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RESUMO
WIRMOND, Thamyres Karolyne. Mediação de um Game como Instrumento em uma
Metodologia Construtivista para o Ensino de Astronomia. 86 f. TCC (Curso de
Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais), Universidade Tecnológica Federal
do Paraná. Ponta Grossa, 2019.
Este trabalho buscou construir e mediar um game (Estilo RPG) como ferramenta de
apoio para o ensino de Astronomia, utilizando a perspectiva construtivista de Rogers,
em que o jogador poderá interagir com os possíveis fatos e dessa maneira atuar no
próprio processo de construção do conhecimento. A presente pesquisa foi aplicada aos
acadêmicos de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e Licenciatura em
Ciências Biológicas, da UTFPR, Câmpus Ponta Grossa e posteriormente foram
propostos questionários contendo perguntas discursivas e objetivas, afim de verificar a
viabilidade de mediação do game aos seus futuros alunos na escola básica. De acordo
com a análise das respostas, pode-se notar que o AstroTíbia possui potencialidades
para o Ensino de Astronomia. Além disso, verificou-se que os futuros docentes
consideram crucial fazer a articulação entre Ensino e Tecnologia, dispondo de
ferramentas digitais que despertem o interesse e a curiosidades dos estudantes para
uma assimilação real do conteúdo planejado, a fim de romper com as possíveis e
presentes defasagens do Ensino Tradicional. No final do questionário, os participantes
fizeram sugestões de melhorias ao game, das quais vislumbram o interesse em dar
continuidade ao estudo em nível de Pós-Graduação, possibilitando acatar as ideias
propostas para disponibilizar o AstroTíbia ao público.
Palavras chave: Ensino de Astronomia; Game; Metodologia Construtivista; TDIC.
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ABSTRACT
WIRMOND, Thamyres Karolyne. Mediation of a Game as an Instrument in a
Constructivist Methodology for Teaching Astronomy. 86 p. TCC (Graduation Degree in
Natural Science), Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2019.
This work aimed to construct and mediate a game (RPG Style) as a supporting tool for
the teaching of Astronomy, using the constructivist perspective of Rogers, in which the
player can interact with the possible facts and in this way act in own process of
knowledge building The present research was applied to the academics of
Interdisciplinary Degree in Natural Sciences and Degree in Biological Sciences, of the
UTFPR, Campus Ponta Grossa, and later questionnaires were proposed containing
discursive and objective questions, in order to verify the feasibility of mediation of the
game to its future students in the basic school. According to the analysis of the answers,
it can be noted that AstroTibia possesses potentialities for the Teaching of Astronomy.
In addition, it was verified that future teachers consider it crucial to articulate between
Teaching and Technology, having digital tools that arouse students' interest and
curiosity for a real assimilation of the planned content, in order to break with the possible
and present traditional school lags. At the end of the questionnaire, the participants
made suggestions for improvements to the game, from which they envisage the interest
in continuing the study at the postgraduate level, making it possible to accept the ideas
proposed to make AstroTibia available to the public.
Keywords: Teaching of Astronomy; Game; Constructivist Methodology; DICT.
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1 INTRODUÇÃO
Segundo Neves, et al.(2010), a Astronomia é um dos mais antigos campos de
exploração do conhecimento relacionado às Ciências Naturais. Conforme a concepção
de Astronomia como uma Ciência sistematizada pela atividade humana, ela busca
estudar o Universo sideral e os corpos celestes, afim de situá-los com relação ao
espaço e tempo, explicando a sua possível origem e movimentos oriundos.
Diante dos paradigmas conceituais da Astronomia, há uma dificuldade com
relação ao ensino de conteúdos relacionados, e uma consequente influência na
qualidade da aprendizagem escolar. Isso deve-se ao fato, de que, essa área do
conhecimento encontra-se relativamente distante do cotidiano dos estudantes, em que
se faz necessário a utilização da imaginação diante das possíveis origens do Universo,
o que nem sempre é tão simples.
Nesse contexto, utilizam-se os ideais de Carl Rogers (1902-1987) para uma
educação mais humanizada, nos quais o estudante torna-se capaz de atuar no próprio
processo de construção do conhecimento, desenvolvendo autonomia e confiança para
criar algumas estratégias de aprendizagem. Rogers(1977) ainda critica o sistema
educacional tradicional, afirmando ser repressor e tornando impossível a liberdade para
aprender, sempre impondo limites no conhecimento.
Com base no exposto, a linha de pesquisa em Ensino de Ciência e Tecnologia,
que o presente projeto traz como base, é importante para abordar as inúmeras
possibilidades em explorar a mediação de tecnologias digitais em sala de aula,
sobretudo nas aulas de Ciências, que possuem um vasto conteúdo a ser trabalhado.
Nesse contexto muitas vezes o professor limita-se a seguir o plano de trabalho
utilizando somente o livro didático como material de apoio, sem discussões dinâmicas e
atraentes ou preocupando-se em trazer didáticas alternativas para o desenvolvimento
dessas aulas.
De acordo com a presente discussão, essa pesquisa criou-se e mediou-se de um
game que possibilitou um manuseio autônomo e independente, para que a imaginação
se concretize e ao considerarmos o grande número de estudantes que são usuários
dos games, propõe-se tornar o ensino de Astronomia
significativo aos olhos de todos.

agradável, fascinante e
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A justificativa para a escolha do tema e desenvolvimento da pesquisa se deu pela
observação de pesquisas, incluindo de Figueiredo e Brugge (2017), de uma problemas
que vem se perpetuando ao longo dos anos na maioria das escolas. Essa dificuldade
verificada diz respeito ao ensino e aprendizagem em diversas áreas, principalmente em
Ciências Naturais. Além disso, Langhi e Nardi (2007) também discutem essa deficiência
na funcionalidade do ensino, onde pode-se verificar que na realidade escolar que os
conteúdos são muitas vezes abordados de maneira superficial, fazendo com que os
estudantes não consigam abstrair os conhecimentos, e a maneira como serão
relacionados ao seu dia-a-dia.
Conforme Chaves e Shellard (2001) atualmente são reconhecidas várias
dificuldades em se realizar um ensino de Ciências de qualidade nas escolas, que
integre os conhecimentos científicos, e esses problemas vem aumentando conforme o
decréscimo no nível de escolaridade.
Nesta perspectiva tradicional de escola, os conteúdos são abordados em aulas
expositivas, nas quais os estudantes têm que memorizá-los e reproduzí-los na
avaliação, independentemente se a aprendizagem foi realmente significante. Nesse
contexto, a escola deve-se atentar para a relação do uso de materiais alternativos como
a interação por meio de games como ferramenta de ensino, oportunizando aos seus
estudantes uma metodologia alternativa para o enfrentamento da problemática citada.
Além disso, é preciso notar o uso de tecnologias digitais como uma alternativa
didático-pedagógica essencial na atualidade, considerando o constante contato dos
discentes com celulares, tablets e computadores. Porém, de acordo com Silva e Silva
(2018), muitas professores ainda demonstram resistência ao uso dessas ferramentas,
tratando-as com antipedagógicas, e aproveitam-se da relação de poder sobre os
estudantes para reprimir o uso. Dentro desse contexto, a utilizaão de games é algo
potencialmente atrativo, fato comprovado por inúmeras pesquisas, como a realizada por
Albegaria (2010), em que destaca a crescente procura pelos jogos de RPG.
A pesquisa de Albegaria (2010) cita a utilização do tempo livre dos estudantes em
games, nos quais podem manusear da maneira que preferirem independente da
habilidade, fixando toda a atenção na interação com essa tecnologia. Portanto, é
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justamente nessas circunstâncias que o presente estudo busca aproveitar a utilização
do game como uma proposta metodológica construtivista para o Ensino de Astronomia.
No decorrer do presente trabalho, apresenta-se uma revisão literária para dar
sustentação à proposta, dentre elas, destacam-se a contextualização do ensino de
Astronomia no Brasil, além da importância de conhecer esse ramo do conhecimento
científico, que segundo Neves e Pedrochi (2011, p.109):
É frequente encontrar aquela ciência exilada em disciplinas eletivas, sem
grande organicidade o currículo do curso e/ou em seu projeto pedagógico. A
Astronomia é, pois, tratada de forma ilustrativa, ou mesmo decorativa, algo
muito semelhante ao que ocorre em diferentes universidades do país[...]

Avançando na revisão literária do trabalho, buscou-se também fazer um
levantamento sobre o construtivismo de Rogers (1977), como uma importante
metodologia. A essa metodologia, buscou-se relacionar o uso das Tecnologias Digitais
de Informação e Comunicação (TDIC) como aliadas no processo de construção de
conhecimento, considerando a mudança na transmissão do conhecimento, na qual
segundo Pontes (2013, p.60) “exigirão uma mudança profunda ou até a extinção dos
sistemas de ensino tradicionais que conhecemos”.
Na relação de desenvolvimento do game, optou-se por uma pesquisa bibliográfica
para basear os acontecimentos propostos na história contada pela ferramenta digital
desenvolvida. Nesse sentido, buscou-se considerar a origem do Universo de acordo
com a teoria de uma grande explosão, considerando escritos de Sagan (1988), Alan
Guth (1947), Tyson e Goldsmith (2004)

e Hawking (1942), para traçar uma

contextualização histórica desse evento.
Dando seguimento ao referencial teórico, relacionam-se informações dos Planetas
do Sistema Solar, para sustentar a ideia presente no game, dando significado e
cientificidade ao que foi escrito, de acordo com estudos de Kant (1724) e Neves (2010).
Para finalizar, realiza-se um resumo referente à introdução ao evolucionismo proposto
por Darwin (1809), teoria sintetizada com superficialidade ao final do game,
considerando não fazer parte dos conteúdos previstos para o Ensino Fundamental,
incentivando apenas a curiosidade em pesquisas sobre o tema que será estudado
posteriormente pelos estudantes.
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A metodologia adotada teve natureza aplicada, pois contou com a aplicação do
game com acadêmicos de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e
Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Utilizou-se de um enfoque misto no questionário adotado para coletar dados, os quais
foram interpretados de acordo com a análise do conteúdo presente nas respostas dos
questionários.
1.1 Problema
Quais as possibilidades do Ensino de conceitos de Astronomia mediados por um
game estilo RPG?
1.2 Objetivos
1.2.1 Geral
•

Analisar as possibilidades do Ensino de conceitos de Astronomia mediados por
um game estilo RPG.

1.2.2 Específicos
•

Desenvolver um game de RPG, o AstroTíbia, para explicar a teoria da evolução
do universo de acordo com o “Big Bang”, e a ordem dos Planetas do Sistema
Solar, fundamentado-se na teoria construtivista de Rogers.

•

Proporcionar a estudantes de Ciências do Ensino Fundamental, uma ferramenta
alternativa para o estudo de Astronomia.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Panorama do Ensino de Astronomia no Brasil e as possibilidades de
abordagens construtivistas
Para dar início a presente discussão, pesquisas realizadas por Figueiredo e
Brugge (2017) demonstram que apesar da Astronomia ser um tema que desperta a
curiosidade dos discentes, sobretudo do Ensino Fundamental, as dificuldades de ensino
são notáveis.
Na maioria das vezes, quem leciona esse tema nos anos finais do Ensino
Fundamental ão os licenciados em Geografia e Ciências, os quais de acordo com
Langhi (2004) possuem uma formação docente que não contempla de forma relevante
o Ensino de Astronomia.
Além disso, o Langhi (2004) ainda ressalta que poucos cursos de formação de
professores possuem abordagens que relacionem a teoria e a prática sobre esse tema
e que são disponibilizados para que os docentes possam atualizar-se, gerando uma
consequente insegurança quanto a transposição didática em suas práticas.
Sobre a defasagem dos conhecimentos astronômicos na formação docente, e
sua consequência na prática em sala de aula, Langhi e Nardi (2007, p.92) asseveram:
O docente não preparado para o ensino de Astronomia durante a sua formação
promove o seu trabalho educacional com as crianças sobre um suporte instável,
onde essa base pode vir das mais variadas fontes, desde a mídia
sensacionalista até os livros didáticos com erros conceituais, proporcionando
uma progagação destas concepções alternativas.

