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RESUMO

D’OLIVEIRA, Patrícia Aparecida Brigola Vargas. Implementação de game para
tablet como mediador de ensino e aprendizagem do ciclo de vida das
borboletas para crianças. 2019. 119f. Dissertação (Mestrado Profissional em
Ensino de Ciência e Tecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
Ponta Grossa, 2019.

O objetivo da presente dissertação foi enfatizar as contribuições da mediação de um
game para tablet com crianças. Para tanto, foi projetado e implementado um game
buscando-se contribuir com o processo de ensino-aprendizagem sobre o assunto
“ciclo de vida das borboletas” para o ensino de Ciências mediado pelo recurso
tecnológico. Além disso, também busca-se avaliar a mediação tecnológica como
ferramenta para o ensino de Ciências. A partir de revisão bibliográfica inicial, foram
estabelecidas as bases teóricas para realização da pesquisa. Metodologicamente,
foi efetuada revisão teórica precedida da elaboração de um game e de estratégias
para sua aplicabilidade em sala de aula, com alunos do Ensino Fundamental I. Em
seguida, foi realizada a atividade de observação e intervenção com os alunos,
mediante uso do tablet, a partir de um jogo sobre o ciclo de vida das borboletas, bem
como as considerações que levaram aos seus resultados. A mediação do
conhecimento científico foi possibilitada aos alunos através do jogo, enfatizado como
ferramenta importante do ensino-aprendizagem. Na atividade feita, os estudantes
demonstraram interesse, atenção e compartilhamento do conhecimento, visto que,
ao passar de fase, buscavam auxiliar os colegas que ainda estavam em níveis
anteriores. Além disso, mediante observação e análise posterior de desenhos
produzidos pelos alunos sobre a metamorfose da borboleta, foi perceptível o
sucesso da atividade, comprovando a relevância da utilização de jogos para
mediação do conhecimento científico no contexto escolar.
Palavras-Chave: Tecnologia da informação. Ciências. Aplicativos. Jogos.

ABSTRACT
D’OLIVEIRA, Patrícia Aparecida Brigola Vargas. Implementation of game for tablet
as a mediator of teaching and learning the life cycle of butterflies for children.
2019. 119f. Master's Thesis (Science and Technology Teaching) - Federal University
of Technology - Paraná, Ponta Grossa, 2019.

The objective of this dissertation was to emphasize the contributions of mediation of
a game for tablet with children. To this end, a game was designed and implemented
in an attempt to contribute to the teaching-learning process on the subject “life cycle
of butterflies” for science teaching mediated by technological resources. In addition, it
also seeks to evaluate technological mediation as a tool for teaching science. From
the initial bibliographic review, the theoretical bases for conducting the research were
established. Methodologically, a theoretical review was carried out preceded by the
elaboration of a game and strategies for its applicability in the classroom, with
elementary school students. Then, the activity of observation and intervention with
students was carried out, using the tablet, from a game about the life cycle of
butterflies, as well as the considerations that led to their results. The mediation of
scientific knowledge was made possible to students through the game, emphasized
as an important teaching-learning tool. In the activity carried out, the students
showed interest, attention and knowledge sharing, since, when passing the stage,
they sought to help colleagues who were still at previous levels. In addition, through
observation and subsequent analysis of drawings produced by students on the
metamorphosis of the butterfly, the success of the activity was noticeable, proving
the relevance of using games to mediate scientific knowledge in the school context.
Keywords: Information technology. Sciences. Applications. Games.
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1 INTRODUÇÃO
A sociedade contemporânea, caracterizada pelo advento das tecnologias da
informação e comunicação (TIC), passa por rápidas mudanças que vem
transformando o cotidiano das pessoas. Estas transformações sociais e culturais
oriundas da globalização e da revolução tecnológica afetam as relações
sociopolíticas, econômicas e o processo de ensino-aprendizagem.
Diante dessas mudanças, a educação precisa se adaptar às novas
necessidades da sociedade da informação e assumir um novo papel. Nesse sentido,
Levy (1993, p.16) elucida que “a era da informação, atualmente conhecida como
sociedade do conhecimento, é caracterizada pela virtualização do ser humano: pelos
vetores da flexibilidade, deterioração e rapidez do processo de informação”.
Tal premissa remete a refletir sobre uma concepção de aprendizagem que
integra a utilização de tecnologias na prática educativa, o que demanda professores
capacitados e atualizações constantes. Ademais, é fundamental que os docentes
desenvolvam

estratégias

metodológicas

com

funcionalidades

de

diferencial

educacional e tecnológico.
As tecnologias móveis e os recursos digitais fornecem funcionalidades em
diversos setores da sociedade. Dessa forma, o recurso digital pode ser explorado no
ambiente educacional como forte aliado, na medida em que estimula a inclusão de
modelos de ensino-aprendizagem mediados pela tecnologia. Pode-se, portanto,
considerar que, através dos modelos digitais, é possível “criar ambientes de
aprendizagem que fazem sugerir novas formas de pensar e aprender” (BRASIL,
1998, p. 147).
Em busca de novas metodologias que incentivem e motivem as crianças a
estudar e compreender os conteúdos curriculares, a mediação de softwares – como
os aplicativos para smartphones e tablets – vem se destacando e contribuindo para
o processo de ensino-aprendizagem. Segundo Riever (apud Tavares, 2008, p.2), "as
simulações computacionais possibilitam o entendimento de sistemas complexos
para estudantes de idades, habilidades e níveis de aprendizagem variados".
Para tanto, esta dissertação apresenta um game como produto educacional
desenvolvido para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem sobre o
conteúdo “ciclo de vida das borboletas”. Diante deste contexto, a seguinte questão
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norteia a presente pesquisa: Quais as contribuições da mediação de game para
tablet?
No que tange aos conteúdos conceituais, priorizou-se a aprendizagem do
ciclo de vida da borboleta, mas também a possibilidade de busca de utilização de
meio virtual para alcance dessa aprendizagem Além disso, a mediação tecnológica
objetivou mudança atitudinal voltada para o cooperativo, já que os alunos com
dificuldades podem ser auxiliados pelo próprios colegas, dentro da atmosfera do
jogo e das aprendizagens por ele propostas. Os aspectos procedimentais, como o
conhecimento da lógica, a passagem de fases e o domínio da ferramenta tablet,
desenvolvidos para finalidade pedagógica de ensinar sobre o ciclo de borboletas e
efetuar uma leitura dinâmica do jogo, participando da aprendizagem coletiva. Assim,
além de estudarem sobre o ciclo da borboleta, os estudantes compreenderam a
validade do trabalho em conjunto, do auxílio ao outro e da utilização de tecnologias
para buscar conhecimento. O jogo foi escolhido por já estar presente na realidade
cotidiana de muitas crianças da escola e por já estarem, em parte, habituadas ao
uso do tablet. Por sua vez, o conteúdo foi escolhido por ser de fácil aplicação e estar
direcionado ao material didático, além de sua atratividade.
Essa mediação diferencia-se da exposição tradicional de transmissão oral de
conhecimento, por incorporar um recurso de conhecimento dos estudantes, mas de
pouco uso escolar. As contribuições da mediação tecnológica são inúmeras, visto
que podem corroborar para uma aprendizagem dinâmica, voltada para metodologias
ativas e com papel de protagonismo do aluno.
A mediação de tecnologias móveis em sala de aula é um desafio para a
Educação. A escolha do conteúdo no Ensino de Ciências advém, primeiramente, do
valor que o mesmo apresenta para a disciplina. Na presente dissertação, visa-se
discutir e avaliar a possibilidade de inserção tecnológica como estratégia
metodológica na sala de aula, tendo como diferencial o desenvolvimento de um
game que possa promover a participação das crianças e facilitar o processo de
aprendizagem.
De acordo Ramos (2012), a mediação de conhecimento sobre tecnologias
móveis não é uma espécie de “poção mágica” que resolverá os problemas do ensino
e da aprendizagem. Porém, pode tornar-se um aliado no processo educacional.
Diante do atual contexto da sociedade de informação, o desenvolvimento do
aplicativo e sua inclusão ao contexto escolar poderão auxiliar no processo de

