  Foram plantadas árvores de uma espécie exótica (que não é nativa do lugar) chamada 

Leucena em áreas degradadas de sua cidade, inicialmente para servir de alimento para 

animais, mas a planta acabou se espalhando e tomando conta de toda a área causando perda de 

biodiversidade. Volte uma casa para aprender estratégias de recuperação dessa área! 

12. Recentemente foram avistadas muitas capivaras hospedeiras de carrapatos em sua região e 

os pesquisadores identificaram também o aumento dos casos de febre maculosa que é uma 

doença causada por uma bactéria que infecta carrapatos. Volte uma casa para aprender 

melhor sobre a relação entre a capivara, o carrapato e a febre maculosa! 

 

EDUCADOR (12 CARTAS) 
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1. A cidade em que você mora instituiu um programa de educação ambiental em uma unidade 

de conservação e você foi convidado para liderar o projeto. Avance três casas para não se 

atrasar!  

2. Você organizou um evento de visitação em uma área protegida para ensinar os moradores a 

importância das vegetações e da biodiversidade. Parabéns pela iniciativa, avance uma casa! 

3. O município convidou você para ser o palestrante durante uma campanha incentivando o 

plantio de árvores, um morador local após participar de sua aula, decidiu organizar os 

moradores de seu condomínio para recuperar a mata local plantando árvores nativas. Que 

discurso inspirador, avance duas casas!  

4. Você sugeriu aos gestores de sua escola a instalação de um sistema de captação de água da 

chuva para ensinar aos alunos sobre a importância do consumo consciente de água e eles 

concordaram. Além de contribuir para a conscientização dos alunos, a escola ainda teve 

uma redução nos valores da conta de água, três uma casa! 

5. Você implantou uma horta em sua escola para ensinar aos alunos sobre alimentação 

saudável e também sobre a produção orgânica de alimentos. Parabéns pela iniciativa, 

avance duas casas! 

6. Você realizou um dia de conscientização sobre o destino do lixo eletrônico. Neste dia você 

ensinou a seus alunos que esse tipo de lixo tem um descarte diferente do lixo comum já que 

ele tem em sua composição elementos que se descartados de forma incorreta podem 

prejudicar significativamente o meio ambiente. Vocês pesquisaram para descobrir onde ficam 

os pontos de coleta devidamente licenciados em sua cidade e região. Avance uma casa! 

7. Alguns alunos da escola em que você trabalha não estão respeitando o sistema de coleta 

seletiva da escola. Volte uma casa para dar uma aula sobre a importância deste processo! 

8. Você nota que algumas das escolas da região estão reaproveitando papéis para a confecção 

de blocos de anotação. Volte uma casa para conversar com seus colegas professores sobre 

como trazer essa iniciativa para a sua escola! 

9. A composteira é uma estrutura na qual são depositados materiais orgânicos (como restos de 

determinados alimentos, por exemplo) e ali através da presença de organismos como as 

minhocas, por exemplo, esse material é decomposto e se transforma em adubo.  Você 

descobriu materiais destinados a fabricação de uma composteira abandonados no 

depósito da escola em que trabalha, volte duas casas para produzir a composteira! 

10. Você propôs aos seus alunos um debate sobre a importância das unidades de conservação 

para a manutenção da biodiversidade. No dia da aula, grande parte dos alunos faltou. Volte 

duas casas para se organizar e reagendar a aula! 
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11. Enquanto preparava sua aula você percebeu que o conceito de sustentabilidade que iria 

abordar com seus alunos poderia ser trabalhado em conjunto com outras disciplinas. Volte 

uma casa para conversar com seus colegas e elaborar um projeto! 

12. Os alunos da escola em que você trabalha estão constantemente esquecendo as torneiras 

abertas e com isso o consumo de água aumentou muito. Volte uma casa para promover um 

dia de conscientização sobre o uso da água! 

 

BOMBEIROS (12 CARTAS) 

1. Durante a trilha você vê um grupo de pessoas indo embora e deixando a fogueira que 

fizeram ainda acesa. Próximo a essa fogueira existe uma pilha de galhos e folhas secas. 

Avance uma casa para apagar o fogo antes que ele se espalhe.  

2. A prefeitura da cidade em que você trabalha instituiu um treinamento aos bombeiros 

voltado para a capacitação dos funcionários para casos de ocorrência de incêndios florestais. 

Avance uma casa para chegar na primeira aula!  

3. Uma das principais formas de se combater incêndios florestais é a promoção de campanhas 

de conscientização da população urbana e rural das consequências desses acontecimentos. A 

prefeitura da cidade realizou um dia municipal de combate aos incêndios florestais e você foi 

convidado para falar. Avance duas casas para chegar a tempo! -  

4. Um morador da zona rural do município identificou um incêndio florestal que estava se 

propagando lentamente e ligou para os bombeiros. Avance duas casas para chegar ao local 

antes que o fogo se espalhe! 

5. Durante uma pesquisa para o curso de capacitação em incêndios florestais que você está 

fazendo, você descobre que existe o incêndio de copas, que acontece em áreas que a floresta é 

densa e o fogo se espalha pela através das copas (folhagem da parte superior) das árvores em 

uma altura maior que 1,80m (MOB – Goiás, 2017). Avance três casas para pesquisar se 

existem outros tipos de incêndios florestais! 

6. O equipamento de proteção individual (EPI) é utilizado para reduzir o risco de lesões a 

quem o está utilizando, são exemplos de EPI: capacete, óculos de proteção, luvas, perneiras, 

entre outros. No combate de incêndios é muito importante que os bombeiros usem todos os 

EPI. Você vestiu todos os seus equipamentos antes de sair para combater um incêndio, 

avance três casas! 

7. Um grande incêndio foi detectado em uma área de proteção, felizmente o incêndio foi 

controlado rapidamente após a chegada do corpo de bombeiros. Volte três casa e realize o 
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patrulhamento da área para ver se ainda há focos de fogo ativos que devem ser 

apagados! 