Diante da presente relação, segundo pesquisas de Langhi e Nardi (2009), no
âmbito da Educação Básica as escolas atuam de maneira não diferencial no papel de
promoção do processo de ensino e aprendizagem em Astronomia, de modo reduzido e
muitas vezes até nulo.
Os conteúdos relacionados a esse tema, sugeridos por órgãos e documentos
oficiais, são administrados de acordo com a opção dos professores comprometidos com
a sua formação continuada e individual. Por esses motivos e considerando a
insegurança dos professores em ensinar aquilo que lhes parece vago e abstrato, o
conteúdo nem sempre é trabalhado de modo eficaz. Conforme argumentam Ferreira e
Meglhioratti (2009) a Astronomia é um tema que permite a interdisciplinaridade,
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portanto é essencial que o professor tenha uma formação consistente para oportunizar
o uso e a confecção de materiais didáticos e a utilização da internet com informações
precisas.
Para dar sustentação ao presente trabalho, utilizou-se ainda, as análises de
Ferreira e Meglhioratti (2009) realizadas nos anais do Encontro Nacional de Pesquisa
em Ciências, dos períodos de 1997 a 2007. Os resultados apontaram a presença
inúmeras dificuldades conceituais apresentadas tanto por professores, quanto por
estudantes de diversos níveis de ensino. Referente ao Ensino de Astronomia e às
práticas docentes, Puzzo et al (2006) afirmam que os professores passam por diversos
obstáculos em relação aos conteúdos e muitas vezes não realizam a reflexão
necessária para uma efetiva construção dos conhecimentos em suas aulas.
Langhi e Nardi (2007) também apontam a recorrência dos docentes aos livros
didáticos como apoio para a transposição didática dos conteúdos de Astronomia,
apesar de muitos deles apresentarem erros conceituais. Além disso, conforme afirmam
os autores, esses materiais não estimulam a motivação dos estudantes, reforçando
metodologias de ensino que priorizam a memorização de informações.
Referente às consequências ocasionadas pela defasagem no ensino de ciências,
dados do Programme for International Student Assessment (PISA) em 2015, indicam
que o Brasil se encontra na sexagésima terceira posição no ranking de desempenho
nas áreas das Ciências da Natureza. Essa posição, segundo Figueiredo e Brugge
(2017) está atrelada a falta de trabalhos escolares que incentivem a motivação dos
estudantes, demostrando também uma deficiente funcionalidade do ensino tradicional
que ainda é considerado o mais utilizado pelos professores no Brasil.
Ainda relacionando as pesquisas de Figueiredo e Brugge (2017, p.4) sobre o
Ensino de Astronomia no Brasil:
Algumas áreas do conhecimento científico, nos útlimos anos, não foram
substancialmente motivadas ao crescimento no Brasil. Dentre essas áreas
destaca-se a ciência da Astronomia, um vasto campo de estudo onde (no país)
não ocorre um acompanhamento didático-pedagógico, nas instituições de
ensino, que gere resultados satisfatórios em desempenho por parte dos alunos.
Assim como os demais campos científicos, a ciência da Astronomia se amplifica
gradativamente e torna-se cada vez mais notória a importância de sua
aplicação prática para a construção do conhecimento. De igual maneira ela
representa uma indispensável aquisição de saberes para o ambiente escolar.
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Conforme as pesquisas realizadas pelos autores citados, no cenário atual do
Ensino de Astronomia no país pode-se observar que há uma necessidade de
qualificação dos profissionais da educação. A aquisição de novos recursos poderia
garantir a criação de diferentes estratégias de ensino, além de uma participação maior
da equipe pedagógica.
Lattari e Trevisan (1999) afirmam que o professor que ensina Astronomia,
sobretudo na disciplina de Ciências, deve lecionar de maneira integrada, mostrando as
suas relações com as diversas áreas do conhecimento, e oportunizando aos estudantes
um olhar mais amplo para o conteúdo, para que dessa forma, eles sejam capazes de
atuar na construção de seu conhecimento.
Conforme a presente discussão, a Astronomia permite um leque de relações com
os mais diversos campos do conhecimento, desde a linguagem, passando pelas artes e
as Ciências Naturais e Humanas, integrando a tecnologia.
Nesse contexto o game utilizado para esse estudo se faz presente, diante da
possibilidade de usar de todos os processos para o ensino, bastando compor um plano
de aula destinado a atender às diversidades de aprendizado presentes em sala de aula
de modo criativo e dando liberdade aos estudantes para serem mais ativos no processo
de contrução do conhecimento.
Rogers (1977, p. 136), defende que:
Se empregássemos o mesmo tempo gasto atualmente para planejar currículos
pré-determinados, aulas expositivas e exames, na promoção imaginosa de uma
série de recursos para a aprenizagem, surgiriam toda espécie de novas formas
de envolver o aluno num ambiente de aprendizagem do qual ele poderia
escolher os elementos que melhor atendessem às suas necessidades.

Sendo assim, considera-se importante abrir novas oportunidades para os
estudantes construírem seus conhecimentos a partir de elementos que gostem de
interagir. Nesse sentido, o professor pode preparar práticas simples, para ilustrar
conceitos básicos de Astronomia, com o objetivo de despertar o interesse por essa
Ciência, e consequentemente, uma aprendizagem significante. Nessa perspectiva,
Rogers (1977, p.135) defende:
Quando um professor se preocupa mais em facilitar a aprendizagem do que em
exercer a função de ensinar, organiza o seu tempo e os seus esforços de modo
muito diferente do convencional. Em vez de empregar a maior parte do tempo
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em preparar planos de aula e exposições orais, concentra-se na promoção de
todas as espécies de recursos que poderão proporcionar a seus alunos uma
aprendizagem experiencial correspondente às necessidades deles. Ocupa-se,
também, em fazer com que tais recursos sejam claramente disponíveis, em
imaginar e simplificar os estágios práticos e psicológicos por que deve passar o
aluno para utilizá-los.

Os estudantes precisam aprender a olhar e identificar os eventos astronômicos
que estão presentes no dia a dia, para que não se limitem a decorar os conteúdos sem
uma relevância suficiente para levar os conhecimentos para sua vida. Como exemplo,
pode-se citar o ensino sobre Planetas do Sistema Solar e sua respectiva ordem de
distância do Sol. É relevante que o estudante entenda o contexto de cada Planeta, e a
razão pela qual há uma ordem, considerando desde a temperatura, até as
características que levarão a essa sequência, e possivelmente uma maior lógica sobre
o conteúdo.
Pesquisas realizadas por Lattari e Trevisan (1999) apontam a importância de um
ensino evolutivo, iniciando com a formação prévia do estudante e demonstrando
respeito pelo que já sabem, para assim conduzir um melhor aprendizado e a construção
efetiva do conhecimento.
Não obstante, pesquisas realizadas por Longhini e Gomide (2011) mostraram
outra dificuldade encontrada no atual cenário do Ensino de Astronomia no Brasil. Essa
diz respeito à crença por parte dos professores de que os materiais didáticos para
trabalhar em sala de aula só devem ser manipulados pelos professores, considerando o
seu elevado preço e o risco dos estudantes danificarem essas ferramentas. Esses
docentes acreditam que a utilização de ferramentas sofisticadas, como o telescópio,
são elementos motivadores e fundamentais para o processo de construção do
conhecimento, revelando uma visão idealizada do uso de tais equipamentos.
Vislumbra-se de acordo com as pesquisas apresentadas, que há uma
necessidade de propor caminhos alternativos para um ensino de qualidade, baseandose principalmente em metodologias construtivistas que contribuem para que o
estudante aproveite-se do desejo de atuar em seu processo de construção do
conhecimento. Nesse contexto, a teoria humanista de Rogers propõe vantagens ao uso
das estratégias metodológicas para que possivelmente surjam soluções para os
obstáculos expostos ao longo desse tópico.
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2.2 Teoria humanista de Rogers como metodologia construtivista no ensino de
Astronomia
Optou-se pela utilização da metodologia construtivista de Rogers (1977) pensando
nas vantagens que os games quando utilizados na área de educação podem
proporcionar. Diante dessa perspectiva, considera-se que os estudantes e usuários da
ferramenta serão constantemente desafiados, adquirindo uma liberdade em relação à
aprendizagem, tendo autonomia para manipular a história do game da maneira que
preferirem. Esses conceitos são compatíveis à teoria construtivista de Rogers ao passo
que centra a aprendizagem no próprio usuário, atendendo às necessidades ativas de
ensino.
Nesse

contexto,

a

disponibilidade

de

uma

convivência,

objetiva

uma

aprendizagem mais efetiva e qualitativa, possibilitanto ao discente encontrar a sua
melhor maneira de aprender, participando ativamente da construção do seu método de
aprendizagem. Rogers (1977) denominou este método como “aprendizagem centrada
na pessoa” e no caso do game a aprendizagem está centrada no estudante jogador.
Rogers (1977) defendia a humildade do professor frente a aprendizagem mútua,
ou seja, ao mesmo tempo em que o estudante poderá aprender com o professor, o
professor também pode aprender com o estudante. Isso pode estar integrado a
proposta do game, pois muitas vezes os professores possuem uma maior dificuldade no
uso de novas tecnologias. Porém, os educandos, desde que interessados e motivados
com essa nova ferramenta, podem aprender com maior facilidade e explicar novas
ações dentro do game.
O psicólogo se posiciona contra as ferramentas de utilização de “tarefas”
aplicadas aos educandos, afirmando que essas atividades utilizam apenas a esfera
intelectual, despido de importância referente ao uso de emoções e sensações e
levando ao rápido esquecimento e a evasão do conhecimento significativo.
Da mesma forma, Rogers (1977, p. 43) critica a educação moderna repressora:
“Em nosso moderno sistema educacional, parece a muitos completamente impossível
dar liberdade de aprender aos estudantes, tantos são os limites externamente
impostos.”
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Ainda sobre a importância do uso de metodologias construtivistas, Rogers (1985,
p.29):
Ensinar não é manter a ordem na sala, despejar fatos, fazer exames e dar
notas. Ensinar é mais difícil do que aprender, porque o que o ensino exige é o
seguinte: deixar aprender. Permitir que o estudante aprenda alimentando a sua
curiosidade.

A relação citada pode ser encontrada na sugestão do game no presente estudo,
tendo por objetivo demonstrar formas alternativas de ensino, buscando obter relevância
na construção do conhecimento, visto que a Astronomia é impalpável e abstrata, e que
com o auxílio e interação do game pode tornar-se mais representativo.
Na perspectiva humanista o professor atuará como facilitador da aprendizagem.
Esse facilitador poderá desconstruir a ideia de que deve apenas fazer uma transmissão
de conhecimento, mas prover um auxílio, uma base para que os estudantes possam
atingir a autoconfiança na atuação da construção e transformação do próprio processo
cognitivo.
Esse conhecimento cognitivo tem uma relação direta com as vivências cotidianas
do discente. Fato que torna difícil o ensino limitado de teorias referente a Astronomia
uma vez que o processo de formação do Universo, o “Big Bang” e a formação da Terra,
fogem dessas vivências, não havendo uma maneira de simular essa realidade, senão
por meio virtual, por isso, sugere-se o game, tornando essa experiência mais dinâmica
e possível.
Diante do exposto, Rogers (1977) defende que o professor facilitador deve ser
provido de qualificações, dentro dessas encontra-se a empatia na qual precisa ter o
cuidado de olhar a disciplina com o mesmo olhar do estudante, atentando-se às
possíveis dificuldades, dúvidas e lacunas, oportunizando meios para torná-las menos
frequentes.
Dentro desse contexto, buscou-se a disseminação do conhecimento científico
relacionado a Astronomia, pois é notável que toda criança, tem por natureza, ensinar
tudo o que aprendeu, tomando por base a disponibilidade do game como proposta
alternativa de construção do conhecimento.
Conforme Rogers (1977), compete ao professor facilitador nutrir a curiosidade e o
interesse dos discentes, interagindo com os mesmos conforme suas dúvidas e
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observações. Dessa forma, oportuniza-se a formação de estudantes dotados de
criatividade e senso crítico, podendo até mesmo mudar totalmente suas concepções
acerca de ensino e aprendizagem, logo, o que antes era cansativo e desinteressante
passa a ser uma novidade atrativa e envolvente.
Pensando nisso, Dohme (2005) demonstra uma preocupação em mostrar tanto
para professores, quanto para estudantes, como os conteúdos em Ciências podem ser
ensinados de maneira interessante e prazerosa. Buscando assim instigá-los cada vez
mais à pesquisa autônoma, visto ser fundamental estimular o interesse à ciência para
as futuras gerações, que neste caso, são os estudantes dos anos finais do Ensino
Fundamental.
Dohme (2005) comenta ainda que o uso da ludicidade atrelada à tecnologia no
Ensino Fundamental é de bastante valia, pois os educandos estão em uma idade na
qual tem-se a atenção dispersa facilmente. Portanto, integrar as novas tecnologias ao
Ensino de Ciências, aproximando teorias abstratas do concreto, como no uso do game,
poderá despertar o interesse e a curiosidade dos discentes, de maneira a entrar no
mundo paralelo simulado proporcionado por essa tecnologia digital.
Dohme (2005, p. 14) afirma sobre o uso da ludicidade no Ensino de Ciências que:
[...] podem colaborar na formação do indivíduo de forma ampla, proporcionando
o desenvolvimento em outros aspectos, como físico, intelectual, social, afetivo,
artístico. Este desenvolvimento pode ser obtido através de situações comuns.

Fugindo do contexto de aulas expositivas, pode-se ensinar diversos assuntos
utilizando a tecnologia digital, neste estudo, sugere-se uma proposta de ensino da
Teoria da Evolução do Universo segundo Hubble (1923). Para isso, construiu-se um
game de RPG (TIBIA), onde se fez possível a abertura de um servidor utilizado para
explicar a origem do Universo conforme o “Big Bang”, a ordem dos Planetas do Sistema
Solar, e uma breve introdução ao Evolucionismo darwiniano.
Porém, conforme aponta Rogers (1977), a liberdade para aprender dos estudantes
está geralmente inibida pela escola que oferece um plano de aula previamente
preparado e proíbe os professores de fugir dele. Contudo, neste processo o
desinteresse pela Ciência emerge, tornando os discentes e professores escravos de
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uma metodologia tradicional, que não valoriza os conhecimentos prévios e a relação
com o cotidiano.
Nessas circunstâncias, Figueiredo e Brugge (2017) afirmam que a inibição da
liberdade de aprender traz como consequência uma desmotivação e olhar limitado para
conteúdos científicos. Assim, pode afetar a vida do estudante como cidadão, visto que
a Ciência representa uma válida importância em relação ao senso crítico e
posicionamento dos discentes diante de diversas situações.
Sugere-se aos professores, a utilização desse game, como uma metodologia
construtivista em que os estudantes terão a possibilidade de conduzir a teoria ensinada
em sala, a uma perspectiva virtual dentro de suas próprias casas como maneira de
estudo. Assim, será oportunizado a construção do conhecimento com base em
possíveis fatos históricos e evolutivos, de evidências observadas por diversos teóricos e
desta forma, espera-se uma interação maior dentro das atividades desenvolvidas na
escola.
Por estes e outros motivos, a aprendizagem centrada no estudante é diferencial,
em razão de usufruir da aspiração do mesmo em interferir no seu próprio processo de
construção do conhecimento. Diante do exposto, Rogers (1977, p. 133) argumenta:
E não há dúvidas de que o professor empenhado em assumir essas atitudes
desenvolverá modos de construir a liberdade, dentro da sua sala de aula,
adaptáveis a seu próprio estilo e que decorrerão da sua livre e direta interação
com os alunos. Assim, dará crescente expansão a uma metodologia pessoalindubitavelmente, o melhor processo.