18

aprendizagem, interação e comunicação entre os alunos, potencializando o trabalho
do professor como mediador de tal processo, justificando-se a relevância do
presente estudo.
Espera-se, com os resultados desta pesquisa, contribuir para otimizar a
aprendizagem escolar a respeito do conteúdo ciclo de vida das borboletas,
garantindo sua apreensão e proporcionando uma situação prazerosa que irá
trabalhar elementos cognitivos importantes, aliados a inserção da tecnologia no
ambiente de ensino.
Desse modo, a proposta desta pesquisa está baseada na exploração do
tema e no desencadeamento da aquisição de novas informações e conhecimentos
que propiciem habilidades e competências alinhadas aos objetivos educacionais.
1.1 OBJETIVO GERAL
Analisar as contribuições da mediação de game para tablet, com crianças,
para o ensino e aprendizagem do ciclo de vida das borboletas.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aplicar um game para tablet para o ensino do ciclo de vida das borboletas;
Contribuir para o ensino e aprendizagem de Ciências, mediado pelo recurso
tecnológico;
Avaliar a mediação tecnológica como ferramenta para o ensino de Ciências.

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. O capítulo um
apresentou a introdução: problema, objetivos – geral e específico – e a justificativa
da proposta do trabalho. No capítulo dois, apresenta-se o referencial teórico acerca
do assunto abordado, fundamentando a importância dos jogos para a aprendizagem.
O capítulo três apresenta a metodologia da pesquisa, incluindo os objetivos da
pesquisa, os participantes e o delineamento metodológico. O capítulo quatro traz o
processo de produção do game em todas as suas etapas – pré-produção, produção
e pós-produção. O capítulo cinco apresenta a análise e discussão dos resultados.
Por fim, o capítulo seis expõe as considerações finais.