8. É recomendado que o movimento do jato de água entre um foco de incêndio e outro seja 

feito com o jato fechado para evitar desperdiçar água em áreas que não estejam queimando 

(MOB – Goiás, 2017).  Durante o combate a um incêndio, você se esquece dessa 

recomendação e perde alguns litros de água. Volte três casas para recarregar o 

reservatório! 

9. A linha de controle é o espaço onde se fez uma preparação para que o fogo se apague sem 

que essa linha seja atravessada. Uma técnica de controle de incêndios florestais é o 

contrafogo, esta técnica consiste de queimar toda a área entre o foco de incêndio e a linha de 

controle delimitada (MOB – Goiás, 2017). Esta técnica é considerada o último recurso para a 

contenção do incêndio, uma vez que se não for bem executada pode fazer com que o fogo se 

espalhe ainda mais (MOB – Goiás, 2017).  Volte duas casas para pesquisar mais sobre esse 

método de controle de incêndio! 

10. Quando chega a uma zona de incêndio, deve-se procurar se informar ou determinar 

caminhos que levem a zona de segurança e garantir que todos os presentes os conheçam 

(MOB – Goiás, 2017). Você se esquece do caminho momentaneamente enquanto está 

prestes a iniciar o combate ao incêndio, volte duas casas para reaprender o caminho!   

11. Você está caminhando pelo incêndio enquanto tenta apagá-lo quando percebe que existem 

muitos tocos, raízes e matéria orgânica queimando no chão. Você se lembra que nestes casos 

podem ser formadas as chamadas ‘poças de brasas’ (MOB – Goiás, 2017). Volte uma casa e 

verifique se o caminho que está seguindo é seguro! 

12. Uma das precauções recomendadas é sempre manter o contato visual ou através de rádios 

com as pessoas que estão junto com você durante o combate ao fogo. No meio do incêndio 

você perde seu colega de vista e o chama pelo rádio, volte uma casa para voltar ao 

perímetro em você ainda terá contato visual! 
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APÊNDICE E – Lista de Cartas de Desafio 

DESAFIO (Conjunto de 65 cartas baseadas nas habilidades da BNCC) 

1 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de 

estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na 

agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e no 

equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais). 

- Pergunta: A energia hidrelétrica é gerada aproveitando a “força” das águas. Em anos em 

que o volume de água presente nos rios que alimentam as usinas hidrelétricas é mais baixo do 

que o usual, como foi o caso da seca de 2014, o que pode acontecer com o fornecimento de 

energia elétrica? 

a) Haverá redução de produção de energia e a conta de energia ficará mais cara. 

b) Haverá aumento na produção de energia e a conta de energia ficará mais barata. 

c) Não aconteceria nada, pois a chuva não influencia na produção de energia. 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

2 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Selecionar argumentos que justifiquem a importância 

da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a conservação dos solos, dos cursos 

de água e da qualidade do ar atmosférico. 

- Pergunta: Você já deve ter visto em algum veículo de informações, notícias sobre 

ocorrências de deslizamentos de terra em cidades brasileiras após a ocorrência de chuvas, 

como por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Esses deslizamentos ocorrem em 

morros e encostas e são uma das consequências do desmatamento dessas áreas, uma vez que a 

vegetação ajuda a: 

a) desacelerar a velocidade das gotas das chuvas e também a estabilizar o solo. 

b) impedir que a chuva chegue ao solo, fazendo-o permanecer totalmente seco. 

c) acelerar as gotas de chuva e diminuir a porosidade do solo. 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

3 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Identificar os principais usos da água e de outros 

materiais nas atividades cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização 

desses recursos. 
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- Pergunta: Uma das formas de coletar a água da chuva nas casas é através da utilização de 

coletores de água da chuva ou através da utilização de sistemas de captação de água. Nos 

sistemas, a captação em geral é feita pelas calhas no telhado, que conduzem a água até um 

filtro e depois para o reservatório. Essa água da chuva coletada poder ser utilizada para 

diversos fins, exceto para: 

a) Preparação de alimentos e consumo. 

b) Irrigação de Jardins e lavagem de automóveis. 

c) Descargas de vasos sanitários e limpeza de áreas externas. 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental 

4 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Construir propostas coletivas para um consumo mais 

consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou 

reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida cotidiana. 

- Pergunta: Você já deve ter ouvido falar em reciclagem e coleta seletiva, mas você sabe 

como deve ser realizada a separação correta do lixo? Escolha a alternativa que não descreve 

os procedimentos corretos: 

a) Você nunca deve misturar material orgânico e reciclável; os plásticos, vidros, metais e 

papéis devem ser colocados em sacos diferentes. 

b) Não amasse ou molhe os papéis, dobre-os; Vidros e Garrafas devem ser separados de 

vidros planos. 

c) Não enrole vidros e materiais cortantes em jornal ou desmonte embalagens com 

diferentes materiais, isso será feito pela usina de reciclagem. 

Fonte consultada: https://g1.globo.com/sp/itapetininga-regiao/especial-publicitario/um/troque-

todos-por-um/noticia/saiba-quais-materiais-vao-para-a-reciclagem-e-como-separar-o-lixo-

reciclavel.ghtml 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental 

5 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Identificar as formas e funções das cidades e analisar 

as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento. 

- Pergunta: Não é incomum ver notícias no jornal abordando as enchentes em grandes 

capitais, como por exemplo as que aconteceram de São Paulo no ano de 2020. Qual das 

alternativas abaixo é um motivo que pode explicar o acontecimento das enchentes nas 

cidades? 
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a) A impermeabilização do solo que impede que a água seja absorvida pelo solo. 

b) O bom planejamento das redes de drenagem urbanas. 

c) O crescimento planejado das cidades. 

Fonte consultada: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/02/10/por-que-a-cidade-de-

sao-paulo-nao-consegue-evitar-as-enchentes-frequentes.ghtml 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

6 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na 

produção industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano das populações. 