Portanto, se faz necessário uma colaboração conjunta, tanto da escola, como dos
professores e principalmente dos estudantes para que desta surjam oportunidades em
propor novas estratégias de ensino e consequentemente uma aprendizagem
significante.
2.3 A mediação das TDIC e games educacionais como ferramentas de apoio ao
ensino
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) têm sido
frequentemente utilizadas dentro da maioria das esferas sociais. Desse modo,
considerando a constante busca por inovação, essas tecnologias têm inúmeras
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funções. Nesse contexto, de acordo com Siva e Silva (2018), há uma dualidade em
descrevê-las, considerando

que seu uso tem consequências tanto positivas como

negativas que podem influenciar diretamente na formação humana dos estudantes.
Nessas circunstâncias, Silva e Silva (2018) também discutem a utilização das
TDIC no âmbito educacional chamando atenção para a sua limitação, na qual os
professores geralmente tendem a reprimir seu uso ao invés de usá-las para o
encaminhamento e desenvolvimento das aulas.
Assim, quando as TDIC são aproveitadas com o intuito de tornar os espaços de
construção de conhecimento diferenciados e de modificar processos e metodologias de
aprendizagem, podem proporcionar uma aproximação da escola com o contexto de
vida do estudante, bem como reformular as relações entre docentes e discentes
(LEITE, 2015).
A esse respeito, Paula (2014, p.106) afirma:
O professor pode utilizar as TDIC para auxiliar no ensino de Ciências: os
softwares por exemplo, contemplam, na sua elaboração e operação, conceitos
didáticos e pedagógicos que envolvem ilustrações e simulações interativas
sobre fenômenos, leis e experimentos virtuais que seja possível de manipular e
interpretar.

Dessa maneira, o uso de tecnologias, inclusive do game sugerido, pode ser usado
no ensino e interação com a Astronomia, com objetivo de aumentar o interesse dos
indivíduos em geral pelo tema. Porém, conforme apontam pesquisas realizadas por
Langhi e Nardi (2007), ainda é eminente o uso do ensino tradicional, que traz uma
deficiência em relação ao entusiasmo dos discentes na aprendizagem. Nesse sentido, o
conhecimento baseado na mecanização com objetivo de reprodução em avialiações
escritas pode ser transformado em uma fascinante revolução na aprendizagem para a
formação do estudante.
Diante do ensino de Astronomia, Menezes (2003, p. 159) afirma:
O barato é dominar isso, não para repetir na prova, mas para debater e filosofar
sobre. Não é verdade que a criança não se interessa por filosofar. Ela só não
quer ser incomodada.
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De um modo geral, as pesquisas demonstram que o ensino dessa ciência sofre
cronicamente de diversos problemas e que necessitam ser estudados visando a
melhoria da qualidade dos docentes que a ministram (NEVES, et al., 2010).
Dentro dessa discussão proposta pelos autores pesquisados, vale atentar-se para
o fato de professores buscarem uma melhoria na qualidade de suas aulas, de maneira
a estudar estratégias para atender a todos os discentes. Nessas circunstâncias,
considerando a falta de tempo para abordagem de conteúdos que visem atender a
todas as habilidades contidas na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018),
inclusive na disciplina de Ciências, o game proposto procura satisfazer as lacunas
referente aos conteúdos de Astronomia, fora de sala de aula.
Desta forma, durante a aplicação do conteúdo o professor poderá ministrar a aula
da maneira que julgar necessária, sendo que o game será um componente extra,
podendo ser usado para a continuidade do processo de aprendizagem de conteúdos
em casa, ou até mesmo em Lan Houses frequentadas pelos estudantes que não
dispõem de um computador.
Diante do exposto, cabe ressaltar a conveniência da mediação de games em meio
ao processo de construção de conhecimento, em que a interdisciplinaridade sempre
estará inerente, despertando a capacidade de correlação entre conteúdos aprendidos
pelos estudantes, de maneira a ser atribuída como um fator de cunho interessante para
o cognitivismo. Esses espaços não devem ser encarados só como uma oportunidade
de atividades educativas complementares ou de lazer, mas devem fazer parte do
processo de ensino-aprendizagem de forma planejada, sistemática e articulada
(NEVES et al., 2010).
O docente pode criar situações pedagógicas que propiciem o uso do game como
ferramenta de apoio ao ensino para auxiliá-lo no entendimento do contexto, do tema e
até mesmo no seu desempenho como jogador. De acordo com Melo (2015, p.57):
Assim, podemos observar que a utilização de recursos lúdicos na educação
apresenta possibilidades interessantes ao trabalho cognitivo, necessário para o
desenvolvimento do aluno. Tudo indica que este objeto pode contribuir como
um aliado na melhoria do ensino de Física.

Há também a opção para aqueles professores que possuem maior dificuldade de
manuseio dentro do game, podendo elaborar um roteiro de orientação, que poderá
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instruir o discente durante a navegação. Dessa forma, surge uma fonte de discussões
durante a aplicação e avanço do conteúdo conforme os passos dos estudantes no
game, permitindo a realização de analogias entre a teoria e a simulação dos possíveis
acontecimentos no game. Assim, evita-se o uso inadequado da ferramenta de apoio
sugerida, excluindo a possibilidade dos estudantes navegarem sem nenhuma relação
de reflexão, não permitindo a construção do conhecimento que se objetiva.
O uso do game como proposta metodológica construtivista considera uma
abordagem mais ampla referente ao problema de repasse e reprodução de
informações, onde possivelmente se concretizará a aprendizagem construída em sala
de aula. Dessa maneira, Albanese et al. (1997, p.175) assevera:
Possibilita-se então, a inclusão da Astronomia como uma disciplina
especialmente apropriada para motivar alunos e professores, aprofundando o
conhecimento em diversas áreas do saber: Física, Química, Matemática,
Biologia, Computação, Geografia, História e Antropologia. Por isso, a
Astronomia é considerada uma ciência que pertence à comunicação social.

O uso de ferramentas digitais deve ser preponderante na área educacional,
inclusive games, visando a aproximação de conteúdos abstratos, para a vivência
cotidiana dos participantes. De acordo com esta perspectiva, Neves e Pereira (2006, p.
98), afirmam:
[...] uma das característas mais importantes dos jogos é a sua separação da
vida cotidiana, constituindo-se em um espaço fechado com regras próprias
definidas, mas mutáveis, onde os participantes atuam de forma
descompromissada em uma espécie de “bolha lúdica”, que, durante o jogo, não
tem consequências no mundo exterior; porém, essa experiência enriquecedora
é absorvida pelos participantes e podem refletir no mundo exterior de maneira
muito positiva.

A ação de jogar ou vivenciar um game, proporciona um “faz de conta”. A realidade
pode ser emulada, podendo haver uma melhor elaboração do conhecimento dentro
dessa “bolha lúdica”. Então, oportuniza-se aos estudantes, revelar sentidos de
originalidade, criatividade e autonomia, os quais se tornam consequentemente mais
ativos e participativos durante a aula, transformando-a em um lugar de diálogo e
aprendizado mútuo, de acordo com os pressupostos defendidos por Rogers (1977).
Contudo, apresentar o game com uma proposta metodológica ao Ensino de
Ciências é um cofator de suma importância, visando a quantidade de usuários que se
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fazem presente nesses ambientes, unindo desse modo a contribuição na formação dos
estudantes.
2.4 Uma breve contextualização histórica da Astronomia e da origem do Universo
de acordo com a teoria do “Big Bang”
Conhecer a história da Astronomia é permitir uma viagem ao passado, através do
legado deixado pelos povos antigos, identificando na Ciência Moderna, as contribuições
dos filósofos da Antiguidade (TOZZI; SCHIMIN, 2010).
Por meio de uma compreensão histórica, percebe-se que o homem, desde a
antiguidade tem um vínculo de interação com relação à natureza, retirando dela os
recursos necessários para a sua sobrevivência. Nesse sentido, a Astronomia começa a
ter seu desenvolvimento a partir da necessidade humana de conhecer e compreender
sobre a Terra e o Universo.
Diante da presente discussão, conhecer a história da humanidade auxilia a
compreensão do caminho percorrido que permitiram desenvolver maneiras de entender
e prever os fenômenos naturais. Nessa perspectiva, Tozzi e Schimin (2010, p. 6)
afirmam:
À medida que o homem foi enfrentando os desafios do cotidiano, passou a
compreender e conquistar o espaço, dominando os mais diversos recursos
naturais, desenvolvendo tecnologias capazes de solucionar as necessidades
imediatas.

Nessas situações desafiadoras, pelas quais os antepassados da humanidade
passaram, foram surgindo equipamentos cada vez mais sofisticados, dentre eles o
calendário, intrumentos como bússolas e lunetas para localização nas grandes
navegações, entre outros.
De acordo com Tozzi e Schimin (2010), a imensidão do Universo sempre foi
admirada pelo homem, seja por curiosidade ou mesmo por necessidade de
sobrevivência. Porém, no decorrer da história as simples observações do céu,
motivaram o desenvolvimento de conhecimentos, de modo a sistematizar informações.
Essas novas informações permitiram que homem pudesse elaborar novas ideias e
teorias, culminando para uma melhor qualidade de vida.
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Muitos cientistas, mesmo que na época não fosse considerados de tal forma,
contribuíram para as concepções que estão propostas atualmente com relação à
Astronomia, por isso é fundamental fazer uma contextualização histórica para valorizar
a história das Ciências, sobretudo da Astronomia. Nesse sentido, o documento das
Diretrizes Curriculares do Paraná (PARANÁ,2008, p. 44), cita que:
Aristóteles, filósofo e estudioso das mais variadas ciências, deixou um grande
legado de informações, contribuiu com a produção do conhecimento científico,
seus conceitos perduraram por séculos, procurando explicar o movimento dos
corpos e a gravidade. Formulou as bases do modelo de Universo geocêntrico,
único, finito e eterno, composto por esferas que se dispunham em círculos
concêntricos em relação à Terra.

Também é válido destacar Nicolau Copérnico (1473), que foi educado para seguir
carreira religiosa, porém, considerando seu interesse pela Astronomia, propôs o modelo
heliocêntrico. Esse modelo não foi aceito pela sociedade da época, devido às suas
ideologias e visões do Universo muito restritos a pontos de vista religiosos.
Outro marco, na história da Astronomia foi Galileu Galilei (1564), que promoveu
uma grande revolução nas Ciências, devido aos seus conhecimentos e observações.
De acordo com Damieli e Steiner (2010, p. 18), “Galileu foi um dos primeiros a examinar
o céu com ajuda de um telescópio – e a desenhar, a mão, o que tinha visto na Lua, no
Sol, em Júpiter e em Saturno, espantando a sociedade de sua época.” Dessa forma,
possibilitou o desenvolvimento da Física Moderna.
A partir de necessidades e interesses em observar a dinâmica celeste, foram
realizadas

diversas

pesquisas

e

consequentes

descobertas

científicas,

que

contribuíram para uma melhor compreensão sobre a Astronomia. Porém, a
preocupação em pauta no presente trabalho, se trata em como ensinar de forma
abrangente um assunto com aspecto tão abstrato.
Antes de todo e qualquer trabalho didático com conhecimentos dessa natureza, é
necessário lembrar que cada estudante formará suas concepções sobre a origem do
Universo, da Terra e da vida. Essas concepções serão baseadas em conhecimentos e
crenças historicamente construídas pela humanidade, de acordo com seus princípios,
sendo esses religiosos, ou não. Nesse contexto, Melo (2015, p. 71), argumenta:
Não há aqui a intenção de se valorizar uma concepção histórica da Ciência
pautada apenas em nomes e cronologias de fatos, mas sim de facilitar o ensino
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da própria Ciência, de possibilitar a contextualização do conteúdo e de
oportunizar, a professores e alunos, discutir a natureza do conhecimento
científico.

Portanto, de maneira alguma o professor pode impor uma teoria, apenas expô-la e
discuti-la de acordo com o planejamento de ensino. Nesse sentindo, Hawking (1942,
p.28) discorre que “Um Universo em expansão não exclui um Criador, mas impõe
limitações ao momento do desempenho da criação”.
Muitas são as teorias para tentar explicar a origem do Universo e o processo de
formação da Terra e da vida. Dentro dessa perspectiva, é incrível pensar em como os
seres humanos, seres tão pequenos se comparados ao Universo, possuem condições
de afirmar qualquer estudo verídico sobre uma imensidão na qual está inserido, dotada
de tantos mistérios, na qual provém toda a existência. Nesse contexto, Sagan (1988, p.
13), argumenta:
Poucos de nós dedicamos algum tempo a indagar por que é que a natureza é
assim; de onde veio o cosmos ou se sempre aqui esteve; se um dia o tempo
fluirá ao contrário e se os efeitos irão proceder as causas; ou se haverá limites
definidos para o conhecimento humano.