19

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 TEORIA DA APRENDIZAGEM BASEADA EM JOGOS DIGITAIS
As tecnologias digitais cada vez estão mais presentes em nossa rotina.
Como tendência no contexto digital, surgem os jogos digitais. Produzidos de
diferentes maneiras e com níveis de dificuldade discrepantes, esses games atingem
um público de todas as idades, gêneros e classes sociais. Dessa forma, surge a
adaptação de jogos digitais, visando o contexto de ensino-aprendizagem.
A mediação de jogos na aprendizagem é vasta e engloba tanto a produção
de jogos lúdicos (criados exclusivamente para o ensino-aprendizagem escolar), até
mesmo o uso de bases do game design (para espaços que não se utilizam de jogos
digitais, como ambientes virtuais de ensino). Além disso, os games também podem
ser utilizados em procedimentos de treinamento e, até mesmo, em tratamentos
médicos, como fisioterapias. Os jogos trazem inúmeros conceitos que fazem o
participante querer aprender sobre as mais diversas áreas do conhecimento, tais
como Línguas Estrangeiras, Química, História, Geografia, dentre outras. Os jogos
promovem a interação com o meio e a construção coletiva de aprendizagem, tanto
quanto a construção dos saberes.
De acordo com Kishimoto (2008), Jean Piaget observou três tipos de
sistemas de jogo ao longo do período infantil: de exercício, simbólico e de regras. O
primeiro é caracterizado pela repetição de ações sequenciais estabelecidas, com
finalidade motora; o segundo consiste no aparecimento da representação e da
linguagem, no qual as crianças superam a manipulação, assimilando a realidade
externa ao seu eu com distorções e transposições; o terceiro tipo é marcado pela
transição do individual para o social, uma vez que a regra pressupõe a interação de
dois indivíduos, e sua função é regular e integrar o grupo social.
Vygotsky (1984) afirma que os processos cognitivos são construídos a partir
do contexto social e cultural, o que se repete no comportamento lúdico das crianças.
Para o autor, as crianças tem comportamento inicial de imitar o seu meio enquanto
jogam. Com o seu desenvolvimento, vão usando as novas informações e
conhecimentos adquiridos para criar novas possibilidades, deixando a imitação pura
de lado.
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mencionados por Vygotsky, na medida em que acredita na aprendizagem por meio
de jogos e da interação entre os alunos, seus pares e os professores. Nesse
sentido, o jogo possui uma sistemática diferenciada e articulada com cada etapa da
vida, mas sua funcionalidade pode aprimorar as relações sociais e promover
aprendizagem, o que toma a opção por Vygotsky.
Para que os jogos sejam utilizados de maneira efetiva no processo de
ensino-aprendizagem, é preciso que o sistema de educação também se adeque às
exigências do mundo que visa uma educação cujo objetivo é estimular o
pensamento criativo e inovador, pois os próprios jogos promovem isso. Com as
mudanças decorridas na sociedade, a escola também necessita ser alterada,
visando atender as necessidades atuais de mercado, tecnologia e prática social.
Assim, a educação deve retirar o pensamento de padrão, que ainda é a base
tradicional das escolas (SHAFFER, 2006).
Se a escola não altera suas estruturas, há maior distanciamento entre o
suporte tecnológico disponível e a atividade docente. Como cita Mattar (2010), um
programador de games pode ou não ter conhecimento pedagógico, mas se sua
proposta for de produzir jogos educacionais, é fundamental que atente para as
variadas formas de aprendizagem, aproximando-se de um viés pedagógico. Para
Mattar, a programação de um jogo educativo deve estar atrelado ao ato de adquirir
conhecimento, de forma individual ou interacionista.
Assim, a estrutura na qual se baseia os jogos digitais versa sobre como
utilizar tais mídias para apresentar os conteúdos de maneira mais interessante,
fazendo com que os alunos sejam motivados a desenvolver a sua criatividade. À
primeira vista, é possível notar uma relação entre teorias de aprendizagem através
de jogos digitais e a motivação causada pela diversão de quem aprende, sendo este
um dos fatores cruciais na vontade de aprender do indivíduo.
Prensky (2003) criou o termo Digital Game-Based Learning (DGBL), cuja
tradução significa “Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais”. Ele descreve as
várias diferenças de formas de aprendizagem da atual geração, comparadas com as
anteriores. O autor desenvolve o significado de “nativo digital” como sendo um
indivíduo que já nasceu em meio à tecnologia, acessando desde muito cedo
computadores, internet e jogos eletrônicos. Já os imigrantes digitais são os quais
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nasceram antes do surgimento dessas tecnologias e integraram o uso no seu dia-adia. No contexto escolar, os professores são imigrantes digitais, e os alunos, nativos.
De acordo com Mattar (2010), os nativos digitais conseguem receber
informações de maneira mais ágil que seus professores conseguem transmitir. Os
nativos preferem imagens a textos, ao contrário dos imigrantes digitais. Os
imigrantes tem suas bases informacionais de maneira ordenada, sendo que os
nativos tem suas relações com informações de forma aleatória. Os nativos são
multitarefas, enquanto os imigrantes tratam cada coisa de forma individual. Os
imigrantes têm uma aprendizagem mais lenta e formal, ao contrário dos nativos, que
aprendem muitas coisas ao mesmo tempo e de modo divertido.
A escola do presente tem desenvolvido habilidades do passado, cuja
utilidade encontra-se mais restrita no presente. Mattar (2010, p. 83) cita que “é
moralmente errado fazer com que as crianças sofram por causa de um desencontro
entre o estilo de ensino do professor e seus estilos de aprendizagem”.
Assim, a função docente necessita de adaptabilidade, no que tange os
estilos de aprendizagem. O conhecimento de cada abordagem passa a ser mais
coerente com a realidade atual. Para Eck (2006), a estrutura de aprendizagem na
qual se baseiam os jogos digitais tem algumas possibilidades:
a. A produção de jogos pelos próprios alunos;
b. A produção de jogos para a aprendizagem de um conteúdo específico;
c. Aproveitar jogos comerciais, produzidos visando apenas o entretenimento,
para a aprendizagem de determinado conteúdo.
A primeira opção faz com que os alunos estimulem sua criatividade, se
tornando ativos no processo de aprendizagem. A produção de jogos pelos próprios
alunos desperta a curiosidade e interesse do indivíduo, o que é uma condição para
que ocorra aprendizagem significativa. A limitação dessa abordagem está no fato de
o aluno ter conhecimento de programação para construção de jogos, fazendo com
que o público fique restrito (LOPES, 2001).
A segunda abordagem é mais difícil. Produzir um jogo educacional que
possua a mesma força de retenção de outro que foi produzido apenas para a
diversão, torna-se uma tarefa que demanda muito estudo e teste, pois é necessário
haver um balanço entre diversão e informação.
A criação de jogos educativos pode ser baseada no conceito de
aprendizagem tangencial, que foi enfatizado por Portnow e Floyd (2008). Esse
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conceito afirma que o indivíduo não aprende porque foi ensinado, mas porque foi
integrado com exposição a situações que permitem a aprendizagem. A
aprendizagem tangencial pode ser aplicada aos jogos porque permite integração
focada na aprendizagem, criando situações-problema que sejam resolvidas pelo
aluno por meio de racionalidade, conhecimento científico ou trabalho em equipe.
Mattar (2010) faz uma comparação entre diferença do aprendizado que se
baseia em jogos e do aprendizado tradicional, sobre lidar com os erros. Quando o
sujeito fracassa no jogo, essa experiência serve para que se estimule uma nova
tentativa, até acertar. Na educação tradicional, o erro desestimula ou condiciona a
outros equívocos. Tal sistemática ocorre porque as consequências do erro em um
jogo são menores, fazendo com que o jogador-aprendiz se arrisque e teste novas
hipóteses.
Outro ponto levantado na teoria da aprendizagem por jogos digitais é o
retorno imediato que o jogador alcança. Mattar (2010) faz uma crítica ao feedback
dado nas avaliações escolares, pois as punições e recompensas devem ser rápidas.
Para que se possa fazer uma avaliação da eficiência de um jogo no processo de
aprendizagem, o autor defende que:
Testar a eficiência de um jogo educacional no desenvolvimento da habilidade
de tomar decisões, por exemplo, pode ser impossível, devido às
consequências envolvidas no longo prazo. Mesmo que um aluno que jogue
um jogo de economia não memorize nenhum termo ou nenhuma teoria, ou
não demonstre nenhuma mudança mensurável em provas convencionais,
talvez dez anos depois ele tomará uma decisão econômica muito melhor
(MATTAR, 2010, p. 98).

A aprendizagem que se baseia em jogos digitais se torna eficaz porque usa
técnicas interativas já aplicadas em jogos comerciais. Entre essas técnicas, é
destacada a prática e o feedback, o aprendizado na prática, o aprendizado com os
erros, o aprendizado guiado por objetivos, pela descoberta, a aprendizagem visando
responder perguntas, treinamento, aprendizagem construtivista e acelerada
(PRENSKY, 2012).
Dessa forma, a aprendizagem que se guia por jogos digitais está em sintonia
com o estilo dos estudantes atuais e futuros, visto que é motivadora, divertida e
flexível. Assim, é possível adaptar para todas as disciplinas e conteúdo que
necessitam ser ensinados, tornando eficiente o processo aplicado corretamente
(PRENSKY, 2012).
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2.2 O ENSINO DE CIÊNCIAS NAS SÉRIES INICIAIS E O USO DAS TIC
No que se refere ao ensino de Ciências nas Séries Iniciais do Ensino
Fundamental (SIEF), os Parâmetros Curriculares Nacionais - Ciências Naturais
(PCN-CN) apresentam os objetivos Gerais de Ciências Naturais para o Ensino
Fundamental:
Identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e
condição de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica;
Compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas,
distinguindo usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio
da natureza e ao homem (BRASIL, 1997, p.30-40).