- Pergunta: A geração de energia pode ser feita de formas diferentes como por exemplo, 

através do vento, da água e da combustão de biomassa. Qual das alternativas abaixo apresenta 

um exemplo de material que pode ser utilizada para a produção de energia de biomassa? 

a) Essa energia pode ser gerada através da queima de combustíveis como o diesel e a gasolina. 

b) Em regiões onde há muita cana-de-açúcar pode haver geração dessa energia através 

da queima de bagaço de cana. 

c) Em algumas regiões essa energia é gerada através da queima de compostos nucleares. 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental 

7 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Reconhecer e comparar atributos da qualidade 

ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, efluentes 

industriais, marés negras etc.). 

- Pergunta: Em 2018 a prefeitura do município de Sabino em São Paulo, retirou uma 

tonelada de peixes mortos do Rio Tietê. A cor da água do rio também mudou, estava de um 

tom escuro de verde e cheiro forte. Segundo o prefeito, é comum que no período em que isso 

foi noticiado aconteça o fenômeno de eutrofização, que é: 

a) um processo natural, no qual as águas se tornam cristalinas e os níveis de nutrientes 

diminuem causando a morte de organismos. 

b) um processo de poluição, no qual as águas ficam com uma coloração turva e níveis 

baixíssimos de oxigênio dissolvido em decorrência da grande multiplicação de algas o 

que provoca um grande impacto no ecossistema aquático. 

c) Um processo de poluição, no qual as águas se tornam escuras e os níveis de oxigênio 

dissolvida aumentam. 
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Fonte consultada: https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2018/12/05/mortandade-de-

peixes-no-rio-tiete-preocupa-moradores-de-sabino.ghtml 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

8 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Identificar e descrever problemas ambientais que 

ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias poluentes, destruição do 

patrimônio histórico etc.), propondo soluções (inclusive tecnológicas) para esses problemas. 

- Pergunta: Na região de Piracicaba, segundo noticiado pelo site G1, de 15 municípios 

avaliados, somente cinco destinam 100% dos resíduos corretamente. Das alternativas 

apresentadas abaixo, que apresentam destinos corretos para o lixo? 

a) Lixões e Aterros Controlados 

b) Aterros Sanitários e Incineradores 

c) Aterros Sanitários e Lixões 

Fonte: https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2020/08/10/treze-municipios-da-

regiao-de-piracicaba-reciclam-menos-de-10percent-do-lixo-que-produzem-diz-estudo.ghtml 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental/Factual 

9 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Identificar órgãos do poder público e canais de 

participação social responsáveis por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida (em 

áreas como meio ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade) e discutir as propostas 

implementadas por esses órgãos que afetam a comunidade em que vive. 

- Pergunta: O comitê de Bacias Hidrográficas é o responsável pela administração dos 

recursos hídricos de uma determinada região. Esses comitês são abertos para a participação da 

sociedade civil. Essa afirmação é: 

a) Verdadeira 

b) Falsa 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental 

10 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Associar a produção de medicamentos e outros 

materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e 

avaliando impactos socioambientais. 

- Pergunta: O desenvolvimento de medicamentos para tratar diversas doenças é um dos 

benefícios do avanço tecnológico e científico. No munícipio de Caruaru (Pernambuco) existe 
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uma campanha incentivando o descarte correto desses medicamentos. Mas você sabe como 

descartar os remédios vencidos? 

a) O descarte deve ser feito normalmente no lixo de sua casa, já que não há problemas de 

contaminação. 

b) Você deve levar o medicamento vencido em um ponto de coleta, para que ele tenha o 

destino correto e não contamine o meio ambiente. 

c) O descarte dos comprimidos deve ser feito na pia e a caixa pode ser jogada no lixo 

normalmente. 

Fonte consultada: https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2021/05/15/tv-asa-branca-e-

cebrac-lancam-campanha-descarte-correto-dos-medicamentos.ghtml 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental/Factual 

11 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento 

superficial no ambiente urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da 

morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície 

terrestre e da cobertura vegetal. 

- Pergunta: Quais os processos envolvidos no ciclo da água? 

a) Evaporação; transpiração; condensação, precipitação e infiltração. 

b) Evaporação, sublimação; condensação; precipitação e transpiração. 

c) Transpiração, condensação, sublimação, precipitação e decomposição. 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

12 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e 

formações vegetais. 

- Pergunta: A erosão causada pela água é uma das principais causas de perdas dos solos no 

Brasil. As florestas tem grande importância na diminuição da perda de solo e também na 

absorção de água, porque isso acontece? 

a) A velocidade das gotas de chuva diminui porque é barrada pela copa das árvores, o 

que faz com que a água tenha mais tempo de ser absorvida e diminui a quantidade de 

solo levada na enxurrada. 

b) Porque os solos de todas as florestas são arenosos, o que facilita a infiltração da água 

c) Porque as raízes das plantas compactam o solo e a chuva não é capaz de desfazer os terrões 

formados. 
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- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

13 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Identificar as características das paisagens 

transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do 

processo de industrialização. 

- Pergunta: A compactação do solo ocorre quando o solo perde sua porosidade (ou seja, os 

espaços de ar presentes na sua estrutura). O que pode contribuir para isso? 

a) Trânsito de máquinas agrícolas e automóveis quando o solo está molhado. 

b) Crescimento das raízes das plantas. 

c) Chuvas muito fortes. 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

14 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Explicar as mudanças na interação humana com a 

natureza a partir do surgimento das cidades. 

- Pergunta: O surgimento das cidades alterou a interação humana com a natureza, trazendo 

problemas ambientais como, por exemplo: 

a) o reflorestamento, o armazenamento de lixo e o tratamento de esgoto. 

b) a poluição, o surgimento de lixões e a infiltração de água. 

c) o desmatamento, redução da biodiversidade, produção de lixo e a poluição. 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

15 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação 

de terras, terraceamento, aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de 

irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem como suas vantagens e desvantagens em 

diferentes épocas e lugares. 