Sagan (1988, p.13) afirma ainda que “não é incomum que pais e professores
respondam à maioria destas perguntas com um dar de ombros, ou apelando para
conceitos religiosos vagamente relembrados.”
Na mesma linha de pensamento, Tyson e Goldsmith (2004, p.29) afirmam que “em
quase toda área de investigação científica, mas especialmente na física, a fronteira da
descoberta reside nos extremos de nossa capacidade de medir eventos e situações.”
Há aproximadamente 14 bilhões de anos, todo o espaço, matéria e energia do
Universo estavam centrados em um único ponto, extremamente quente e denso,
fundidos em uma única área, agregados por uma única força. Sustentando essa tese,
Hawking (1942, p. 18) afirma que “as observações de Hubble sugeriram que tinha
havido um tempo para uma grande explosão [um Big Bang], em que o Universo era
infinitamente pequeno e denso.”
Além disso, o Universo primitivo contava com inúmeros buracos negros que se
formavam e desapareciam espontaneamente, contendo uma grande quantidade de
energia dentro e um campo de forças único. A partir de então, a organização do espaço
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e tempo converteu-se em em uma curvatura, de onde borbulhava uma estrutura porosa
e espumante. Nessas circunstâncias, o Universo esfriou-se e a gravidade se desuniu
das outras forças.
Desenvolveu-se de acordo com os acontecimentos, a “época de inflação”, teoria
desenvolvida inicialmente por Alan Guth (1947), a qual supõe que a força proveniente
do núcleo de átomos forte e a força elétrofraca separaram-se, gerando uma liberação
de energia imensamente grande e consequentemente um rápido aumento no tamanho
do Universo, o qual ainda era muito quente, onde os fótons passaram-se a converter
energia em pares de partículas de anti-matéria, o qual gerou um resfriamento lento e
contínuo.
Durante um período de aproximadamente 120 segundos, toda a matéria
transformou-se em prótons e nêutrons, formando dessa maneira, o núcleo atômico.
Então, os elétrons livres, rejeitando as partículas de luz (fótons), criaram uma “sopa”
opaca, dotada de matéria e energia.
A partir de um maior resfriamento do Universo, ainda que em temperaturas
fortemente elevadas, os elétrons passaram a se mover de maneira lenta, sendo
capturados pela “sopa”, formando os primeiros átomos de Hidrogênio, Hélio e Lítio, ou
seja, os três elementos mais leves. Assim, o Universo passou a ser transparente sob a
luz visível.
Durante bilhões de anos, a expansão e resfriamento continuaram, enquanto a
matéria se agregava em grandes porções, as quais atualmente são chamadas de
Galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas, as quais constantemente passavam
pelo processo de fusão nuclear.
Depois de aproximadamente 7 bilhões de anos, explica-se que a formação de um
combinado de gases, contendo principalmente Hidrogênio e Hélio, e poeiras dotadas
basicamente de Ferro, Alumínio e Urânio, juntou-se em pequenos blocos. Esses blocos
aglomeraram-se em blocos cada vez maiores. Assim, o bloco central, devido a sua
grande massa e proporção, teve sua gravidade forte o bastante para capturar os gases
com muita facilidade, fundamentando uma possível explicação para o surgimento do
Sol.
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Entretanto, diferentemente de como a maioria das pessoas entendem, o Sol não é
uma estrela central e exclusiva. De acordo com Hawking (1942, p.64) “nosso Sol é
apenas uma estrela comum, de porte médio e amarela, perto o limite mais interno de
um dos braços espirais. Posteriormente, durante a formação do sistema estelar, a
matéria veio a se condensar e aglomerar, trazendo como consequência cometas com
altas velocidades, gerando grandes impactos.
Diante dessa tese, Hawking (1942, p. 28), afirma que “o tempo teve início no Big
Bang, no sentido de que os tempos anteriores simplesmente não seriam definidos.”
Portanto, o “Big Bang” é a teoria mais aceita cientificamente até os dias atuais, por isso
é ensinada em sala de aula.
2.5 Os Planetas do Sistema Solar
Há cerca de dois séculos, objetivando explicar a origem do Sol e seus respectivos
Planetas, Immanuel Kant (1724), considerado o principal filósofo da era moderna,
lançou a “hipótese nebular”. De acordo com essa hipótese, uma determinada
quantidade de gás e poeira em torno do Sol em formação se condensou em blocos, e
estes por sua vez, transformaram-se nos Planetas do Sistema Solar ( Mercúrio, Vênus,
Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno).
Diante do exposto, Tyson e Goldsmith (2004, p. 193), comentam:
Em linhas suas linhas gerais, a hipótese de Kant continua a ser a base para as
abordagens astronômicas modernas da formação dos Planetas, tendo triunfado
sobre o conceito, muito em voga durante a primeira metade do século XX, de
que os planetas do Sol surgiram de uma passagem próxima de outra estrela
pelo Sol.

É importante citar também que René Descartes (1596), físico, filósofo e
matemático foi primordial ao sugerir a formação de estrelas e Planetas, portanto, do
Sistema Solar. As sugestões de Descartes (1596) foram aprimoradas por Kant (1724),
conforme destacado na “hipótese nebular” e também pelo matemático francês PierreSimon de Laplace (1749), que a desenvolveu e deu-lhe sustentação de acordo com leis
matemáticas.
Posteriormente ao evento citado, de que os Planetas do Sistema Solar formaramse a partir de uma estrela que passou próxima ao Sol, as forças gravitacionais entre as
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estrelas teríam atraído massas de gás de cada uma delas e parte desse gás poderia ter
resfriado e condensado, dando origem aos Planetas.
A hipótese anteriormente discutida foi proposta pelo astrofísico James Jeans
(1877) foi invalidada, de acordo com os avanços dos estudos, pois foi comprovado que
o gás ao invés de se condensar, iria evaporar. Então, retornaram para o uso da
hipótese nebular originalmente proposta por Kant (1724), a qual afirma que a maioria
das estrelas devem ter Planetas em órbita ao seu redor, servindo de base para os
estudos posteriores.
Comprava-se então, que toda a formação dos Planetas requer uma grande
quantidade de matéria sólida primeiramente, para que assim o gás possa ser atraído
por esse núcleo sólido. Dos Planetas do Sitema Solar, Júpiter tem o maior desses
núcleos, seguido por Saturno, Urano, Netuno e então a Terra. Nesse sentido, Tyson e
Goldsmith (2004, p. 196), apontam que:
As forças gravitacionais mútuas entre os Planetas construiram primeiro núcleos
planetários e depois Planetas num ritmo energético, de modo que alguns
milhões de anos transformaram uma legião de torrões, cada um do tamanho de
uma pequena cidade, em mundos novos inteiros, maduros para adquirir uma
capa fina de gases atmosféricos (no caso de Vênus, Terra e Marte) ou um
revestimento imensamente grosso de hidrogênio e hélio (no caso dos quatro
Planetas gigantes que orbitam o Sol a distâncias suficientemente grandes para
que acumulassem enormes quantidades desses dois gases mais leves).

Compreender a origem desses Planetas, em torno dessa enorme estrela
denominada Sol é um processo bastante difícil, visto a sua ausência de visualização no
cotidiano. Da mesma forma acontece com o conteúdo ensinado aos estudantes dos
anos iniciais do Ensino Fundamental sobre os conceitos fundamentais dos Planetas do
Sistema Solar e sua respectiva ordem de distância do Sol.
Para compreender uma lógica evidente nesse processo, é importante conhecer
algumas características relacionadas a esses Planetas, as quais relacionam a razão
dessa ordem de distância. Algumas dessas características podem ser visualizadas nos
livros na biblioteca presente no game, apresentados por Immanuel Kant, com o objetivo
de tornar as leituras e a construção do conhecimento mais dinâmica e próxima da
realidade dos estudantes.
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Algumas das características essenciais de cada Planeta serão expostas a seguir,
conforme as informações contidas no livro “Da Terra, da Lua e além” de Neves et
al.(2010).
Mercúrio é o Planeta do Sistema Solar mais próximo do Sol, há uma distância de
aproximadamente 58 milhões de quilometros. Realiza o movimento de translação em
torno do Sol em aproximadamente 88 dias terrestres. É o Planeta mais quente, devido a
sua proximidade à enorme estrela, chegando a atingir 427 ºC. Possui inúmeras crateras
ocasionadas possivelmente por erupções vulcânicas. Trata-se de um lugar inóspito
para a exploração humana, visto suas características, ausência de atmosfera,
temperatura, entre outras características.
Vênus é o segundo Planeta na ordem de distância do Sol, com aproximadamente
108 milhões de quilometros. Trata-se do mais brilhante do céu, tendo uma similaridade
em massa, densidade, raio e composição em grande escala com relação à Mercúrio. O
movimento de translação dura cerca de 225 dias terrestres, e curiosamente, é menor
que o tempo de rotação, de 243 dias terrestres. Ao contrário da maioria dos Planetas,
Vênus possui uma rotação de Leste para Oeste.
Apesar de muitos considerarem Vênus e Terra como irmãos gêmeos, pesquisas
científicas desmistificam tal fato, considerando sua atmosfera composta por 96% de
Dióxido de Carbono e 4% de Nitrogênio, além de possuir nuvens compostas por ácido
sulfúrico, uma temperatura média podendo atingir 482 ºC e a pressão chegar a 100
vezes a pressão da Terra ao nível do mar.
O Planeta Terra, é o maior Planeta rochoso, o qual detém o maior satélite (Lua) e
fica a uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol. O
processo de translação dura cerca de 365 dias e 6 horas. O núcleo da Terra pode ser
dividido em uma parte líquida e outra sólida, compostos por níquel e ferro, ocasionando
consequentemente um campo magnético associado, de onde provém as auroras
boreais. É o Planeta ideal para a ocorrência de vida, devido a sua atmosfera propícia
com os gases fundamentais, temperaturas superficiais ideiais e principalmente a
existência da água, de onde provém toda a origem da vida, conforme os estudos
realizados.
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Marte é o quarto Planeta em ordem de distância do Sol, sendo observado
facilmente a olho nu. É o Planeta que recebeu mais missões espaciais de investigação
para a ocorrência de vida. Possui calotas polares e diferentes marcas na superfície.
Possui também uma pressão atmosférica equivalente a 1/1000 da pressão atmosférica
terrestre ao nível do mar. Sua distância média do Sol é de 228 milhões de quilometros e
seu período de translação é de cerca de 1 ano e 10 meses terrestres, enquanto o de
rotação dura em média 24 horas e 37 minutos terrestres, semelhante ao período de
rotação do Planeta Terra. Há algumas evidências de água, até mesmo em grande
escala, o que culmina para o estudo de possibilidades de formas de vida nesse local.
Júpiter é considerado o maior Planeta do Sistema Solar, possuindo uma massa
de cerca de 318 vezes maior que a da Terra, e 2,5 vezes maior que a soma da massa
de todos os outros Planetas. Fica a aproximadamente 780 milhões de quilometros do
Sol se assemelha muito com a estrela em termos de quantidade de hidrogênio e hélio.
Seu processo de translação dura em torno de 11 anos e 11 meses terrestres, enquanto
a rotação dura em média 10 horas, denotando de um processo rápido, visto que tratase de uma rotação diferencial, onde diferentes partes rotacionam em velocidades
distintas, de modo a produzir turbulências e furacões constantes.
Saturno é bastante similar a Júpiter, porém, com uma massa diminuída. É o
Planeta com menor densidade no Sistema Solar, sendo esta menor que a da água. Fica
a uma distância de 1 bilhão, 429 milhões e 400 mil quilometros do Sol. É comumente
conhecido como o Planeta dos Anéis, por possuir ao seu redor gases que formam
anéis. O processo de translação dura cerca de 29 anos e 6 meses terrestres.
Urano é o primeiro Planeta descoberto pelo “homem moderno”. Algumas
observações realizadas da Terra, revelam um sistema de anéis. É distante do Sol em
cerca de 2 bilhões e 900 milhões de quilometros de distância. Possui uma massa cerca
de 14,5 massas da Terra. Realiza o processo de translação em cerca de 84 anos
terrestres e assim como Vênus, rotaciona de Leste para Oeste.
Netuno é bastante similar a Urano, possuindo as mesmas composições,
estruturas de nuvens e campos magnéticos semelhantes, porém tem uma atmosfera
mais ativa. Fica a aproximadamente 4 bilhões e meio de quilometros do Sol e realiza
uma translação em aproximadamente 165 anos terrestres.
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Por fim, pode-se citar Plutão, que em 2006 perdeu a categoria de “Planeta” e foi
rebaixado à categoria de “Planeta anão1”. Fica a uma distância de 6 bilhões de
quilometros do Sol e realiza uma translação em 248 dias e 6 meses terrestres. Trata-se
de um Planeta bastante gelado e pequeno, com uma atmosfera tênue.
As características utilizadas no presente capítulo, serviram de base para o
desenvolvimento da segunda fase do game. Nesta o estudante é desafiado a conhecer
e organizar os Planetas do Sistema Solar. Entretanto, nos livros com as informações
presentes na biblioteca do game, as características são apresentadas de maneira mais
objetiva e acessível para uma linguagem de Ensino Fundamental. Isso foi feito
pensando na aprendizagem efetiva das informações que devem ser ensinadas, mas de
um modo diferente do comumente utilizado nas aulas tradicionais.
2.6 O processo de formação do Planeta Terra
Outro evento bastante criticado e repleto de contestações, se trata do processo de
formação da Terra, na qual habitamos. Várias são as teorias e as crenças, pois de
acordo com isso, advém a origem da vida, onde tudo começou. Dentro desse contexto,
o presente estudo busca expor a teoria mais aceita dentro do campo de conhecimento.
Conforme Tyson e Golsmith (2004), o Planeta Terra se originou há cerca de 4,6
bilhões de anos, em uma órbita, cuja atmosfera pode sustentar oceanos sob forma
líquida, na maioria das vezes. Dentro dessa situação, e analisando o processo de
formação do Sol, citado no tópico 2.5 , cabe atentar ao fato de que se a Terra tivesse
sua formação muito mais perto da grandiosa estrela, quente e luminosa, que apesar de
prover a vida, teria acometido a evaporação dos oceanos. Da mesma forma, se o
Planeta tivesse sido formado mais distante do Sol, os oceanos teriam congelado,
possivelmente, a vida não teria emergido e evoluído da mesma maneira.
De acordo com Tyson e Goldsmith (2004), esses oceanos líquidos eram
quimicamente ricos (“sopa primitiva”), e por um procedimento desconhecido, há
1

De acordo com Albuquerque (2012), em 2006 ocorreu uma Assembléia Geral da União Astronômica
Internacional, a qual definiu padrões de definições de um Planeta, concluindo que este deve: (a) estar em
órbita ao redor do Sol; (b) ter massa suficiente para que sua auto-gravidade supere as forças de corpo
rígido para assumir um equilíbrio hidrostático e (c) limpe o entorno de sua órbita. Diante dessas
exigências para a definição de um Planeta, concluiu-se que há oito Planetas no Sistema Solar e uma
nova categoria de “Planeta anão” foi designada para Plutão.
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aproximadamente 3,5 bilhões de anos emergiram as primeiras bactérias anaeróbicas,
ou seja, além de não precisarem de oxigênio para sobreviver, liberaram uma grande
quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera, o que posteriormente iria se
decompor em oxigênio.
Os novos átomos de oxigênio (O2) quando expostos aos fortes raios solares, e as
descargas elétricas, se decompuseram, formando átomos de oxigênio livres, que por
sua vez, puderam reagir com outras moléculas de O 2 e resultaram na formação do
Ozônio (O3). O gás formado resultou em uma camada que funcionou, e funciona até os
dias atuais, como uma espécie de filtro protetor dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol,
de maneira que passaram a atingir a superfície da Terra com menos intensidade.
Assim, a ciência explica como começou o processo de formação da vida na Terra.
Sobre esse evento, Tyson e Goldsmith (2004, p. 24), comentam:
A extraordinária diversidade de vida sobre a Terra, e (podemos presumir) em
todo o resto do Universo, nasce da abundância cósmica de carbono e do
incontável número de moléculas (simples e complexas) criadas a partir dele;
existem mais variedades de moléculas baseadas em carbono do que de todas
as outras moléculas combinadas.