O Ensino de Ciências Naturais e suas Tecnologias (CN&T), nas SIEF, dá
relevância à inserção da tecnologia na educação, apontando a necessidade de
“saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir
e construir conhecimentos” (BRASIL, 1997, p.108).
A aplicação da tecnologia enquanto recurso pedagógico também tem sua
importância descrita nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Os PCN
encaram as transformações representadas pelas TIC como potencializadoras das
práticas pedagógicas. “A problemática se encontra nas formas de seus usos e não
nos fins de sua criação” (BRASIL, 2002, p.132). Assim, as tecnologias
contemporâneas de informação e comunicação são encaradas como ferramentas
que simbolizam a revolução pela qual devem passar as propostas formativas
contemporâneas.
A sociedade contemporânea caracterizada pelo advento das TIC passa por
rápidas mudanças que vêm transformando o cotidiano das pessoas. Estas
transformações sociais e culturais oriundas da globalização e da revolução
tecnológica afetam as relações sociopolíticas, econômicas e o processo de ensinoaprendizagem.
Diante deste processo de mudanças, a educação precisa se adaptar para
assumir um novo papel. Nesse sentido, Levy (1993, p.16) elucida que “a era da
informação,

atualmente

conhecida

como

sociedade

do

conhecimento,

é

caracterizada pela virtualização do ser humano: pelos vetores da flexibilidade,
deterioração e rapidez do processo de informação”.
Logo, tal premissa remete a refletir sobre uma concepção de aprendizagem
que integre a utilização de tecnologias na prática educativa, o que demanda
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professores capacitados e atualizados, que também desenvolvam estratégias
metodológicas com funcionalidades de diferencial tecnológico.
O conhecimento científico pode ser entendido como uma prática social em
que os cientistas também são sujeitos sociais. Com a ajuda da ciência, esses
sujeitos podem descobrir e conhecer o mundo (KREIMER, 2009). Nesse sentido, a
ciência e a tecnologia possuem um lugar de destaque na formação dos sujeitos de
cidadania, mediadas por uma prática dialógica e problematizadora da sociedade.
A tecnologia tornou-se uma necessidade indispensável para o ser humano,
no mundo atual. Nessa direção, Kenski (2008), ressalta que as tecnologias são
essenciais na sociedade e na escola, visto que podem ser utilizadas como auxiliares
no processo educativo. Logo, os educadores necessitam se adequar aos novos
tempos, propondo formas que consigam atender aos novos paradigmas emergentes,
chamados de paradigmas da complexidade (BEHRENS, 2009).
Todavia, para que a experiência de uso das TIC seja relevante no processo
de aprendizagem, não basta o simples acesso à informação. Cabe ao professor e
professora serem capazes de mediar adequadamente a tecnologia em conformidade
com o objetivo pretendido. De acordo com Moura e Carvalho (2011), a vinda de
tecnologias digitais para as salas de aula vem trazendo a necessidade de novas
abordagens docentes, isto é, que o educador atenda ao novo paradigma da
educação. Assim, o professor passa a refletir sobre sua prática e a formular um
problema que desafie a si mesmo e aos estudantes, propondo uma pesquisa acerca
das situações que os circundam.
Faz-se necessário que os docentes tenham diálogo, criem novas
metodologias para ensinar e que as aulas não sejam apenas depósitos de
informações. Essa questão é muito importante, pois mostra que os professores
precisam de aperfeiçoamento constante, acesso a informações amplas e diárias
sobre as áreas do ensino (MOURA; CARVALHO, 2011). O cotidiano da educação, a
quantia de informações, o acesso às redes e às tecnologias móveis, principalmente
tablets e celulares, torna fundamental que o docente tenha o desafio de ser criativo,
articulador e parceiro das descobertas dos alunos no processo de aprendizagem.
Desse modo, a tecnologia pode ser um meio auxiliar no processo de ensinoaprendizagem, tornando a aquisição de conhecimento mais fácil para os educandos
e oportunizando a eles a construção do conhecimento.
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Ao se mediar o aparato tecnológico com ferramentas agregadoras de
saberes e possibilidades de acessos e extensão a novos conhecimentos, se requer
o entendimento, por parte dos envolvidos, no processo ensino-aprendizagem.
Nesse sentido, o professor precisa ir além do trabalho docente em sala de aula. É
possível que a mediação seja incluída nas relações professor-aluno, com eficiência
do uso das técnicas ou possibilidades que as tecnologias proporcionam na
agregação de novos conhecimentos. “Assim, se requer interatividade, ou melhor,
interação entre os alunos - o professor e os recursos tecnológicos”. (LÉVY, 2010,
p.38).
É por esse motivo [exigência de aprendizagem interativa] que os envolvidos
no processo de aprendizagem mediada por recursos tecnológicos precisam
desenvolver a habilidade de saber utilizá-los, relacioná-los, sintetizá-los,
analisá-los e, por fim, avaliá-los no seu potencial educativo para
aprendizagem (LÉVY, 2010, p.174).

Por mais que o autor considere a aprendizagem interativa como motivação
central da mediação pedagógica via tecnologia educacional, também há o alerta
para outro fator: a capacitação e suporte tecnológico. Assim, por mais que haja
tecnologia, é importante que professores sejam capacitados a trabalhar com essas
ferramentas, e as tenham disponíveis em suas escolas. É possível, portanto,
atentar-se para duas questões basilares para a discussão da tecnologia x educação:
de um lado, tem-se a questão do professor como mediador; de outro, a noção de
interação. Sobre essa discussão, Vygotsky (1991) enfatiza a importância do papel
do professor enquanto mediador no processo de ensino e aprendizagem. A
mediação ocorre entre o conhecimento que o aluno já possui e o conhecimento que
ele deve construir num processo que o autor denomina de zona de desenvolvimento
proximal. A zona de desenvolvimento proximal consiste na “distância” entre o que o
aluno já aprendeu e aquilo que ele ainda pode vir a aprender pela mediação de
outras pessoas.
A distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros
capazes (VIGOTSKY, 2001, p. 97).

É na zona de desenvolvimento proximal que deve ocorrer a mediação do
professor. Portanto, para que o docente atue com eficiência, é necessário partir do
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conhecimento espontâneo do aluno e transformá-lo em científico, o qual pode ser
mediado através do uso de tecnologias na educação.
A mediação da tecnologia nas práticas educativas, além de viabilizar o
acesso a informação e comunicação ao educando, pode fomentar o fazer científico.
Na zona de desenvolvimento proximal, os objetivos traçados pelos docentes podem
abranger o conhecimento ou utilização de ferramenta tecnológica como ponto inicial
para que o aluno possa alçar os objetivos propostos. Assim estende-se a zona de
desenvolvimento proximal para distância mais próxima do desenvolvimento ideal.
Nessa direção, o ensino parece apontar, cada vez mais, para uma educação e
alfabetização científica, que vincule questões científicas e tecnológicas em um
trabalho interdisciplinar e valorize os saberes para promoção da democracia.
O ensino, de modo geral, conforme explicita Lorenzetti (2000), deve
promover a leitura e a escrita, mas precisa também propiciar mecanismos e recursos
em que os alunos desenvolvam as capacidades necessárias para se orientarem na
sociedade, a fim de tornarem-se sujeitos críticos. As TIC potencializam esse
processo ao oportunizarem ferramentas que proporcionem maior quantidade e
qualidade de leitura, aprimoramento da escrita e desenvolvimento de competências
e habilidades múltiplas.
O que se pode verificar é que a tecnologia tem sido uma das possibilidades
amplamente difundidas como ferramenta de ensino, e que facilitam o processo de
ensino-aprendizagem.
De acordo com Libâneo (2012, p.19):
As tecnologias da comunicação e da informação já não podem ser tomadas
apenas como “recursos audiovisuais”. As mídias fazem parte das
mediações culturais que caracterizam o ensino. Como qualquer conteúdo,
são portadoras de ideias, emoções, atitudes, habilidades, portanto,
instrumentos de mediação cultural, ferramentas pedagógicas, ou seja, são
elementos didáticos propiciadores e mobilizadores da relação do aluno com
os conhecimentos, habilidades, atitudes, valores.