- Pergunta: O uso do solo para o plantio de um mesmo tipo de planta, pode com o decorrer 

do tempo promover o que se chama de esgotamento do solo. Uma técnica economicamente 

viável que pode ser utilizada para evitar que isso aconteça pode ser: 

a) Adubação excessiva da área 

b) Abandono da área  

c) Rotação de Culturas 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental 

16 
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- Habilidade Contemplada (BNCC):  Analisar distintas interações das sociedades com a 

natureza, com base na distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as 

transformações da biodiversidade local e do mundo.  

- Pergunta: Em 2018, foi noticiada a morte do último rinoceronte branco do norte macho, os 

últimos sobreviventes da subespécie são duas fêmeas. O rinoceronte branco do norte era 

caçado com o objetivo de se usar seus chifres em técnicas de medicina tradicional e para a 

confecção de alças para punhais. O que aconteceu a essa subespécie é chamado de: 

a) Escassez 

b) Replicação 

c) Extinção 

Fonte consultada: https://g1.globo.com/natureza/noticia/ultimo-rinoceronte-branco-do-norte-

macho-do-mundo-morre-no-quenia.ghtml 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

17 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Identificar o consumo dos recursos hídricos e o uso 

das principais bacias hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as transformações nos 

ambientes urbanos. 

- Pergunta: No ano de 2021, foi noticiado que essa prática, segundo a Agência Nacional de 

águas, utiliza 49,8% das águas disponíveis para uso nos reservatórios brasileiro. A que prática 

essa informação se refere? 

a) Consumo Humano 

b) Irrigação 

c) Mineração 

Fonte consultada: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/agro-a-industria-riqueza-do-

brasil/noticia/2021/03/03/de-onde-vem-o-que-eu-como-irrigacao-usa-quase-metade-de-toda-

a-agua-do-brasil-para-produzir-alimentos.ghtml 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental/Factual 

18 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Analisar consequências, vantagens e desvantagens das 

práticas humanas na dinâmica climática (ilha de calor etc.). 

- Pergunta: Nas áreas protegidas, a vegetação local está preservada em seu estado natural. 

Nestas áreas é comum dizermos que o “ar é mais puro”. Estas áreas possuem menos:  

a) poluentes  
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b) oxigênio  

c) umidade 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

19 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas 

diferentes situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas. 

- Pergunta: Durante o inverno de 2021, foi noticiado que algumas cidades do Sul do Brasil 

tiverem sensação térmica negativa. Isso é o mesmo que dizer que essas cidades tiveram 

temperaturas negativas. Essa afirmação é: 

a) Verdadeira 

b) Falsa 

Fonte consultada: https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/06/29/terca-feira-

amanhece-com-sensacao-termica-negativa-em-cidades-do-rs.ghtml 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

20 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e 

máquinas térmicas ao longo do tempo, para avaliar avanços, questões econômicas e 

problemas socioambientais causados pela produção e uso desses materiais e máquinas. 

- Pergunta: No ano de 2020, foi emitido um alerta por órgãos climáticos e a Defesa Civil do 

Estado de Goiás, alertando para a possibilidade de ocorrência de ______ ______. Durante este 

fenômeno atmosférico, a água apresenta seu pH alterado e concentração de ácidos que são 

formados através da reação de compostos poluentes (como os emitidos pela queima de 

combustíveis fósseis, por exemplo) com a água. Qual das alternativas nomeia corretamente 

este fenômeno? 

a) Chuva torrencial 

b) Chuva de convecção 

c) Chuva ácida 

Fonte consultada: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/09/23/autoridades-alertam-

sobre-a-possibilidade-de-chuvas-intensas-e-acidas-em-goias.ghtml 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

21 
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- Habilidade Contemplada (BNCC): Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros 

quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à 

temperatura etc., correlacionando essas características à flora e fauna específicas. 

- Pergunta: Em 2021 foi noticiado que substituir a floresta amazônica por grandes plantações 

comerciais eleva a temperatura e reduz as chuvas. Um dos ecossistemas encontrados nessa 

floresta, é chamado de mata de igapó, são características desse ecossistema: 

a) estão localizados em planícies próximas às margens de rios, sofrem inundações 

frequentes e apresenta árvores baixas (<20m), cipós e plantas aquáticas como parte da 

sua vegetação. 

b) estão localizadas em áreas elevadas, com baixa ocorrência de inundações e apresentam 

vegetação arbustiva. 

c) estão localizadas em relevos acidentados, tem uma frequência média de ocorrência de 

inundações e apresentam vegetação rasteira, com diversas espécies de gramíneas. 

Fonte consultada: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2021/06/substituir-a-floresta-

amazonica-por-grandes-plantacoes-comerciais-eleva-temperatura-e-reduz-chuva.shtml 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

22 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Avaliar como os impactos provocados por catástrofes 

naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema 

afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de 

hábitos, migração etc.  

- Pergunta: Os incêndios nas florestas podem ser causados por ações humanas (intencionais 

ou não) ou por causas naturais. Das alternativas abaixo, qual representa uma causa natural de 

incêndios? 

a) Queda de raios 

b) Ponta de cigarro acesa 

c) Fogueiras 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

23 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, 

identificando sua composição, e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar 

essa composição. 
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- Pergunta: As plantas realizam um processo, durante o dia (na presença de luz) no qual elas 

absorvem o gás carbônico disponível e devolvem o oxigênio produzido durante as reações 

para a atmosfera. A esse processo é dado que nome? 

a) Respiração 

b) Fotólise 

c) Fotossíntese 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

24 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu 

papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas 

responsáveis pelo seu aumento artificial (queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, 

queimadas etc.) e selecionar e implementar propostas para a reversão ou controle desse 

quadro. 

- Pergunta: O efeito estufa é um processo natural do planeta e é um dos fatores que permite 

que haja a vida na terra. Essa afirmativa está: 

a) Correta 

b) Incorreta 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

25 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Justificar a importância da camada de ozônio para a 

vida na Terra, identificando os fatores que aumentam ou diminuem sua presença na 

atmosfera, e discutir propostas individuais e coletivas para sua preservação. 