Neste período, ainda eram frequentes os choques da Terra com grandes objetos
provenientes do Sistema Solar, os quais provocavam estragos imensuráveis, como por
exemplo pode-se citar o asteróide que atingiu, há aproximadamente 65 milhões de
anos, a atual Península de Yutacan, e eliminou mais de 70% da flora e fauna terrestre,
período conhecido como Extinção do Cretáceo-Paleógeno, onde o marco maior foi à
extinção dos dinossauros.
Desse episódio, sobreviveram apenas alguns mamíferos que passaram a
preencher o nicho ecológico. De acordo com Tyson e Goldsmith (2004, p. 24): “Um
ramo desses mamíferos, dotado de cérebro grande, aquele que damos o nome de
primatas, fez um gênero e espécie – o Homo sapiens.” Cabe ressaltar que o ser
humano não é uma evolução dos macacos, apenas compartilham de um ancestral
comum.
Além disso, um dos processos de evolução da vida mais aceito no âmbito
científico atualmente, é a evolução segundo Darwin (1809). Portanto, o game sugere
uma introdução ao evolucionismo estudado por Darwin na Ilha de Galápagos, para
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onde viajou e realizou suas obervações, das quais partiram a escrita do livro “A Origem
das Espécies”. Cabe lembrar que o objetivo é traçar apenas uma introdução ao
conteúdo, considerando que não diz respeito ao currículo dos anos iniciais do Ensino
Fundamental.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
3.1 Natureza da Pesquisa
Essa pesquisa possui natureza aplicada. De acordo com Gil (2010) Pesquisa
Aplicada é voltada à aquisição de conhecimentos com aplicação em situações
específicas. Neste caso, objetiva gerar conhecimentos para uma possibilidade de
aplicação prática na realidade educacional, propondo solução possível aos problemas
relacionados ao processo de ensino e aprendizagem, buscando dessa forma contribuir
com a mediação de conteúdos de Astronomia.
Apresenta uma abordagem objetiva em um momento de pesquisa exploratória,
buscando propiciar mais relação com o problema, tornando-o de fácil compreensão.
Portanto, nesse momento busca-se uma possível solução com relação à dificuldade
dos estudantes em aprender Astronomia com um conteúdo estritamente expositivo.
Segundo Vergara (1998, p. 45), esse tipo de pesquisa “é realizada em área na qual há
pouco conhecimento acumulado e sistematizado por sua natureza de sondagem, não
comporta hipóteses que, todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa”.
Em outro momento, o trabalho possui abordagem descritiva, que proporciona uma
caracterização do problema estudado, seguindo passos de análise de dados de acordo
com a observação, registros e descrição dos fatos de uma determinada realidade, sem
a ocorrência de manipulação. Assim, é possível entender as situações da realidade
educacional na sociedade. Vergara (1998, p. 45) define:
A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de
determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e
definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que
descreve, embora sirva de base para tal explicação.
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No presente estudo, a pesquisa descritiva foi escolhida para delinear com mais
exatidão o problema, e verificar a viabilidade da aplicação da ferramenta metodológica
de ensino construtivista.
3.2 Enfoque da Pesquisa
O presente estudo é considerado de enfoque misto, ou seja, há um momento
qualitativo e outro quantitativo, pois visa uma correlação entre o mundo real e os
indivíduos.
No enfoque qualitativo, os dados e fenômenos são interpretados e atribui-se
significados sem utilização de técnicas de estatística, pois são analisados conforme o
parecer respondido pelos participantes da pesquisa. Além disso, pesquisa qualitativa
pode ser caracterizada como a tentativa de uma compreensão detalhada dos
significados e aspectos situacionais apresentados pelos sujeitos da pesquisa
(RICHARDSON, 2012).
No que diz respeito ao enfoque quantitativo, as variáveis observadas são poucas,
são objetivas e apresentam-se em escalas numéricas. Neste caso, utiliza-se o enfoque
quantitativo para analisar os dados das respostas objetivas.
3.3 Universo da Pesquisa
3.3.1 Local
A pesquisa foi realizada dentro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
localizada na cidade de Ponta Grossa, Paraná, no Sul do Brasil, tendo como endereço
a Avenida Monteiro Lobato, sem número, no bairro Jardim Carvalho, CEP: 83.016-210,
sob aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (parecer nº 3.264.289).
3.3.2 População
A amostra do estudo foi formada por 36 graduandos dos cursos de
Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e Licenciatura em Ciências
Biológicas da UTFPR.
Todos os participantes eram maiores de idade e foram escolhidos aqueles
que preferencialmente já cursaram, ou estão cursando as disciplinas de
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Metodologia e Instrumentação para o Ensino de Ciências, Didática das Ciências
Naturais e/ou Tecnologias de Informação e Comunicação, considerando que
esses estudantes teríam uma melhor potencialidade para conhecer esses tipos de
ferramentas, podendo responder o questionário com maior eficiência.
3.4 Planejamento de coleta de dados
O processo de coleta de dados é um dos mais importantes do planejamento da
pesquisa, considerando que conclui todo o projeto de pesquisa. Portanto, é crucial que
seja bem pensado para um bom andamento do trabalho científico, contemplando dessa
forma os objetivos propostos. Sobre a coleta de dados, Gerhardt e Silveira (2009, p. 50)
afirmam:
Esta é uma etapa importante da pesquisa, pois, se bem desenvolvida, permitirá
que a próxima etapa, a construção do problema de pesquisa, ou problemática,
seja feita com facilidade e clareza. Uma boa exploração do tema a ser
pesquisado conduz quase que naturalmente o pesquisador à elaboração do
problema.

Primeiramente o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em
Pesquisa, para que recebesse a liberação, e então a posterior aplicação do mesmo.
Após o envio de todos os documentos, o resultado do Comitê foi positivo (parecer nº
3.264.289), conforme pode ser observado no Anexo A.
Após a aprovação do CEP, a pesquisa foi iniciada em etapas. Na primeira etapa,
pediu-se para o professor de Tecnologias de Informação e Comunicação a concessão
de uma aula, para a demonstração do game pudesse ser feita com os acadêmicos.
Tendo seu aval, a pesquisa foi iniciada com a entrega do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, para detalhar todas as etapas da pequisa e convidar aos
acadêmicos para a participação da mesma. Em seguida, ocorreu a aplicação do game,
a qual foi demonstrada no projetor, explicando cada procedimento e fase para que os
futuros professores interagissem nos processos e questões propostas.
Optou-se nessa pesquisa pela utilização de uma técnica que gerasse dados de
maneira simples, porém sucinta. Portanto, utilizou-se como instrumento de coleta de
dados, questionários (Apêndice A) contendo questões objetivas e algumas questões
abertas. Dessa forma, buscou-se otimizar o processo e analisar o conteúdo e o sentido
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das informações com precisão, proporcionando também aos futuros docentes uma
oportunidade de expressar suas opinições de maneira concisa e substancial, permitindo
reparos nas possíveis limitações do game em desenvolvimento.
3.5 Planejamento de análise de dados
Depois da coleta de dados, o processo de análise e interpretação de dados são
fundamentais para o sucesso e conclusão da pesquisa, nesse contexto, Andrade (2010,
p. 139) afirma:
A análise e interpretação constituem dois processos distintos, mas
interrelacionados. Esses processos variam significativamente, de acordo com o
tipo de pesquisa. Inicia-se a análise pela apresentação e descrição dos dados
coletados. Através da análise procura-se verificar as relações existentes entre o
fenômeno estudado e outros fatores; os limites da validade dessas relações;
buscam-se, também, esclarecimentos sobre a origem das relações. A
interpretação procura um sentido mais amplo nas respostas, estabelecendo
uma rede de ligações entre os resultados da pesquisa, que são cotejados com
outros conhecimentos anteriormente adquiridos.

O processo de análise de dados foi realizado a partir da análise dos conteúdos
presentes nos questionários. Portanto, os dados de perspectiva qualitativa (questões
objetivas) foram tabulados em gráficos, enquanto a análise das respostas discursivas
está baseada em uma perspectiva qualitativa, selecionando os dados por similaridade e
agrupando-os em categorias de acordo com os elementos verificados nas respostas
dos acadêmicos. Para assegurar sua confidencialidade, os participantes foram
identificados pelas siglas P1, P2...P36.
Posteriormente, pode-se verificar a potencialidade do game as sugestões foram
consideradas para futuros reparos, dentro das possibilidades cabíveis e passíveis de
serem atendidas, para que futuramente, o servidor possa ser liberado para instalação
em outros computadores como uma ferramenta didático pedagógica de apoio ao
ensino.
3.6 Desenvolvimento do Game
O game surgiu de uma ideia de adaptar o Pokémon, jogado dentro do servidor
Tíbia, para o ensino. Dessa forma, utilizou-se como base a plataforma do Tíbia, onde
realizou-se a abertura de um servidor dedicado a essa finalidade.
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Assim, iniciou-se a idealização do roteiro do game, estudando as teorias e as
adaptando-as para a compreensão dos alunos do Ensino Fundamental. Para colocar
todas as ideias na programação, foi necessário entender a respeito da plataforma Tíbia,
acessando fóruns online em um site chamado OtLand, onde jogadores compartilham
experiências e conhecimentos a respeito do game de RPG, que é mundialmente
jogado.
Posteriormente, iniciou-se o desenho do mapa, no Map Editor, um programa
destinado a criação de planos de fundo para os games da plataforma, com o auxílio do
Datapack Devland, um programa que possui um compilado de aplicativos para a
criação e desenho de mapas. Essa etapa foi relativamente simples, considerando a
visualização do cenário para cada situação da roteiro escrito para o AstroTíbia.
Figura 1: Interface do Programa Map Editor

Fonte: https://forums.tibiabr.com/threads/434533-DOWNLOAD-Tibia-Map-Editor

43

Figura 2: Etapa de desenho de um mapa utilizando o Map Editor.

Fonte:https://www.google.com/search?q=map+editor+tibia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v
ed=0ahUKEwiS5frVxd_iAhV3HbkGHXLTBAsQ_AUIECgB&biw=1242&bih=587#imgrc=OXjOjgotYdL7M:

Apesar de o desenho do mapa ser relativamente simples, o desenho de alguns
elementos presentes durante o game, não foram. A esse exemplo, pode-se citar o
desenho dos Planetas do Sistema Solar, os quais foram desenhados em pixels no
programa paint, considerando que no Tíbia, a imagem aceita tem limitação de tamanho.
Após essa etapa, foram programados os NPC (personagens fixas do game que
não podem ser controlados pelo jogador) com base nas sprite sheet do próprio Tíbia,
personalizadas com as características das personagens almejadas. Essas sprite sheet
são os quadros de movimento das personagens, desenhados individualmente com uma
pequena variação entre si, obedecendo um padrão sequencial, para que quando
submetidos a uma ordem coerente, gerem movimento.
Para a programação das falas e ação de comando dos NPC, foram utilizadas as
programações C# e C++. A programação C#, ou C Sharp, é multiparadigma e de
tipagem forte, desenvolvida pela Microsoft. Já a C++, é uma linguagem de programação
compliada e multi-paradigma de uso geral. Para colocar os códigos de comando,
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contou-se com um auxílio na programação, de alguém que possui maior experiência na
área.
O AstroTíbia foi programado basicamente no banco de notas, onde cada de
código define um comando aos NPC. No caso desse game, os NPC presentes são: a
Professora Thamyres, Kant, LaPlace e Darwin. Cada uma dessas personagens tiveram
que ser programadas separadamente, assim como os livros dispostos na biblioteca com
informações referentes ao conteúdo, demandando um grande esforço. Além disso, toda
a programação dos comandos teve que ser feita em inglês, exceto as falas das
personagens, considerando que a origem da plataforma é estrangeira, conforme a
figura 3, que demonstra um recorte da programação.
Figura 3: Parte da programação no Bloco de Notas.

Fonte: Autoria própria.

Outro programa utilizado na construção do Game foi o XXAMP, que possibilita
disponibilizar o game online, salvando as informações dos jogadores, como as
respostas já respondidas e a fase em que se encontra.
Para gerar uma interface de tela inicial para o AstroTíbia, foi feita a personalização
no paint, desenhando-a separadamente e inserindo-a para login, onde os jogadores
terão que digitar seus nome de usuário e senha (se já tiver o cadastro, caso contrário
terá que cadastrar um novo usuário).
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Com relação a história que foi programada no game, o presente tópico
apresentará passo a passo dos jogadores dentro da ferramenta desenvolvida, conforme
monstram as capturas de tela que seguem.
Figura 4: Tela de login desenhada no paint.

Fonte: Autoria própria.

Ao ingressar no game, o jogador entrará direto em uma biblioteca, onde haverá
uma personagem, a professora Thamyres, a qual guiará o estudante na jornada.
Quando o jogador vir a professora, ele digitará “-Oi”, e a professora o responderá da
seguinte forma:
“-Olá, Sou a professora Thamyres e ajudarei você a aprender Astronomia! Para
isso faremos uma viagem no tempo. Diga sim para ir!”
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Figura 5: Tela do início do game.

Fonte: Autoria própria.