Dessa forma, aprender sobre a ciência e a tecnologia pode favorecer para
que os indivíduos desenvolvam uma parte importante das capacidades necessárias
para se orientarem na sociedade: o conhecimento de ciência e tecnologia. Assim,
compreendem o que se passa em sua volta e se posicionam para intervir e
transformar sua realidade.
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Outro ponto de fundamental importância, nessa discussão, é a relação entre
alfabetização científica e Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS). No ensino de
Ciências, ambos passam a ter destaque nas discussões educacionais atuais. De
acordo com Santos (2011), a finalidade primordial da educação científica tem
oscilado entre a formação de cientistas e a formação para cidadania.
A alfabetização científica, de acordo com Hodson (1998), consiste no ensino
de ciências que sirva para a vida, ou seja, que possibilite ao indivíduo a
interpretação do mundo, o desenvolvimento de qualidades e atitudes pessoais, à
formulação de suas próprias opiniões sobre uma ampla gama de questões.
A educação científica discutida por Hodson (1998) tem como finalidade não
apenas ensinar o que é ciência e o que é tecnologia, mas incentivar o
desenvolvimento de opiniões e de atitudes que repercutam numa resolução para os
diversos problemas que circundam o indivíduo, baseados, sobretudo, na ética e na
moral.
Neste mesmo viés, Santos (2011) concorda que o vínculo de CTS contribui
para a inserção de temas socio científicos, como o engajamento em ações sociais
responsáveis, questões controversas de natureza ética e problemas ambientais
contemporâneos. Tal fato pode ser observado no trabalho das crianças, quando
aprendem sobre as borboletas. A necessidade de cuidar do ovo até a ocorrência da
metamorfose imbrica em também compreender sobre as árvores e a necessidade de
manterem-se livres do corte, pois são os locais onde ficam os casulos. Quando a
criança joga, também inicia aprendizado sobre consciência ambiental.
Indubitavelmente, a formação básica do cidadão na escola exige um
aprendizado que inclua a formação ética, a autonomia e a compreensão dos
fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos na sociedade. Este
objetivo está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96,
bem como nos PCN. Conforme dito, o trabalho com jogos possibilita formação ética,
científica e tecnológica, quando direcionado a essa finalidade. No que tange às
crianças e ao game das borboletas, percebe-se o envolvimento de temas como a
consciência ambiental e os cuidados com a natureza. Essa forma de ensino
encontra-se alinhada com uma formação ética, científica, tecnológica e social.
O documento privilegia o engajamento da criança nas discussões acerca da
cultura, política, sociedade, deveres em uma participação ativa e dialógica. Quanto
ao ensino de Ciências, consta no PCN (1997) que este deve tratar da “vida humana,
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dos ambientes e recursos tecnológicos que fazem parte do cotidiano ou que estejam
distantes no tempo e no espaço” (BRASIL, 1997, p. 63). Posto isto, pode-se
apreender que, ao se falar de alfabetização científica, um dos aspectos de destaque
é a relação dialógica, na qual os agentes envolvidos passem a observar, analisar,
debater e discutir os assuntos científicos, de modo crítico e atuante.
O uso de jogos no ensino de Ciências tem sido um objeto de estudo aplicado
de forma prática aos alunos, visando atender a demanda da inserção das
tecnologias de informação em sala de aula, pois podem tornar a aprendizagem
lúdica e interativa. Para Santos (2011), o treinamento a partir das TICS se efetiva na
averiguação das capacidades e revisão constante da aprendizagem, em suas
múltiplas metodologias. Já o desafio se traduz na proposição de estratégias e
atividades capazes de gerar treinamento e promover a congratulação, momento de
recompensa pelo acerto e resultado imediato do processo. Por fim, o estímulo é
caracterizado na verificação do erro e motivação para que o treinamento se
intensifique e haja acerto.
2.3 O USO DE JOGOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
A revisão integrativa, processo definido como busca de conhecimento
literário integrado interdisciplinar e transdisciplinar, foi realizado a partir de buscas
em periódicos vinculados ao meio online, com buscas no Google Acadêmico, Portal
CAPES e SCIELO. A metodologia utilizada foi da revisão bibliográfica qualitativa. Tal
método incide sobre realizar leitura detalhada de material bibliográfico com
proximidade de relação com o tema e selecionar trechos que possam servir para
análise posterior dos dados. Assim, diversas obras foram selecionadas, lidas,
fichadas e separadas por maior proximidade com a temática. Esse processo
constituiu a análise teórica apresentada.
Foram localizadas, aproximadamente, duzentas publicações disponibilizadas
no idioma português. A partir do enfoque no ensino de ciências pelo uso de
jogos/software, foi realizada a inclusão de artigos científicos e de trabalhos
acadêmicos (monografia e dissertação) que correspondessem a uma pesquisa
aplicada e que mais se aproximassem do objeto de estudo aqui proposto, resultando
em dez publicações para análise.
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Para análise dos estudos, utilizou-se um instrumento com os seguintes itens:
título (autor e ano da publicação), objetivos, método e conclusão. Apresenta-se, no
Quadro 1, as publicações relacionadas e as variáveis analisadas.
Quadro 1 - Trabalhos científicos publicados no período entre 2011-2017
TÍTULO
NATUREZA OBJETIVO
MÉTODO
CONCLUSÃO
A Construção de Artigo
Discutir critérios a O
programa
foi Os resultados da
Softwares
considerar
na aplicado em sala e aplicação e avaliação
Multimídia
no
seleção
ou avaliado
de qualidade técnica
Ensino
de
construção
de qualitativamente
e didática do software
Ciências:
uma
softwares para fins mediante observação indicam
que
o
Contribuição
educativos e relata empírica e coleta de programa pode ser
para
o
o desenvolvimento depoimentos
dos utilizado como apoio
Aprendizado de
e avaliação de um alunos participantes ao
ensino
de
Angiospermas
programa
sobre da pesquisa
angiospermas.
(ZANOTTO;
angiospermas
CARLETTO;
para o 7º ano do
KOSCIANSKI,
ensino
2011)
fundamental.
A Construção de Artigo
Discutir
as Estudo de caso de Pôde-se notar que os
Significados em
interações
uma aula de ciências conceitos científicos
uma Aula de
dialógicas
que apresentada ao 8° foram
introduzidos
Ciências usando
ocorreram em uma ano
do
Ensino por meio da mídia
uma
Mídia
aula com suporte Fundamental a partir digital.
Além
da
Digital:
Uma
de
uma
mídia da implementação de abordagem
Análise
digital.
um software sobre a dialógica/autoridade
Bakhtiniana
digestão
dos as
simulações
e
(AFFONSO;
alimentos.
imagens
interativas
YONEZAWA,
forneceram
2011)
ferramentas
metacognitivas para
auxiliar na construção
de significados a
partir exteriorização
dos conceitos, como
enunciados, e sua
posterior
internalização.
Aplicativos
Artigo
Identificar
os Levantamento
de Necessidade de uma
Educacionais
aplicativos
dados referentes aos maior mobilização da
Livres
para
educacionais livres aplicativos
comunidade
do
Mobile Learning
para
uso
em educativos
software
livre
no
(NEVES; MELO,
dispositivos
disponíveis
no desenvolvimento de
2014)
móveis
do repositório
F-Droid mais
aplicativos
repositório FOSS (FOSS
Apps
for educacionais,
na
Apps para Android Android) em três das tradução
dos
(F-Droid),
como 14 categorias de aplicativos
já
proposta de apoio aplicativos
do existentes para a
e promoção da repositório:
Infantil língua portuguesa e
aprendizagem
(Children),
na
produção
de
móvel
mediada Matemática
documentação para o
por
tecnologias (Mathematics)
e fomento e promoção
livres.
Ciência e Educação da
utilização
de
(Science
and tecnologias livres nas
Education) em que instituições de ensino
se encontram o maior e
pesquisa
número
de interessadas
em
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O Universo no
bolso:
tecnologias
móveis de apoio
didático
pedagógico para
o ensino da
Astronomia
(NEVES; MELO,
2014)