- Pergunta: Em 2020 foi noticiado que o maior buraco na camada de ozônio no Polo Norte 

que tinha o tamanho da Groenlândia se fechou. A camada de ozônio fornece proteção à terra 

dos raios ultravioleta vindos do Sol. Essa afirmação sobre a função da camada de Ozônio é: 

a) Verdadeira  

b) Falsa 

Fonte consultada: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/05/01/como-o-maior-buraco-na-

camada-de-ozonio-no-polo-norte-finalmente-se-fechou.ghtml 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

26 
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- Habilidade Contemplada (BNCC): Discutir em que medida a produção, a circulação e o 

consumo de mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição 

de riquezas, em diferentes lugares. 

- Pergunta: Um dos gases responsáveis pelo aquecimento global é o gás carbônico que é 

utilizado pelas árvores no processo de fotossíntese (que é como as plantas produzem 

“alimento”). Então, para ajudar a combater o aquecimento global deve-se:  

a) aumentar o consumo de papel  

b) diminuir o desmatamento de florestas  

c) aumentar o consumo de combustíveis derivados do petróleo. 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental 

27 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-

naturais no território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas 

Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária). 

- Pergunta: O Brasil é apresenta 6 biomas com características diferentes. Quais são esses 

biomas? 

a) Tundra, Amazônia, Floresta Temperada, Cerrado, Deserto e Pampa. 

b) Pampa, Amazônia, Floresta Tropical, Deserto, Mata Atlântica e Cerrado. 

c) Cerrado, Amazônia, Caatinga, Pantanal, Pampa e Mata Atlântica. 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

28 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Comparar unidades de conservação existentes no 

Município de residência e em outras localidades brasileiras, com base na organização do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

- Pergunta: As chamadas Unidades de Conservação são áreas protegidas por lei (Lei nº 

9.985/2000) e que conservam áreas de vegetação natural nativa da região. Qual das 

afirmações abaixo pode ser considerada correta: 

a) Somente as florestas podem ser transformadas em unidades de conservação 

b) Não existe uma lei que defina os limites e o uso dessas áreas. 

c) Essas áreas são reguladas (controladas) por uma lei que criou o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC). 

Fonte consultada: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 
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29 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e 

não renováveis) e tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades. 

- Pergunta: Existem métodos de geração de energia elétrica que são considerados renováveis, 

ou seja, as fontes se regeneram espontaneamente. São consideradas fontes renováveis de 

energia: 

a) Energia de combustíveis fósseis e nucleares 

b) Energia Eólica e Solar 

c) Energia Geotérmica e de combustíveis 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

30 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia 

elétrica em sua escola e/ou comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo 

critérios de sustentabilidade (consumo de energia e eficiência energética) e hábitos de 

consumo responsável. 

- Pergunta: Você já ouviu falar do Selo Procel de Economia de Energia? Ele é uma 

ferramenta que permite ao consumidor saber quais os equipamentos e eletrodomésticos mais 

eficientes e que consomem menos energia. Ele os classifica de forma crescente em relação a 

eficiência, indo das letras A até a G. Quando você vai comprar um equipamento ou 

eletrodoméstico, é importante observar a eficiência e procurar sempre equipamentos com a 

letra G pois são os que consomem menos energia. Essa afirmação é: 

a) Verdadeira 

b) Falsa 

Fonte consultada: Selo Procel - 

http://www.procelinfo.com.br/main.asp?TeamID={88A19AD9-04C6-43FC-BA2E-

99B27EF54632} 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental 

31 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica 

(termoelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos 

socioambientais, e como essa energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou 

escola. 
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- Pergunta: A energia eólica é aquela gerada através do vento. As turbinas eólicas tem uma 

estrutura semelhante a um catavento, que gira quando há vento, e a energia vinda do 

movimento dessas pás é transformada em energia elétrica. Esse tipo de geração de energia é 

um processo? 

a) Renovável 

b) Reciclável 

c) Insustentável 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental 

32 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica 

(termoelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos 

socioambientais, e como essa energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou 

escola. 

- Pergunta: Em 2021, esse tipo de energia foi listado como um aliado para ajudar a frear o 

aquecimento global. Essa energia é gerada por painéis chamados fotovoltaicos, que captam a 

energia vinda da fonte e a convertem em energia elétrica. Esse tipo de energia é considerado 

limpo e renovável. Que tipo de energia é essa? 

a) Termoelétrica 

b) Hidroelétrica 

c) Solar 

Fonte consultada: https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/especial-publicitario/top-sun/top-

sun-energia-solar/noticia/2021/06/17/entenda-porque-a-energia-solar-pode-ser-uma-grande-

aliada-para-frear-o-aquecimento-global.ghtml 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental/Factual 

33 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o 

equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais 

provocadas pela intervenção humana. 

- Pergunta: No ano de 2017 foi noticiado um aumento de 1,5ºC na temperatura média anual 

do município de Piracicaba. Esse aumento de temperatura pode influenciar em aspectos como 

o consumo de água e energia. Quais dos procedimentos listados abaixo poderiam ajudar a 

frear ou reverter esse quadro? 

a) Diminuição da poluição e do desmatamento. 
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b) Usar mais o ar-condicionado e plantio de árvores nas áreas urbanas. 

c) Plantio de árvores e aumento da poluição. 

Fonte consultada: http://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2017/02/em-100-anos-

temperatura-media-anual-em-piracicaba-sobe-

15c.html#:~:text=Em%20100%20anos%2C%20temperatura%20m%C3%A9dia,5%C2%BAC

%20%7C%20Piracicaba%20e%20Regi%C3%A3o%20%7C%20G1  

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998):  Procedimental/Factual 

34 

- Habilidade Contemplada (BNCC):  Analisar a importância dos principais recursos 

hídricos da America Latina (Aquífero Guarani, Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do 

Orinoco, sistemas de nuvens na Amazônia e nos Andes, entre outros) e discutir os desafios 

relacionados à gestão e comercialização da água. 

- Pergunta: Os aquíferos são grandes reservas subterrâneas de água. Qual o processo que 

ocorre para que a água chegue até esses reservatórios? 

a) Transpiração 

b) Infiltração 

c) Sublimação 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

35 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Analisar o papel ambiental e territorial da Antártica no 

contexto geopolítico, sua relevância para os países da América do Sul e seu valor como área 

destinada à pesquisa e à compreensão do ambiente global. 