Em seguida, o jogador terá que digitar “sim” na caixa de texto situada abaixo da
tela principal, caso queira continuar o game, se não quiser, apenas digitará não, e a
professora dirá: “Até a próxima!”. Nessa fase o jogador poderá encontrar livros com
informações e curiosidades sobre a ilha onde se encontra e também sobre passos
posteriores do jogo.
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Figura 6: Informações contidas no livro.

Fonte: Autoria própria.

Conforme mostrado na figura 2, ao clicar com o botão direito do mouse em cima
de um livro, o mesmo se abrirá e aparecerá uma breve informação. No caso deste livro,
mostra uma breve introdução escrita por Darwin (1809) em seu famoso livro “A origem
das espécies”. O pequeno trecho da introdução contido nesse livro, diz que:
As relações geológicas que existem entre a fauna atual e a fauna extinta da
América Meridional, assim como certos fatos relativos à distribuição dos seres
organizados que povoam este continente, impressionaram-se profundamente
quando da minha viagem a bordo do navio Beagle , na qualidade de naturalista
(DARWIN, 1859, p. 14).

Um outro livro apresentado nessa sala, pode indicar a localização do jogador
dentro do game. Essa informação diz que o estudante está na Ilha de Santa Cruz,
afirmando ser a estação científica de Darwin. Santa Cruz é uma das ilhas do
arquipélago que Galápagos, onde Darwin desenvolveu seus estudos sobre a seleção
natural, conteúdo que foi proposto a título de curiosidade, considerando uma introdução
superficial dos conteúdos que serão construídos nos anos escolares posteriores.
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Figura 7: Informações contidas no livro.

Fonte: Autoria própria

A abertura e leitura das informações contidas nesses livros iniciais são opcionais
dentro do jogo, pois não comprometem o desempenho dos jogadores, considerando ser
curiosidades acerca do conteúdo posteriormente estudado.
Primeira Fase: “Big Bang”
Para os jogadores que continuarem, ao digitar “sim”, serão teletransportados para
um lugar onde não há nada além de um portal, um ponto muito pequeno (o qual
ilustrará o “Big Bang”). Conforme o jogador for andando aparecerão caixas de texto
informativas, que representarão de forma breve e concisa a história da origem do
Universo nessa primeira fase.
No primeiro passo que o jogador avançar, aparecerá uma caixa de texto com a
seguinte informação:
“-Há 14 bilhões de anos, todo o espaço, matéria e energia do Universo se
concentravam em um único ponto, muito quente e denso.”
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Figura 8: Tela do início da primeira fase.

Fonte: Autoria própria.

Seguindo esse raciocínio, com o objetivo de contar uma história, nos seguintes
passos que o gamer avançar, aparecerão as seguintes mensagens:
“-A partir da energia contida nesse ponto, buracos negros surgiam e
desapareciam espontaneamente.”
O objetivo dessa fase é demonstrar a explosão, de forma a materializar a história
teórica contada, para que a imaginação se concretize de maneira mais próxima às
vivências dos estudante. Então, nos próximos passos, os jogadores estarão se
aproximando cada vez mais do buraco negro. Portanto, aparecem as seguintes
mensagens:
“-Cuidado! Quanto mais você se aproxima, mais quente fica.”

50

Figura 9: Tela da primeira fase.

Fonte: Autoria própria.

“-A teoria do Big Bang foi proposta por Hubble, um atrônomo estadunidense que
estudou muuuuito, e fez várias descobertas, as quais você verá no decorrer
desta aventura!”
-“Ops... esqueci de explicar o motivo de se chamar “Big Bang”, ou, a grande
explosão...”
Então, no sexto passo que o usuário avançar, irá para cima do ponto, onde irá
acontecer uma explosão.
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Figura 10: Tela da primeira fase (explosão).

Fonte: Autoria própria.

Posteriormente, o personagem voltará para a biblioteca, onde novamente
encontrará a professora, que lhe dirá:
“-Agora, para passar à segunda fase, você terá que responder a seguinte
questão:”
“-Na primeira fase, apareceu um importante evento, que pode ter sido a origem
de todo o Universo. Que teoria foi essa, e por quem foi proposta?
a) Teoria do Espaço Estacionário, de Stephen Hawking;
b) Teoria do “Big Bang”, de Edwin Hubble;
c) Teoria Heliocêntrica, de Galileu Galilei.”
Para passar à fase seguinte e continuar a história, o gamer deverá responder
corretamente a questão, ou voltará ao início, tendo que cumprir todos os passos
novamente. Se o personagem acertar a alternativa, a professora diz:
“-Parabéns! Resposta correta! Suba as escadas para prosseguir para a próxima
fase!
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Figura 11: Avanço da fase 1 para a fase 2.

Fonte: Autoria própria.

Portanto, conforme as orientações recebidas pela professora, o jogador
deverá encontrar a porta, clicar com o botão direito e subir as escadas para o
segundo andar, onde encontrará novamente escadas e terá que subir para o
terceiro. Assim, encontará o início da segunda fase.
Segunda Fase: Formação do Sol e dos Planetas do Sistema Solar
Nessa fase, o objetivo é apresentar brevemente a hipótese nebular, inicialmente
proposta pelo filósofo Immanuel Kant (1724), e posteriormente desenvolvida por PierreSimon Laplace (1749), além de informar particularidades de cada Planeta do Sistema
Solar e sua respectiva ordem de distância do Sol.
Portanto, o personagem ao passar para a segunda fase, irá se deparar com uma
biblioteca, onde haverão livros contendo informações sobre cada um dos Planetas do
Sistema Solar, em seguida, conversará com Kant, que irá contar sobre sua hipótese
nebular e encaminhar o jogador para Laplace, o qual irá entregar os Planetas para que
o personagem organize-os e possa partir para a fase seguinte.
Os livros contidos nas prateleiras dessa biblioteca, contém informações
bastante interessantes sobre cada um dos Planetas do Sistema Solar em ordem.
Essas informações são de grande importância, considerando que a partir delas o
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jogador terá um maior suporte na construção do seu conhecimento para
organizar os Planetas, conforme propõe LaPlace na presente fase.
Figura 12: Tela da biblioteca, onde o jogador recebe orientações para a segunda fase.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 13: Informação para que jogador não deixe de olhar todo o cenário, para que possa
ter contato com os livros.

Fonte: Autoria própria.
Figura 14: Breve informação sobre Mercúrio no livro.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 15: Breve informação sobre Vênus no livro.

Fonte: Autoria própria.
Figura 16: Breve informação sobre a Terra no livro.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 17: Breve informação sobre Marte no livro.

Fonte: Autoria própria.
Figura 18: Breve informação sobre Júpiter no livro.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 19: Breve informação sobre Saturno no livro.

Fonte: Autoria própria.
Figura 20: Breve introdução sobre Urano no livro.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 21: Breve introdução sobre Netuno no livro.

Fonte: Autoria própria.
Figura 22: Tela da segunda fase, onde Laplace entrega os Planetas para que o jogador
organize-os.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 23: Tela da segunda fase, organização dos Planetas.

Fonte: Autoria própria.

Após a organização dos Planetas, o personagem voltará à biblioteca, onde
Kant irá propor um desafio, uma pergunta, que não será obrigatória, mas que
poderá receber um bônus (uma bússola), que orientará o jogador posteriormente.
A pergunta proposta refere-se a ordem do Planeta Terra, e só há uma chance de
acerto, se errar poderá prosseguir normalmente para a próxima fase, porém não
ganhará a bússola. Após o desafio, Kant encaminha o jogador para a fase
seguinte.
Terceira fase: Introdução ao evolucionismo
Após o acerto da organização dos Planetas na fase anterior, o jogador será guiado
até a última fase, na ilha de Galápagos, onde terá uma introdução acerca do
evolucionismo. Nessa ilha, para onde Darwin (1809) viajou com a embarcação Beagle e
fez inúmeros estudos acerca da Seleção Natural.
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O estudante encontrará o próprio Darwin realizando observações e anotações, e
quando se aproximar do cientista e digitar “-oi”, ele responderá que está muito ocupado
estudando.
A partir disso, o discente terá um primeiro contato com o princípio da evolução
que estudará futuramente. Portanto, terá uma ideia básica do que se trata e nesse
sentido, será mais fácil construir a futura aprendizagem, finalizando dessa forma, o
jogo.
Figura 24: Personagem nadando até a Ilha de Galápagos.

Fonte: Autoria própria.
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Figura 25: Encontro com Darwin na Ilha de Galápagos.

Fonte: Autoria própria.

62

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO
A análise dos resultados foi realizada de acordo com as questões respondidas nos
36 questionários aplicados. De acordo com isso, pode-se fazer uma separação e
discussão para cada pergunta.
A primeira análise diz respeito a classificação do game, na percepção dos futuros
professores, para o ensino de conceitos de Astronomia aos estudantes dos Anos Finais
do Ensino Fundamental. Essa questão era objetiva, e continha as opções: Muito bom;
Bom; Regular e Ruim. Os dados obtidos para essa resposta encontram-se dispostos no
Gráfico 1:
Grafico 1 – Análise da classificação do nível de eficácia do AstroTíbia para o ensino

Bom
42%

Muito bom

Muito bom
55%

Ruim
Regular

Regular
Ruim
3%
0%

Bom

Fonte: Dados da pesquisa.

A investigação dessa alternativa foi primordial para dar início à discussão dos
resultados,

considerando

a

perspectiva

dos

futuros

professores

pelo

game

apresentado. Nessa questão, verificou-se que 20, dos 36 participantes da presente
pesquisa consideraram o AstroTíbia “Muito bom”. Enquanto 15, dos 36, classificaram-o
como “Bom” e apenas 1 participante o classificou como “Regular”. Ressalta-se ainda
que não houve marcações para a alternativa “Ruim” nessa questão, demonstrando
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assim que o game possui potencial, o que culmina para a análise e discussão das
próximas perguntadas.
A questão seguinte, analisou-se a importância que os acadêmicos de Licenciatura
da UTFPR atribuem ao uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no
processo de ensino e aprendizagem. Das respostas referentes à essa análise, todas
foram afirmativas quanto a importância, o que as diferenciou foram as justificativas,
demonstrando a diversidade de opiniões dos futuros professores. Nesse contexto,
foram selecionadas as respostas mais relevantes, conforme segue:
“Sim. O uso de tecnologias digitais aproxima o aluno do conteúdo, mantendo a
atenção dele no jogo e o foco nos conceitos para alcançar a próxima fase.” (P1)

Essa resposta dada pelo P1 relaciona-se com a fala de Neves e Pereira (2006)
citada anteriormente, onde afirmam que uma das características mais importantes dos
games é a atuação dos jogadores de forma descompromissada, em uma “bolha lúdica”.
Nesse sentido, dedicam seu foco inteiramente aos objetivos a serem atingididos dentro
do game sem consequências no mundo exterior, proporcionando o processo de
construção de forma muito positiva.
No caso do AstroTíbia, precisam responder às perguntas propostas para seguir
para a próxima fase, estimulando a pesquisa e a racionalidade dos conceitos
aprendidos durante a aula. Assim, é oportunizada a assimilação do conhecimento de
forma efetiva.
“Sim. O uso das TDIC permite uma melhor aprendizagem de forma não
tradicional e melhora a participação e a relação professor-aluno” (P2)

Essa fala remete à teoria humanista de Rogers (1977), que defende a humildade
do professor frente a aprendizagem mútua, em que estudante e professor podem
aprender e construir seus conhecimentos juntos. Além disso, o professor pode interagir
com o estudante durante os procedimentos do game aliados a uma explicação, criando
um vínculo afetivo.
Rogers (1977) também afirma que o professor precisa olhar o conteúdo na
perspectiva do estudante, entender suas dificuldades e atuar como facilitador da
aprendizagem, dando-lhe alternativas para superar suas dificuldades de aprendizagem.
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Desse modo é possível nutrir a autonomia, a curiosidade e a confiança do estudante
em participar ativamente do seu próprio processo de construção do conhecimento.
Ainda nessa perspectiva, houve um participante que usou o termo “facilitador de
aprendizagem” para se referrir ao game, o que cumpre com o objetivo de utilizá-lo
baseando-se na teoria construtivista:
“Sim, facilita o aprendizado e o interesse pela disciplina. É um meio facilitador
de aprendizagem.” (P3)

Assim, pode-se notar a presença da professora Thamyres no AstroTíbia, que guia
o jogador e explica os processos pelos quais terá que passar para seguir as fases. É
possível portanto, fazer uma desconstrução da ideia de que o professor deve apenas
transimitir o conhecimento. O facilitador deve auxiliar o estudante para que consiga
desenvolver a autoconfiança para atuar na construção e transformação de seu
processo cognitivo. No caso do AstroTíbia, a professora guia o jogador de forma a
orientá-lo sobre os procedimentos que deve seguir para que posteriormente, possa
atuar de forma autônoma no game.
Com relação à importância de estimular a curiosidade e o interesse dos
estudantes para os conteúdos relacionados à Astronomia como complemento nas
aulas, os participantes da pesquisa responderam de forma positiva, demonstrando
eficiência no game para esse quesito.
“Sim, pois pode complementar a compreensão o aluno sobre o conteúdo
apresentado. Além de instigar a curiosidade do aluno.” (P4)
“Sim. Estamos numa era da Tecnologia que pode ser usada para complementar
as teorias vistas e trabalhadas em sala” (P5)
“Sim, as tecnologias podem auxiliar professores em uma maneira mais
“divertida” para os alunos abrangerem um conhecimento, além de muitas vezes
otimizar tempo, intreter os alunos, etc.” (P6)
“Sim, com métodos de ensino diferentes o professor consegue sair da
aprendizagem mecânica, inovar e atrair a atenção dos alunos.” (P7)
“Sim. As TDIC são importantes como ferramentas de ensino quando aliadas a
teorias de aprendizagem e estratégias didáticas.” (P8)
“Sim. O ensino tradicional não consegue atingir os alunos dos dias de hoje, pois
é uma geração tecnológica.” (P9)
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“Sim. Estamos em uma sociedade totalmente tecnológica, é evidente que
precisamos de jogos como este para melhorar desempenho dos alunos no
processo de ensino e aprendizagem.” (P10)
“Sim, levando em conta que o ensino tradicional já está devasado, seria uma
maneira mais interessante dos alunos aprenderem.” (P11)