Artigo

O
Uso
de
Aplicativo
Computacional
como Recurso
Pedagógico no
Ensino de Solos
nas
Séries
Iniciais
do
Ensino
Fundamental de
Pato Branco-PR
(CAMOZZATO,
2015)

Dissertação
de
Mestrado

As Aventuras De
Skelletum: Uma
Abordagem de
Jogos
Digitais
no Ensino de
Ciências
(CAVALCANTE,
2015)

Monografia
de
Graduação

Apresentar
um
recurso didáticopedagógico
em
software
livre
desenvolvido para
o
uso
em
dispositivos
móveis (tablets e
smartphones)
a
fim de aproximar
estudantes
do
Ensino
Fundamental
e
Médio das noções
de Astronomia e
contribuir
na
transposição dos
conhecimentos
produzidos
pelo
campo
da
Astronomia para
as
tecnologias
digitais
Usar um aplicativo
desenvolvido pelo
grupo de pesquisa
no ensino de solo.

Elaborar um jogo
que apresente de
forma
mais
acessível e lúdica
conceitos
atrelados
à
temática água

aplicativos
educacionais livres.
No Universo Móvel
foi construída uma
plataforma de escrita
colaborativa
móvel
chamada WikiVerso
Móvel que tem como
proposta
viabilizar
um
espaço
que
considera
a
mobilidade
(dos
sujeitos
e
dispositivos)
como
elementos
que
potencializadores
para
que
o
aprendizado
e
a
colaboração
aconteçam.

projetos de Mobile
Learning.
O
aplicativo
educacional
livre
denominado Universo
Móvel se apresentou
como um recurso
didático-pedagógico
de apoio ao ensino
da Astronomia, que
pode vir a viabilizar,
contribuir e ampliar o
uso das tecnologias
móveis nos espaços
formais e informais de
aprendizagem.

O
aplicativo
foi
desenvolvido
com
três escolas, num
total
de
52
estudantes.
A
escolha das turmas
que
usariam
o
aplicativo foi feita
com
base
no
desempenho
nos
questionários
aplicados antes e
após a intervenção
nas escolas. Foram
selecionadas
as
turmas
cujas
respostas
obtidas
demonstraram
que
os educandos ainda
apresentavam
dúvidas e falhas com
relação ao conteúdo.
O jogo foi criado em
uma plataforma livre
e aplicado em turma
heterogênea
com
alunos. A elaboração
do jogo foi feita com
o uso da plataforma
“Game Maker versão
lite 8.1 Lite” que
consiste
em
um
programa
que
permite ao usuário
criar suas próprias

Os
educandos
puderam consolidar a
sua
aprendizagem
sobre o conteúdo de
solos em todos os
momentos da prática
da pesquisa, ou seja,
desde
a
aula
expositiva
até
a
prática do aplicativo
que é uma ferramenta
educacional

Foi possível constatar
indícios
de
uma
integração
do
educando
com
o
conhecimento
oferecido,
com
o
caráter motivador em
função da ferramenta
usada
para
a
aplicabilidade do jogo
e o estímulo à
capacidade
de
autonomia
para
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animações
e
principalmente
pequenos jogos para
computador

O
Uso
de
Softwares
Educacionais no
Ensino
de
Ciências
(MION, 2015)

Monografia
de
Graduação

Uma
Proposta
Didática Sobre o
Tema
Energia
Envolvendo
Programação de
Jogos
Digitais
nos Anos Iniciais
do
Ensino
Fundamental
(SOBREIRA;
VIVEIRO;
ABREU, 2016)

Artigo

Web-Game
educacional
para ensino e
aprendizagem
de Ciências
(MINUSSI;
WYSE, 2016)

Artigo

Análise
dos
softwares Visible
Body,
Google
Body
Browser,
Organização
Escolanovar,
Skool.pt.
que
simulam
a
realidade do corpo
humano, através
de
jogos
e
questionários.
Descrever
uma
sequência didática
desenvolvida nas
aulas de ciências
com alunos do 5º
ano,
em
uma
escola
pública
municipal, tendo
como
proposta
que os alunos
identificassem
algumas fontes de
energia
e
entendessem
a
sua aplicação na
vida cotidiana em
diferentes
ambientes,
refletindo sobre o
uso
consciente
das
energias
renováveis e não
renováveis,
através
da
produção de jogos
digitais.

Desenvolver
um
jogo educacional
web
para
ser
utilizado
como
apoio ao processo
de
ensino
e
aprendizagem na
disciplina
de
Ciências do 9º ano
do
ensino
fundamental,

Inicialmente
uma
busca por softwares
online e gratuitos;
depois a escolha e
análise dos mesmos.