- Pergunta: Segundo noticiado em 2020, a Antártica tem mais de 90% de seu território 

coberto por gelo, isso torna a Antártica um território importante ambientalmente. Isso 

acontece porque: 

a) É necessário entender porque esta localidade congelada não é habitada por nenhum tipo de 

fauna e flora. 

b) Lá estão armazenados 70% da água potável do planeta, além do território ser 

importante para o equilíbrio do calor na terra. 

c) Este local pode ter grandes reservatórios de petróleo que é uma fonte renovável de energia. 

Fonte consultada: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51121478 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

36 
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- Habilidade Contemplada (BNCC): Identificar os principais recursos naturais dos países da 

América Latina, analisando seu uso para a produção de matéria-prima e energia e sua 

relevância para a cooperação entre os países do Mercosul. 

- Pergunta: Uma das matérias primas que podem ser encontradas na América Latina é o 

petróleo. No ano de 2019, foram noticiadas manchas de óleo no litoral de alguns estados do 

Nordeste do Brasil, essas manchas são decorrentes de um vazamento de óleo (petróleo cru). 

Quais os impactos ambientais que essas manchas de óleo podem causar? 

a) para os seres humanos não há nenhum impacto, ele existe somente os ambientes marinhos 

onde os peixes irão morrer. 

b) a substância é tóxica e também prejudicial para os seres humanos a longo prazo, nos 

ambientes marinhos prejudica a fauna tanto pela ingestão quanto pelo contato podendo 

dificultar a locomoção ou causar morte dos animais. 

c) o impacto é pequeno, já que é uma substância de fácil retirada da água. 

Fonte consultada: https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/09/26/manchas-de-oleo-no-

nordeste-o-que-se-sabe-sobre-o-problema.ghtml 

-  Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

37 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Justificar a importância das unidades de conservação 

para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes 

tipos de unidades (parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as 

atividades a eles relacionados. 

- Pergunta: A Jararaca-ilhoa é uma espécie criticamente ameaçada de extinção. Ela é uma 

espécie endêmica que habita unicamente a ilha da queimada grande ou ilha das cobras, como 

também é conhecida. Localizada no litoral paulista, esta ilha é uma área de relevante interesse 

ecológico, ou seja, uma unidade de conservação. Esta afirmação é: 

a) Verdadeira 

b) Falsa 

Fonte consultada: https://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10210-

conhecendo-a-ilha-da-queimada-grande-e-seus-habitantes 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

38 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Justificar a importância das unidades de conservação 

para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes 
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tipos de unidades (parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as 

atividades a eles relacionados. 

- Pergunta: No ano de 2021 foi noticiada a aparição de um Lobo-Guará na região central de 

um município no Mato Grosso. Esta espécie é considerada vulnerável e está sob ameaça de 

extinção. Qual das alternativas abaixo não poderia explicar o motivo pelo qual o animal foi 

avistado na cidade? 

a) Busca por alimento. 

b) A existência de uma unidade de conservação. 

c) A destruição de seu habitat natural. 

Fonte consultada: https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/05/25/ameacado-de-

extincao-lobo-guara-e-visto-circulando-no-centro-de-cidade-em-mt-veja-video.ghtml 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

39 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Justificar a importância das unidades de conservação 

para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes 

tipos de unidades (parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as 

atividades a eles relacionados. 

- Pergunta: Você está percorrendo uma trilha com diversas árvores em uma área protegida 

quando encontra, de repente, um barranco com uma cratera profunda. Neste local, não cresce 

nenhuma vegetação, só se nota terra batida. Este buraco pode ter ocorrido por causa da: 

a) Seca  

b) Ventania  

c) Erosão 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

40 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Propor iniciativas individuais e coletivas para a 

solução de problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações 

de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. 

- Pergunta: Você já deve ter ouvido falar do termo Biodegradável. Hoje em dia, existem 

muito materiais produzidos com materiais considerados biodegradáveis. O que isso significa? 

a) Que o material somente pode ser degradado através da reciclagem. 

b) Que ele não nunca irá se decompor. 
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c) Que ele pode se decompor somente com as ações do meio ambiente em um período 

de tempo menor. 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

41 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Relacionar o processo de urbanização às 

transformações da produção agropecuária, à expansão do desemprego estrutural e ao papel 

crescente do capital financeiro em diferentes países, com destaque para o Brasil. 

- Pergunta: Esse sistema agrícola busca altos índices de produtividade, faz uso intensivo de 

fertilizantes e outros insumos. Além de aplicar a tecnologia e a mecanização em suas áreas. A 

esse sistema, dá-se o nome: 

a) Agricultura de Subsistência 

b) Agricultura Intensiva 

c) Agricultura Extensiva 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental 

42 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Identificar e comparar diferentes domínios 

morfoclimáticos da Europa, da Ásia e da Oceania. 

- Pergunta: A tundra pode ser encontra na América do Norte, Europa e em algumas 

localidades da Asia. Segunda uma reportagem da rede BBC, a tundra absorve mais dióxido de 

carbono do que produz. Isso ocorre devido à dificuldade de plantas se decomporem devido ao 

clima frio, o que faz com que o CO2 que seria liberado nesse processo, fique preso. Essa 

afirmação é: 

a) Verdadeira 

b) Falsa 

Fonte consultada: https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z8r6fg8/revision/5 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

43 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Identificar e analisar as cadeias industriais e de 

inovação e as consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia 

(tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países. 

- Pergunta: Esse tipo de energia é gerado a partir da queima de algum combustível para 

geração de calor. Esse calor produzido é utilizado para a produção de vapor de água que é 
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direcionado para turbinas conectadas a geradores de energia elétrica. Que nome é dado a esse 

processo de geração de energia? 

a) Hidráulica  

b) Termoelétrica 

c) Hidrelétrica 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental 

44 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Descrever o ciclo da água, comparando o escoamento 

superficial no ambiente urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da 

morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície 

terrestre e da cobertura vegetal. 