Todas essas respostas basicamente aliam o ensino por meio das TDIC à
alternativas didáticas de ensino, considerando-as fundamentais para a relação de
aprendizagem dos estudantes da atual geração, devido ao seu constante contato com
as tecnologias.
Muitas vezes, a aula tradicional acaba sendo desinteressante em relação aos
atrativos oportunizados pelas ferramentas digitais com que estão acostumados a
interagir. Dessa forma, aliar o conteúdo com uma TDIC demonstrou ter relevante
eficácia, de acordo com a opinião dos participantes da presente pesquisa.
Conforme Menezes (2003) afirma, a limitação do ensino tradicional leva a uma
defasagem no entusiasmo dos discentes em aprender e, por isso o game, associado ao
ensino pode romper com a mecanização e com a reprodução em avaliações escritas,
dando lugar a uma estratégia diferenciada de ensino.
Considerando que o AstroTíbia é composto por três fases (demonstração do “Big
Bang”, organização dos Planetas do Sistema Solar, e introdução ao Evolucionismo), é
possível que essa demonstração do game aos alunos seja rápida, portanto, havendo
um tempo para discussão sobre os conteúdos anteriormente ao uso da ferramenta, e
depois a realização de um debate sobre os eventos vistos durante o game, a relação
dos cientistas apresentados e sua importância, e também uma breve introdução ao
Evolucionismo na última fase e nos livros da primeira biblioteca sobre “A origem das
Espécies”, despertando-lhes a curiosidade para ir além dos conhecimentos construídos
em sala de aula.
Passando para a análise da questão seguinte, investigou-se como os futuros
docentes consideram a utilização do AstroTíbia na contribuição de uma aprendizagem
mais significante na área da Astronomia. Assim como na análise anterior, todas as
respostas foram afirmativas, divergindo apenas em suas justificativas, as quais foram
selecionadas por relevância considerando que algumas foram similares, conforme
segue:
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“Sim, pois abrange questões que são da área e não são estudadas” (P12)
“Com certeza. Além de chamar a atenção,os games e jogos proporcionam um
melhor aprendizado” (P5)
“Sim, pois apresenta de uma forma clara e criativa conceitos de Astronomia.”
(P4)
“Sim, porque mostras teorias de cientistas incríveis , que contribuíram para o
ensino de Astronomia” (P13)
“Sim, pois dá informações sobre o assunto de modo prático e instiga o aluno a
procurar por mais informações.” (P14)
“Sim, pela simplicidade do jogo, tratando de um assunto tão complexo” (P15)

Em consonância com as respostas obtidas, verificou-se que o jogo contribui de
forma expressiva para o ensino e aprendizagem de conteúdos relacionados a
Astronomia. Sendo assim, os participantes da pesquisa demonstraram relevante
interesse no que diz respeito às teorias que são importantes dentro da área, mas não
são abordadas. Também ressaltaram a importância dos cientistas que marcaram
história para o desenvolvimento da Astronomia e que o jogo demonstra de forma lúdica
e simplista essas questões.
Além disso, conforme Puzzo et al (2006), os professores passam por dificuldades
no ensino de Astronomia, considerando ser algo complexo ou distante das vivências
dos estudantes. Segundo pesquisas de Langhi e Nardi (2007) ficam limitados ao uso de
livros didáticos, os quais muitas vezes apresentam erros conceituais. Dentro dessa
perspectiva, ressalta-se que a limitação quanto ao uso de materiais, leva os professores
a reforçar metodologias de ensino baseadas na memorização de informações, sem que
haja a aprendizagem de forma efetiva.
Diante das análises feitas com base nessa linha de pensamento das respostas
apontadas para essa questão, considerou-se como fundamental implementar novas
oportunidades para a construção do conhecimento dos estudantes.
Nesse sentido, defende-se que os estudantes aprendem de formas diferenciadas
e é papel do professor estar atento à essas particularidades de aprendizagem. Sobre
isso, Rogers (1977) afirma que quando o professor preocupa-se mais em facilitar a
aprendizagem ao estudante do que em exercer a função de ensinar, com seus métodos
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predefinidos, consegue organizar seu tempo para preparar recursos variados na
construção de uma aprendizagem significante.
As outras respostas dadas a essa questão foram:
“Sim. O jogo fala na linguagem do adolescente.” (P16)
“Sim, ainda mais pelo formato do game desafiando o aluno a utilizar seu
conhecimento.” (P17)
“Sim, pois justamente nessa área faltam app’s e jogos educacionais voltado
para o ensino fundamental” (P18)
“Sim. Crianças e adolescentes “respiram” tecnologia. Desde que nascem, estão
inseridos em meio com recursos tecológicos. O game, além de ser um recurso
atrativo, aproxima o conteúdo à realidade dos estudantes, tornando a
aprendizagem mais fácil e prazerosa.” (P19)
“Sim, pois o aluno fará associação mental entre o jogo e o tema em trabalhos
posteriores.” (P20)
“Sim, através do game o aluno pode aprender o conteúdo de forma divertida,
podendo despertar um interesse maior pela área.” (P21)
“Sim, pois coloca o aluno como parte da ação do ensino e não somente como
expectador.” (P1)

Dentro das considerações feitas pelos acadêmicos de licenciatura percebeu-se um
importante avanço dentro da formação docente, a qual considera crucial trabalhar com
tecnologias inseridas na proposta de estratégias alternativas de ensino. Em acordo,
verificou-se que os futuros professores entendem a importância e valorizam a utilização
de encaminhamentos didáticos que despertem a curiosidade do estudante em relação
ao uso das tecnologias, o qual na maioria das vezes se sobressai na relação de
interesse por parte das crianças e adolescentes.
Pensando nisso, é fundamental que o professor facilitador oportunize meios de
ensino e aprendizagem que contemplem os novos interesses dessa geração
“tecnológica”. Dessa forma torna-se possível associar os conhecimentos e aliá-los às
aulas propostas, desenvolvendo cada vez mais o cognitivismo e o aprendizado dos
estudantes.
Neves et al (2010) chamam atenção para a importância que os games possuem
no processo de contrução do conhecimento em que é possível desenvolver a
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interdisciplinaridade e formar uma “rede” de conhecimentos, associando-os e
fomentando a correlação de conteúdos aprendidos pelos estudantes. Portanto, afirmase que games como o AstroTíbia não devem ser encarados apenas como
oportunidades educativas de lazer, mas devem estar inclusos no planejamento de
forma sistematizada e articulada.
Considerando as respostas dadas, o docente que for utilizar o AstroTíbia poderá
aliar o game às suas explicações, tornando-o ainda mais significativo para o ensino. De
acordo com isso, Neves e Pereira (2006) colocam que o uso de ferramentas digitais
deve prevalecer no contexto educacional, pois assim como os participantes
responderam, os estudantes estão “respirando” tecnologia. Portanto, é importante a
utilização de estratégias didáticas atrativas, principalmente na área de Astronomia, (que
é carente de ferramentas digitais na área de ensino, conforme citou o participante P18)
pois visa a representação de conceitos abstratos, facilitando a construção do
conhecimento.
Dando sequência à analise dos questionários, a questão seguinte verificou a
importância atribuída pelos futuros docentes ao uso de metodologias contrutivistas de
ensino. Dessa análise, notou-se que a maioria das respostas foram afirmativas,
diferenciando-se apenas em suas explicações, conforme seguem alguns exemplos:
“Considero que sim. O aluno não pode ser apenas agente passivo no processo
de ensino. É necessário que este participe do processo de construção do
conhecimento, aplique o conhecimento e o transforme.” (P22)
“Considero importante, pois o aluno possui todo o direito de buscar
conhecimento, além do que o docente apresenta e assim pode contribuir para o
crescimento de ambos. Um aprenderá com o outro.” (P23)
“Sim, pois o aluno traz consigo novas formas de anaisar tal metodologia e ele é
capaz de criar seu próprio caminho de aprendizado.” (P24)
“Sim, pois cada aluno aprende de um jeito. Isso pode melhorar no ensino e
aprendizagem.” (P4)
“Sim, pois acredito que o aluno é maior responsável para o seu processo de
contrução do conhecimento, parte dele o interesse e ao professor “guiá-lo” na
aprendizagem.” (P18)
“Sim. Dessa forma o aluno tem mais disposição e aprende conforme o próprio
interesse e afinidade.” (P19)
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“Sim. A autonomia fornecida pela tecnologia torna o aprendizado mais eficiente
e inclusivo”. P(20)
“Sim, essas metodologias são necessárias para que o aluno possa aprender no
seu tempo e ter sua autonomia” (P21)

Observou-se nas respostas apresentadas que proporcionar liberdade ao
estudante é essencial para que eles aprendam efetivamente. Assim, o professor pode
fornecer a liberdade dentro de sala de aula, oferecendo aos seus discentes uma
variedade de estratégias pedagógicas, pois desta forma “dará crescente expansão a
uma metodologia pessoal – indubitavelmente, o melhor processo.” (ROGERS, 1997,
p.133).
Nesse sentido, oportuniza-se que o discente atue no próprio processo de
construção do conhecimento, deixando de lado a posição passiva frente às
metodologias tradicionais impostas. Além disso, o game desperta no estudante
interesse e afinidade com relação ao conteúdo, conforme citou o participante P19.
O participante P18 colocou o professor como responsável por guiar seu aluno no
processo de construção do conhecimento. Porém, muitos professores ao guiar seus
alunos acabam impondo métodos, os quais nem sempre atendem a todos os discente.
Sobre isso, Rogers (1977, p.135) afirma:
O jovem é intrinsecamente motivado, em alto grau. Muitos elementos de seu
meio ambiente constituem desafios para ele. É curioso, tem a ânsia de
descobrir, de conhecer, de resolver problemas. O lado triste da maior parte da
educação está em que, após a criança haver passado anos e anos na escola,
essa motivação instrínseca está muito bem amortecida. Mas continua a existir
e, nossa tarefa, como facilitadores de aprendizagem, é a de suscitar essa
motivação, descobrir que desafios são reais para o jovem e proporcionar-lhe a
oportunidade de enfrentá-los.

Dessa forma, no AstroTíbia é possível garantir desafios aos estudantes aliando
seu interesse pela tecnologia, para que assim busque-se atender às necessidades dos
mesmos de maneira ampla e eficaz no que se refere a construção do conhecimento em
Astronomia.
A questão seguinte, analisou se os futuros docentes utilizariam o AstroTíbia como
uma maneira complementar, para dinamizar o Ensino de Astronomia em suas aulas. A
questão era objetiva e composta por três alternativas: Sim, pois despertaria o interesse
e a curiosidade dos discentes; Talvez, mas não acho que ajudaria; Não, pois prefiro o
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ensino expositivo tradicional. A análise das alternativas marcadas foi analisada e
disposta no Gráfico 2:
Grafico 2– Análise da consideração de uso do AstroTíbia para complemento de aulas.

Talvez
6%

Não
0%

Sim
Talvez

Sim
94%

Não

Fonte: Dados da pesquisa.

Nessa observação, percebeu-se que 34 dos 36 participantes da pesquisa
afirmaram que utilizariam o game proposto para complementar as suas aulas, pois
acreditam que seria possível despertar o interesse e a curiosidade dos discentes.
Enquanto 2 dos 36 participantes, afirmaram que talvez utilizassem o game, mas não
acreditam que ele ajudaria. Diante disso, vislumbra-se que o AstroTíbia foi considerado
válido para o Ensino na concepção da maioria (94%) dos participantes.
Utilizar recursos diferenciados para as aulas de Astronomia

pode ser

fundamental, principalmente diante da realidade do atual Ensino de Astronomia no qual,
de acordo com Langhi (2004), os professores que trabalham esse conteúdo,
geralmente não possuíram em suas formações disciplinas que contemplassem de
forma relevante tal assunto. Diante dessa perspectiva, pode-se realizar um estudo
sobre o tema, além de aliar a tecnologia para resgatar a atenção e o interesse dos
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estudantes, e auxiliá-los a encontrar metodologias de ensino que contemplem de forma
eficaz sua aprendizagem.
O próximo ponto de investigação, analisou de forma objetiva a importância que os
participantes da pesquisa atribuem à articulação do Ensino com a Tecnologia. A
questão contava com três alternativas: Sim, e o game é uma opção para tornar isso
possível (Opção 1); Sim, mas acredito que há outras formas mais interessantes para
fazer essa articulação, sem ser por meio de games como esse (Opção 2); Não, acredito
que o Ensino Tradicional é mais eficaz (Opção 3). De acordo com as presentes
considerações, os resultados obtidos podem ser visualizados no Gráfico 3:
Grafico 3– Análise da atribuição de importância à articulação do Ensino com a Tecnologia.
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Fonte: Dados da pesquisa.