Os alunos foram
incentivados
a
realizar
pesquisas
em sites de busca,
em links previamente
determinados
de
modo a aprofundar o
tema abordado por
cada
grupo
(ex.:
energia eólica, solar,
térmica,
pisos
sustentáveis). Após
finalizadas
as
pesquisas,
elaboraram
o
gabarito do jogo,
relacionando
os
materiais necessários
(sensores, atuadores,
materiais
alternativos, etc.) e
programaram o jogo
no
Scratch,
associando
a
programação digital a
intervenções físicas
realizadas
na
maquete do jogo com
interação através das
placas
de
prototipagem
O jogo desenvolvido
é um Quiz (jogo de
perguntas
e
respostas de múltipla
escolha)
com
a
modalidade Arcade 2
,
que
será
disponibilizado
via
web, para que os
alunos
respondam
perguntas acertando

concluir os desafios
propostos
pela
comunicação entre o
conhecimentoprofessor-alunoferramenta.
Este estudo mostrou
que os softwares
possibilitaram
a
interação do aluno,
motivando-os,
consequentemente,
obtiveram
maior
empenho nas aulas.

Possibilitou
a
concretização
da
discussão
de
conceitos teóricos e
uma
aprendizagem
mais prática, além de
ampliar
a
possibilidade
de
recursos de pesquisa.
Por fim, a criação do
jogo
favoreceu
a
sistematização
dos
conhecimentos
de
forma desafiadora e
motivadora, os alunos
demonstraram
empenho em produzir
um atrativo, divertido,
inserindo
conceitos
relevantes sobre o
tema, demonstrando
a
efetivação
da
aprendizagem.

Esta experiência não
nos
permitiu
mensurar o nível de
conhecimento
adquirido com as
atividades, pois não
utilizamos nenhuma
ferramenta para tal,
no entanto, obteve-se
um
excelente
feedback dos alunos
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Sequência
Didática
de
Ciências para o
Ensino
Fundamental:
Zika vírus e o
mosquito Aedes
aegypti
(PRADO, 2017)

Monografia
de
Graduação

nas
alternativas
representadas
por
tubos de ensaios de
mesma
cor
que
representa
a
resposta. O Quiz foi
aplicado aos alunos
do
9º
ano
na
disciplina
de
Ciências.
Aplicar sequência A sequência conta
didática
na com 8 (oito) aulas
disciplina
de que aliam a utilização
Ciências
de recursos diversos
para o processo de
ensino
e
aprendizagem
na
disciplina
de
Ciências, como: uso
de imagens fixas, a
partir
do
Modelo
Tríptico de Imagens,
computadores,
tablets e o mural
virtual
Padlet.
O
planejamento
foi
aplicado em 2 (duas)
turmas do 5º ano
Fonte: Autoria própria

e dos colaboradores
das escolas, através
de
vários
depoimentos
de
alunos e professores.

A aplicação mostrou
que as atividades
promoveram
uma
aprendizagem mais
autônoma e criativa
na disciplina.