- Pergunta: A água pode estar em três estados físicos. Qual é o estado em que ela se encontra 

no rio de uma área protegida?  

a) Sólido  

b) Líquido  

c) Gasoso 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

45 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e 

formações vegetais. 

- Pergunta: A amplitude térmica é o resultado da subtração da temperatura máxima (maior 

valor de temperatura para o local) e temperatura mínima (menor valor registrado). Muitos 

aspectos podem influenciar nessa variação, como por exemplo: altitude, latitude, relevo e 

vegetação. 

Amplitude Térmica (ºC) = Temp. Máx - Temp. Mín. 

 Em qual dos ambientes a seguir há uma maior amplitude térmica:  

a) Deserto (pois as temperaturas são muito elevadas durante o dia e muito baixas 

durante a noite) 

b) Floresta (pois as árvores transpiram e liberam vapor de água, o que contribui para a 

diminuição da temperatura mínima) 

c) Cidade (pois o asfalto absorve calor o que contribui para o aumento da temperatura 

máxima) 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 
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46 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Identificar as características das paisagens 

transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do 

processo de industrialização. 

- Pergunta: A desertificação ocorre quando um determinado solo é transformado em deserto 

devido a variações do clima e também à ação humana. Durante esse processo o solo, sem 

nenhuma vegetação, se torna infértil e perde suas características físicas e químicas. Das 

alternativas abaixo qual pode acelerar a desertificação de um local?  

a) ventanias 

b) geadas 

c) desmatamento 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

47 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Analisar consequências, vantagens e desvantagens das 

práticas humanas na dinâmica climática (ilha de calor etc.). 

- Pergunta: Em áreas onde existe vegetação dizemos que está mais “fresco” em relação às 

cidades, devido à ausência das chamadas ilhas de calor (quando há o aumento da temperatura 

na cidade por causa do processo de urbanização, como por exemplo, a presença de asfalto nas 

ruas).  

Estas áreas são mais frescas devido a:  

a) maior quantidade de carros  

b) maior quantidade de pessoas  

c) melhor circulação do ar 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

48 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-

naturais no território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas 

Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária). 

- Pergunta: Considerando os tipos de biomas encontrados no Brasil, quais das alternativas 

apresentadas abaixo NÃO está correta: 

a) O Cerrado é um bioma que sofre com queimadas naturais periódicas 

b) A Floresta Amazônica é uma formação vegetal que só existe no Brasil 

c) A grande maioria da vegetação que compõe (faz parte) da Caatinga são arbustos e cactos. 
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- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

49 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Comparar unidades de conservação existentes no 

Município de residência e em outras localidades brasileiras, com base na organização do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

- Pergunta: Biomas como o cerrado, pampa e caatinga não apresentam unidades de 

conservação pois não apresentam vegetação significativa. Essa afirmativa está: 

a) Correta 

b) Incorreta 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

50 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Justificar a importância das unidades de conservação 

para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes 

tipos de unidades (parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as 

atividades a eles relacionados. 

- Pergunta: Corredores ecológicos são áreas de ligação entre duas partes de vegetação, com o 

objetivo de ajudar no deslocamento de animais e à dispersão de sementes, por exemplo. Qual 

é a função dos corredores ecológicos? 

a) Proteção da natureza, aumentando a vegetação não nativa. 

b) Dividir duas florestas em áreas diferentes. 

c) Proteção da natureza, diminuindo ou prevenindo a fragmentação de florestas. 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

51 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Discutir em que medida a produção, a circulação e o 

consumo de mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na distribuição 

de riquezas, em diferentes lugares. 

- Pergunta: A água virtual é o volume de água utilizado para a produção de um determinado 

objeto que consumimos, como por exemplo: roupas, aparelhos eletrônicos, entre outros. Dos 

objetos abaixo, qual o que apresenta um maior volume de água virtual envolvido em sua 

fabricação: 

a) Plástico (182L) 

b) Chocolate (1700L) 

c) Calça (10.000L) 
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- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

52 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, 

identificando sua composição, e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar 

essa composição. 

- Pergunta: O oxigênio é um dos componentes do ar que respiramos, para que o fogo se 

mantenha aceso existe necessidade de que haja oxigênio para alimentar o processo de queima. 

Nos incêndios florestais o oxigênio também é necessário. Um dos modos de se apagar o fogo 

é impedir que o oxigênio chegue as chamas em uma área florestal, a essa forma de combater 

incêndios é dado o nome:  

a) isolamento (consiste da separação de duas áreas de floresta por uma faixa sem vegetação) 

b) abafamento (tentar abafar o fogo, batendo contra ele com a utilização de quadrados 

de borracha presos a um cabo, conhecidos como abafadores)  

c) linha fria (construção de uma linha com uso de água para limitar o fogo) 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental 

53 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Propor iniciativas individuais e coletivas para a 

solução de problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações 

de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. 

- Pergunta: Durante uma trilha em uma área de preservação permanente nas margens de um 

rio, você encontrou um cano que está liberando esgoto na água. A poluição da água pode ter 

muitos impactos no meio ambiente, qual das alternativas NÃO apresenta um elemento 

poluente da água:  

a) Esgoto industriais  

b) Lixo 

c) Sementes 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

54 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Propor iniciativas individuais e coletivas para a 

solução de problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações 

de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. 

- Pergunta: Uma unidade de conservação, infelizmente, pode pegar fogo. Uma das formas 

mais adequadas de se obter água para apagar o fogo nestas áreas é:  
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a) buscar no rio, barragem ou represa mais próximo 

b) buscar o hidrante mais próximo 

c) buscar a torneira mais próxima  

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

55 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-

naturais no território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas 

Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária). 

- Pergunta: A fertilidade dos solos é proveniente de uma camada de matéria orgânica em 

decomposição, que é conhecida como serrapilheira. Essa serrapilheira é composta por quais 

materiais?  

a) Restos de plantas e animais (folhas caídas, ramos, sementes, fezes, entre outros)  

b) Rochas e lixo doméstico  

c) Roupas e Sacolas 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

56 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-

naturais no território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas 

Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária). 