Com a análise desta questão, percebeu que 32 dos 36 participantes da pesquisa
consideraram importante fazer o uso da articulação do Ensino com a Tecnologia, e
acreditam que o game é uma opção para tornar isso possível. Enquanto 4 dos 36
participantes atribuem importância ao uso dessa articulação, porém acreditam que há
outras formas mais interessantes para fazer isso, sem ser por meio de games como
esse. Para a Opção 3, que não considera importante fazer essa articulação, atribuindo
maior eficácia ao Ensino Tradicional, não houveram marcações.
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O uso de games educativos, sobretudo digitais pode ser uma ferramenta
potencialmente eficaz. De acordo com Neves e Pereira (2006, p.177), esses games
educativos “podem apoiar práticas docentes em busca de alternativas para despertar o
interesse para a aprendizagem, a autoconfiança, a organização, a concentração, a
atenção, o raciocínio lógico-dedutivo e o senso cooperativo nos alunos.”
Essa questão pode ser relacionada à segunda analise feita nesse questionário,
sobre as TDIC, principalmente na fala do participante P10 sobre a sociedade
tecnológica necessitar de jogos como o proposto para melhorar o desempenho de
aprendizagem dos estudantes. Também a fala do participante P11 deve ser
relembrada, ao levantar a discussão sobre a defasagem do ensino tradicional, o qual
não contempla a todos os estudantes.
De acordo com essa análise, percebeu-se que a grande maioria dos futuros
professores utilizariam o game proposto como forma de articulação entre Ensino e
Tecnologia, de modo a buscar por melhorias na qualidade de suas aulas.
A questão seguinte, verificou a percepção dos acadêmicos em relação a
possibilidade de construção do conhecimento em Astronomia, a partir do AstroTíbia.
Diante da presente circularidade, todos os acadêmicos afirmaram ser possível a
construção do conhecimento a partir do game, divergindo apenas em suas explicações.
Assim, as respostas mais relevantes foram selecionadas e podem ser observadas,
conforme segue:
“Sim, a cada ponto do jogo tem uma curiosidade sobre o conteúdo, o que pode
fazer com que o aluno fique ainda mais curioso e comece a fazer perguntas,
pesquisas, garantindo um aprendizado mais significativo.” (P6)
“Sim, os planetas apresentam boas descrições e de fácil absorção,
proporcionando assim um ótimo complemento para o assunto.” (P22)
“Sim, pois tem que investigar o cenário, despertando interesse nos assuntos
para responder as perguntas.” (P23)
“Com certeza. Forma lúdica da aplicação das literaturas aliada a tendência das
TIC”. (P24)
“Sim. O jogo mostra por meio de ações e conversa com o jogador a interligação
tanto de um conteúdo com o outro, como do aluno e o jogo.” (P25)
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“Com certeza.Esse tipo de ensino ao meu ponto de vista tende a ganhar cada
vez mais espaço no que diz respeito a educação. É um ótimo complemento.”
(P5)
“Sim, pois como é voltado para o ensino fundamental, o aluno já tinha algum
contato com alguns conteúdos e de forma divertida é apresentado para novas
informações.” (P17)
“Sim. A ferramenta trás o básico do conteúdo de forma lúdica e de fácil
entendimento.” (P20)
“Sim. De forma guiada pelo jogo o aluno assimila conceitos, aprende as teorias
e os respectivos criadores.” (P19)
“Acredito que sim, principalmente em algumas curiosidades, como os livros
espalhados pela biblioteca e a utilização de personagens com alusão a
importantes cientistas.” (P26)
“Sim, pois como mostrou a ordem dos planetas, muitas vezes o aluno não
consegue memorizar à sua ordem. E a partir do game, se tornará mais atrativo
e estimulante para ele gostar do assunto planetas e aprender de uma forma
mais dinâmica.” (P13)

Diante das respostas observadas, afirma-se que os participantes da pesquisa
gostaram do game, destacando pontos como a passagem de fases, a fase de
organização dos Planetas do Sistema Solar, a apresentação de teóricos importantes
para a Astronomia, que muitas vezes são deixados de lado no ensino e também as
curiosidades apresentadas durante os cenários, nos livros presentes nas bibliotecas.
Pode-se ainda notar que houve relevante importância dada ao game no processo
de construção do conhecimento. Além disso, os futuros professores, em sua maioria,
ficaram entusiasmados com a ideia para a aplicação em sala de aula, considerando a
articulação das TDIC ao ensino para despertar a curiosidade, o interesse e a autonomia
em seus alunos, oportunizando-lhes estratégias alternativas de ensino.
Nesse contexto, Rogers (1977, p.160), garante que:
A potencialidade e desejo de aprender, descobrir, ampliar conhecimento e
experiência, podem ser libertados sob as condições apropriadas. Trata-se de
tendência em que se pode confirar, e todas as vias de acesso à educação que
temos descrito fundamentam-se sobre e em torno do natural desejo de
aprender do aluno.

Assim, oferecer novos métodos de ensino, para que os estudantes desenvolvam
suas próprias metodologias de assimilação do conhecimento, é primordial na
perspectiva de aprendizagem significante.
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Para finalizar a análise dos resultados, a última questão destinou-se a dar espaço
para que os participantes sugerissem melhorias no game proposto a fim de considerálas para continuidade da presente pesquisa, objetivando disponibilizar a ferramenta
digital ao público.
Alguns participantes afirmaram que o game está bastante dinâmico e divertido,
contendo as informações necessárias para complementar conceitos de Astronomia e,
considerando o curto tempo das aulas, tornaria-se viável trabalhá-lo durante as
mesmas. Algumas das opiniões referentes a esse ponto de vista podem ser
observadas, conforme segue:
“No meu ponto de vista o jogo é muito interativo e super curioso, acredito que
não tenha o que melhorar.” (P27)
“Ao meu ver achei o game muito bem elaborado e eu usaria e recomendaria
com toda certeza aos meus alunos.” (P5)

Porém, também houveram participantes que sugeriram melhoras, dentre essas
encontram-se:
“RPG de mesa também seria um game legal.” (P28)

Para a sugestão do participante P28, poderia surgir uma adaptação do game
proposto para a modalidade RPG de mesa, considerando que fugiria do enfoque
tecnológico objetivado para a presente pesquisa.
“Que ocorra mais recompensas ou punição (perder vida, novos desafios), caso
ele acerte ou erre.” (P23)

A sugestão do participante P23 não seria viável, considerando a perspectiva
construtivista de Rogers (1977), pois esta não prevê relação de recompensa ou
punição, apenas a liberdade para que o estudante construa seu conhecimento,
respeitando a sua autonomia.
Desse modo, o game foi pensado para que o erro do estudante o leve para o
início, oportunizando-lhe uma nova chance de construir o seu conhecimento. A relação
de

recompensa

ou

punição

sugerida

está

atrelada

ao

Behaviorismo,

ou

comportamentalismo de Skinner que destaca a importância de estímulo e reação, não
se enquadrando no panorama da pesquisa.
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“Integração de Manual para auxílio ao educador em sentido de aplicação em
sala de aula” (P22)

A sugestão oferecida pelo participante P22 é bastante válida para guiar o
educador na aplicação do game com a sua turma. Porém, o professor ao trabalhar com
o AstroTíbia, poderá recorrer a esta pesquisa, considerando que além das informações
contidas que podem ser utilizadas para embasamento da aula, está presente na
metodologia, a apresentação da proposta do game, a qual indica cada procedimento a
ser tomado durante as fases, com capturas de tela para localizar o leitor.
“Formação da vida, principais elementos químicos envolvidos.” (P24)
“Apostem em falar sobre vários e diferentes (gênero) cientistas e sua
importância em relação ao conteúdo e procurem fazer um game que contemple
todos os anos do ensino fundamental (6º,7º,8º e 9º). (P17)
“Poderia ser expandido com mais fases.” (P16)

Diante dessas sugestões, afirma-se que o game foi projetado pensando apenas
no conteúdo de Astronomia que diz respeito ao 6º ano do Ensino Fundamental, com
uma breve introdução ao evolucionismo de Darwin para instigar os estudantes a
pesquisarem a respeito, de acordo com as informações apresentadas nos livros e a
visita à Ilha de Galápagos no game.
Assim, a continuação dos conteúdos, com mais fases dentro do game, conforme
sugerido poderá servir como base para uma sequência do mesmo em pesquisas em
nível de Pós-Graduação, visto que não condizem com o presente trabalho, que possui
como foco o Ensino de Astronomia, por isso o nome do game ser AstroTíbia.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os resultados apresentados, foi possível verificar que os objetivos
inicialmente definidos, foram alcançados. O objetivo geral buscava analisar as
possibilidades do ensino de conceitos de Astronomia, mediados pelo AstroTíbia e
conforme as respostas observadas, a maioria dos participantes gostaram do game
construído, sendo que 94% afirmaram que o utilizaram em suas aulas.
Com relação aos objetivos específicos, o primeiro se tratava de desenvolver um
game de RPG para explicar a teoria da evolução do universo de acordo com o “Big
Bang”, e a ordem dos Planetas do Sistema Solar, fundamentando-se na teoria
construtivista de Rogers. Esse objetivo foi amplamente atingido, pois conforme descrito
na metodologia, foi desenvolvido o AstroTíbia, como base para a aplicação da
pesquisa.
Diante da construção do game, verificou-se a potencialidade do mesmo dentro das
expectativas esperadas. Visando as argumentações dos participantes, observou-se
vários pontos positivos dentro do game elaborado com destaque às curiosidades
apresentadas nos livros dispostos no cenário.
Também observou-se que vários participantes atribuíram importância à fase de
organização dos Planetas do Sistema Solar e também aos cientistas (Kant e LaPlace)
mostrados no game, como forma de complemento ao conteúdo que muitas vezes passa
despercebido.
Embora tenha sido atendido, esse foi um dos objetivos mais difíceis de cumprir,
considerando que a construção do game na plataforma escolhida é trabalhosa, pois
requer comandos específicos da programação, que não possui muitas informações
para auxílio. Além disso, os poucos fóruns de instrução que são disponibilizados para a
plataforma Tíbia, são em inglês.
Apesar das dificuldades encontradas, ainda assim optou-se pelo uso da
plataforma Tíbia, por ser um game mundialmente jogado desde o seu lançamento, em
1997, que é tradicional e não perde sua popularidade. Assim, o aperfeiçoamento do
AstroTíbia pode levar os estudantes a utilizarem a ferramenta por anos.
O segundo objetivo específico proposto, buscou proporcionar a estudantes de
Ciências do Ensino Fundamental, uma ferramenta alternativa para o estudo de
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Astronomia. Esse objetivo foi considerado parcialmente atendido, pois foi aplicado com
os futuros professores de Ciências e Biologia, para que tivessem conhecimento dessa
ferramenta digital, e posteriormente a utilizem com seus alunos. Portanto, o game ainda
ficou restrito à universidade, não sendo utilizado com alunos do ensino básico,
conforme pretendia-se. Porém, já houveram solicitações, por parte dos acadêmicos que
fazem parte do Programa de Residência Pedagógica, para o download do AstroTíbia,
considerando sua aplicação em sala de aula.
Após a análise dos dados, notou-se que os participantes atribuem possibilidades
do ensino de conceitos de Astronomia, por meio do AstroTíbia, principalmente sob uma
perspectiva construtivista. Além disso, considerou-se que as formas de aprendizagem
dos estudantes são variadas e cabe ao professor fornecer metodologias alternativas
para atender todos e auxiliá-los a encontrar uma forma de aprendizagem viável frente
às suas dificuldades.
A presente pesquisa contribui com avanços na área de ensino de Ciências, à
medida que oferece uma nova metodologia construtivista de ensino, aliando o uso de
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Essa área é muito importante, pois
visa atender às demandas educacionais vigentes, buscando despertar o interesse dos
alunos para as aulas de maneira dinâmica.
Além dos resultados positivos, houveram algumas sugestões para melhorias do
game, conforme foi discutido anteriormente. Algumas dessas sugestões são
extremamente importantes e relevantes para serem colocadas dentro do game, como
por exemplo o acréscimo de mais fases, para abranger uma quantidade maior de
conteúdos. Em contrapartida, outras sugestões fogem do propósito vigente.
Vislumbra-se dos resultados positivos obtidos, um interesse em dar continuidade
ao estudo em nível de Pós-Graduação. Desta forma, possibilita-se que as sugestões
cabíveis propostas pelos futuros professores sejam acatadas e desenvolvidas para
superar as limitações e disponibilizar o game ao público.
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

83

APÊNDICE A – Questionário da pesquisa
Prezado(a) participante,
Você foi convidado a participar de uma pesquisa de Trabalho de Conclusão
de Curso, sob responsabilidade da acadêmica Thamyres Karolyne Wirmond.
Esta pesquisa consiste em compreender as possibilidades do Ensino de
conteúdos de Astronomia mediados por um game estilo RPG, no qual o jogador
atuará como personagem. Para isso, gostaria de contar com a sua participação
voluntária, respondendo o presente questionário. As informações dessa pesquisa
serão confidenciais e divulgadas no Trabalho de Conclusão de Curso da
pesquisadora e posterior artigo científico, sem que haja identificação dos
participantes, sendo assegurado total sigilo e confidencialidade dos dados
pesquisados. Desta forma, se faz opcional a identificação do nome do
participante.
Grata por sua colaboração.
Thamyres Karolyne Wirmond
thamy_wirmond@hotmail.com
Acadêmica de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais
UTFPR-PR
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Questionário
Nome (Opcional):___________________________________________________
1) Como você classifica o nível de eficácia desse game no Ensino de conceitos
de Astronomia para alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental?
( ) Muito bom.
( ) Bom.
( ) Regular.
( ) Ruim.
2) Você considera que o uso de Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDICs) como essa são importantes no processo de ensino e
aprendizagem? Justifique sua resposta.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3) A utilização desse game poderia contribuir para uma aprendizagem mais
significante na área da Astronomia? Justifique sua resposta.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4) Ao ensinar Ciências Naturais, você considera importante fazer o uso de
metodologias construtivistas, permitindo ao aluno interfirir no próprio processo de
construção do conhecimento? Justifique sua resposta.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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5) Você utilizaria o AstroTibia como uma maneira complementar para dinamizar o
Ensino de Astronomia em suas aulas?
( ) Sim, pois assim despertaria o interesse e a curiosidade dos discentes.
( ) Talvez, mas não acho que o jogo ajudaria.
( ) Não, pois prefiro o ensino expositivo tradicional.
6) No contexto do mundo contemporâneo, você considera importante fazer a
articulação do Ensino com a Tecnologia?
( ) Sim, e o game é uma opção para tornar isso possível.
( ) Sim, mas acredito que há outras formas mais interessantes para fazer essa
articulação, sem ser por meio de games como esse.
( ) Não, acredito que o Ensino Tradicional é mais eficaz.
7) Em relação ao game AstroTibia, que acabou de jogar atuando como aluno,
você acredita ser possível construir algum conhecimento relacionado a
Astronomia a partir dele? Explique.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

8) Você possui alguma sugestão de melhoria para o game proposto? Sua
sugestão será analisada, para que futuramente possa ser melhorado e
disponibilizado ao público.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