- Pergunta: O processo de formação do solo acontece em função de 5 fatores de formação do 

solo. Esses fatores são: material de origem (rochas), relevo, organismos, clima e tempo. 

Sabendo disso, quais das alternativas não apresenta possíveis materiais de origem dos solos? 

a) Rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. 

b) Material orgânico sólido. 

c) Lava vulcânica. 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

57 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e 

não renováveis) e tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades. 

- Pergunta: No Brasil, a grande maioria da energia elétrica é gerada através de Usinas 

Hidrelétricas, que não causam nenhum impacto ambiental durante sua construção já que quase 

nunca é necessário construir barragens/represas de água inundando áreas ao redor da usina. 

Esta frase está: 
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a) Correta 

b) Incorreta 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

58 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu 

papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas 

responsáveis pelo seu aumento artificial (queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, 

queimadas etc.) e selecionar e implementar propostas para a reversão ou controle desse 

quadro. 

- Pergunta: Um dos resultados do aumento do efeito estufa é o aumento das temperaturas 

(chamado aquecimento global), são possíveis efeitos deste aumento de temperatura: 

a) Derretimento das geleiras polares e extinção de espécies 

b) Diminuição dos períodos de seca e inundação de países a nível do mar 

c) Desertificação de algumas áreas e diminuição dos desastres naturais como tempestades e 

inundações. 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual 

59 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Analisar a importância dos principais recursos hídricos 

da América Latina (Aquífero Guarani, Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do Orinoco, 

sistemas de nuvens na Amazônia e nos Andes, entre outros) e discutir os desafios 

relacionados à gestão e comercialização da água. 

- Pergunta: Desde o ano de 2010, este aquífero foi noticiado como a o maior do mundo em 

volume de água (Conforme noticiado no site Brasil Escola – uol). Ele está localizado no sob 

os estados do Amazona, Pará e Amapá. Qual é o nome deste aquífero? 

a) Aquífero Alter do Chão 

b) Aquífero Guarani 

c) Aquífero Cabeças 

Fonte consultada: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aquifero-alter-chao.htm 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

60 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Avaliar como os impactos provocados por catástrofes 

naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema 
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afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de 

hábitos, migração etc. 

- Pergunta: No ano de 2020 foram noticiados índices históricos de incêndios florestais na 

região do Pantanal. O jornal da Universidade de São Paulo, publicou em 2021 que o 

alarmante número de 8,5 milhões de hectares do bioma foram atingidos pelas chamas (1 

hectare, corresponde a 1,2 campos de futebol). Considerando a perda da biodiversidade, a 

recuperação da fauna e flora das áreas queimadas será um processo: 

a) Curto 

b) Longo 

Fonte consultada: https://jornal.usp.br/atualidades/incendio-no-pantanal-em-2020-incomoda-

pela-sensacao-de-impunidade-diz-ambientalista/ 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

61 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação 

de terras, terraceamento, aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de 

irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem como suas vantagens e desvantagens em 

diferentes épocas e lugares. 

- Pergunta: Existem algumas plantas que podem ajudar a melhorar a fertilidade do solo pois 

fazem a fixação de alguns nutrientes, como o Nitrogênio, por exemplo, que é essencial para as 

plantas. Qual dos vegetais abaixo poderia ser utilizado para o aumento da quantidade de 

nitrogênio no solo? 

a) Cana-de-açúcar 

b) Soja 

c) Roseira 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental 

62 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação 

de terras, terraceamento, aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de 

irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem como suas vantagens e desvantagens em 

diferentes épocas e lugares. 

- Pergunta: Existem técnicas que podem reduzir a ocorrência de processos erosivos nos 

solos, qual das alternativas abaixo NÃO é um exemplo: 

a) quando se realiza o novo plantio sobre a palhada da cultura anterior (Plantio direto)  
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b) quando se revolve o solo através da utilização de máquinas agrícolas (Subsolagem ou 

escarificação do solo) 

c) Construção de terraços para suavizar o escoamento das águas da chuva (Terraceamento) 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental 

63 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Caracterizar dinâmicas dos componentes físico-

naturais no território nacional, bem como sua distribuição e biodiversidade (Florestas 

Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos Sulinos e Matas de Araucária). 

- Pergunta: No dia 11 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Cerrado. No ano de 

2020, foram noticiados 21.460 focos de queimadas nesta região. De acordo com as 

características deste bioma, as queimadas podem acontecer naturalmente no fim ou no início 

da temporada de chuvas, sendo provocadas pela queda de raios. Essa afirmação é? 

a) Verdadeira 

b) Falsa 

Fonte consultada: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/09/11/dia-nacional-do-

cerrado-bioma-concentra-especies-unicas-e-enfrenta-desafios-na-preservacao.ghtml 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Conceitual/Factual 

64 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Propor iniciativas individuais e coletivas para a 

solução de problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações 

de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. 

- Pergunta: O esgoto quando não tratado pode causar inúmeros impactos, tanto ambientais 

quanto em questões de saúde pública. O procedimento ambientalmente correto é a realização 

do tratamento do esgoto, constituído das seguintes etapas: 

a) Gradeamento; Desarenação; Aeração; Decantação e Desinfecção 

b) Peneiramento; Aeração; Decantação e Desinfecção. 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental 

65. 

- Habilidade Contemplada (BNCC): Identificar e analisar as cadeias industriais e de 

inovação e as consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia 

(tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países. 

- Pergunta: Esse tipo de energia é gerado através de um isótopo de Urânio. Calor é gerado 

através de uma reação em cadeia chamada fissão, esse calor aquece a água que então se 
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transforma em vapor. O vapor gerado, move turbinas ligadas a um gerador que produz energia 

elétrica. Como é chamado este tipo de geração de energia? 

a) Solar 

b) Cinética 

c) Nuclear 

- Tipo de Conhecimento abordado, segundo Zabala (1998): Procedimental 