De modo geral, a pesquisa de Neves e Melo (2014a), indicam que os
aplicativos analisados apresentam propostas que envolvem atividades lúdicas
(jogos), matemática básica e exploração das cores, apresentam interface gráfica
intuitiva, com recursos sonoros e muitas cores, características importantes para que
um aplicativo ou software seja atraente para as crianças.
No entanto, os autores ressaltam a necessidade de uma maior mobilização
da comunidade do software livre no desenvolvimento de mais aplicativos
educacionais, na tradução dos aplicativos já existentes para a língua portuguesa e
na produção de documentação para o fomento e promoção da utilização de
tecnologias livres nas instituições de ensino e pesquisa interessadas em projetos de
Mobile Learning.
Quanto à pesquisa de Camozzato (2015), o uso do aplicativo desenvolvido
pelo grupo de pesquisa, referente ao conteúdo de solos, complementou o conteúdo
para professores e estudantes. Os educandos puderam consolidar a sua
aprendizagem sobre o conteúdo de solos em todos os momentos da prática da
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pesquisa, ou seja, desde a aula expositiva até o uso do aplicativo, uma ferramenta
educacional pouco utilizada na escola pelos professores, mas de domínio básico dos
estudantes.
O artigo de Neves e Melho (2014b) foi sobre o projeto Universo Móvel, um
recurso didático-pedagógico em software livre desenvolvido especialmente para o
uso em dispositivos móveis (tablets e smartphones), que tem objetivo de aproximar
estudantes do Ensino Fundamental e Médio das noções de Astronomia e contribuir
na transposição dos conhecimentos produzidos pelo campo da Astronomia para as
tecnologias contemporâneas digitais.
O aplicativo educacional livre Universo Móvel foi desenvolvido a partir da
integração de diferentes mídias digitais (imagens, textos e hipertextos) e o conteúdo
apresentado no aplicativo foi selecionado a partir de estudos e publicações de
instituições de ensino e pesquisa, como o Departamento de Astronomia, do Instituto
de Física da Universidade Federal do Rio Grande Sul (UFRGS). Quanto ao
conteúdo disponibilizado, ressalta-se a importância de ser atualizado e de possuir
fontes confiáveis, pois um aplicativo educacional não deve apenas estar em sintonia
com componentes curriculares indicados para o nível de ensino a qual se destina,
mas também apresentar linguagem apropriada, sem danos à qualidade do conteúdo.
Em relação ao artigo de Koscianski, Carletto e Zanatto (2011), os autores
discutem critérios a considerar na seleção ou construção de softwares para fins
educativos e relata o desenvolvimento e avaliação de um programa sobre
angiospermas para o 7º ano do Ensino Fundamental. O software foi desenvolvido
em uma ferramenta que produz arquivos de extensão SWF (flash), que podem ser
executados dentro de navegadores internet. Os resultados da aplicação e avaliação
de qualidade técnica e didática do software indicam que o programa pode ser
utilizado como apoio ao ensino de angiospermas.
O trabalho de Affonso e Yonezawa (2011) discute as interações dialógicas
que ocorreram em uma aula com suporte de mídia digital, a partir de um objeto de
aprendizagem (AO) sobre “do alimento a digestão”. Pode-se notar que os conceitos
científicos foram introduzidos por meio do OA. Dessa forma, a tecnologia se
incorporou ao plano social da sala de aula. A internalização e construção dos
significados pelos alunos foram auxiliadas pelas simulações e imagens interativas
contidas no OA. Além da abordagem dialógica/autoridade as simulações e imagens
interativas do OA forneceram ferramentas metacognitivas para auxiliar na
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construção de significados a partir exteriorização dos conceitos, como enunciados e
sua posterior internalização. Esta interiorização de conhecimentos pôde ser
observada quando os estudantes aplicaram os conceitos, nomeando os órgãos do
sistema em questão.
O trabalho de Cavalcante (2015) teve como base a criação e aplicação de
um jogo lúdico de computador, a partir do tema transversal “água” e suas
propriedades, no ensino de ciências. O jogo foi criado em uma plataforma livre. A
elaboração do jogo foi feita com o uso da plataforma “Game Maker versão lite 8.1
Lite”, que consiste em um programa que permite ao usuário criar suas próprias
animações e pequenos jogos para computador. Foi possível constatar indícios de
uma integração do educando com o conhecimento oferecido, com caráter motivador,
em função da ferramenta usada para a aplicabilidade do jogo e o estímulo à
capacidade de autonomia para concluir os desafios propostos pela comunicação
entre o conhecimento-professor-aluno-ferramenta.
A sequência didática desenvolvida no trabalho de Sobreira, Viveiro e d’Abreu
(2016), nas aulas de ciências com alunos do 5º ano, teve como objetivo oportunizar
aos alunos a identificação de algumas fontes de energia e entenderem a sua
aplicação na vida cotidiana em diferentes ambientes, refletindo sobre o uso
consciente das energias renováveis e não-renováveis, através da produção de jogos
digitais. O trabalho foi desenvolvido buscando um ambiente propício para o
desenvolvimento da alfabetização científica, através de uma abordagem com foco
nas relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente.
Foi programado o jogo no Scratch, associando a programação digital a
intervenções físicas realizadas na maquete do jogo com interação através das
placas de prototipagem. Isso possibilitou a concretização da discussão de conceitos
teóricos e uma aprendizagem mais prática, além de ampliar a possibilidade de
recursos de pesquisa. Por fim, a criação do jogo favoreceu a sistematização dos
conhecimentos de forma desafiadora e motivadora, pois os alunos demonstraram
empenho em produzir um atrativo, divertido, inserindo conceitos relevantes sobre o
tema.
O estudo de Minussi e Wyse (2016) contempla o desenvolvimento de um
jogo educacional web para ser utilizado como apoio ao processo de ensinoaprendizagem, na disciplina de Ciências do 9º ano do Ensino Fundamental.
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Segundo os autores, serious game (jogo sério, traduzindo literalmente) como
o nome sugere, é um jogo, mas com um propósito que vai além do entretenimento,
já que sua principal finalidade é educacional. Nessa modalidade, incluem-se
aplicativos/jogos interativos que têm como objetivo ensinar um conteúdo ou
transmitir um treinamento ao gamer (jogador) nas mais diversas áreas e níveis de
aprendizado, desde a pré-escola até o ensino superior (MINUSSI; WYSE, 2016).
O jogo desenvolvido foi um Quiz (jogo de perguntas e respostas de múltipla
escolha) com a modalidade Arcade 2, disponibilizado via web, para que os alunos
respondessem perguntas acertando nas alternativas representadas por tubos de
ensaios de mesma cor que representa a resposta. O jogo era composto por 25
questões, exibidas em sequência aleatória. Cada vez que o aluno reinicia o jogo,
elas mudam sua ordem para que o mesmo não memorize a sequência.
Os conteúdos foram indicados por um professor de ciências, com questões
sobre estrutura do átomo, mudanças de estado da matéria e os fatores que as
influenciam (temperatura, pressão, etc.), os nomes e os símbolos dos elementos
químicos, a organização da tabela periódica, a ligação química, os ciclos
biogeoquímicos e a vida na Terra, a química e a poluição entre outros. Obteve-se
um excelente feedback dos alunos e dos colaboradores das escolas, através de
vários depoimentos, que relataram aprovação da atividade e ainda sugeriram que
outros professores fizessem o mesmo.
O trabalho de Zanotto, Carletto e Koscianski (2011) corrobora para essa
pesquisa ao enfatizar a construção de softwares para o ensino de ciências. Na
experiência efetuada pelos autores, o programa é trabalho mediante observação
empírica, prática que também foi realizada nessa pesquisa. Outro ponto de
fundamental importância é a utilização do programa para apoio ao ensino, o que
também é objetivado nesse estudo. A pesquisa de Affonso e Yonezawa (2011) já
discutem as interações ocorridas na implantação do software.
Essa pesquisa contribui para o atual estudo ao evidenciar o viés
sociointeracionista da aprendizagem, assim como a necessidade de compartilhar
informações com os colegas. O game Metamorfose também possui tal potencial, na
medida em que é utilizado para potencializar a aprendizagem e aprimorar os
contatos informacionais que também gerem conhecimento. A pesquisa de Neves e
Mello (2014) apresenta o tablet e o smartphone como possibilidades de articulação
da aprendizagem. Na escola privada escolhida para aplicação do jogo, essa
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pesquisa pode ser efetivada por já possuir tablets em uso e com alunos já hábeis no
trabalho com esses recursos.
Da mesma forma como pensar no software é importante, os autores
evidenciam que o hardware também deve elemento permanente nas preocupações
com o planejamento. Cavalcante (2015) e Minussi e Wyse (2016) contribuem a partir
de seus exemplos, visto que ambas as atividades realizadas com jogos foram
desenvolvidas para determinadas temáticas e trabalhadas com satisfação e
resultados positivos.
A busca do jogo Metamorfose, desenvolvido como parte fundamental dessa
pesquisa, também enfatiza o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem
estudantil, buscando resultados positivos. Por fim, os outros autores evidenciados no
referencial contribuem ao estabelecerem sequências didáticas de temáticas
variadas, tornando possível a realização do game, com suas bases teóricas
lançadas e experimentos efetuados em cada realidade local.
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3 METODOLOGIA
3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA

Inicialmente, optou-se por realizar uma revisão de literatura, tendo em vista
que este método permite a integração de resultados de pesquisas já aplicadas sobre
um determinado objeto de estudo. A coleta de dados ocorreu entre os meses de
maio e junho de 2018. Foram acessados seis artigos, três monografias e uma
dissertação de mestrado, publicados no período de 2011 a 2017, indexados na base
de dados do Google Acadêmico, utilizando-se as seguintes palavras-chave:
software/educação, ciências/jogos, TIC/ensino de Ciências.
Como afirma Thiollent (2008, p. 28), a metodologia representa uma
“bússola”, pois serve para orientar o percurso a ser trilhado pelos pesquisadores por
meio de alguns princípios de cientificidade. Portanto, essa pesquisa caracteriza-se
como sendo de natureza aplicada, uma vez que leva em consideração os problemas
levantados nas atividades desenvolvidas em instituições, organizações, grupos ou
por atores sociais, buscando-se observar a efetividade do pressuposto de que os
jogos digitais são ferramentas que podem facilitar a compreensão e o aprendizado
de crianças, de forma mais dinâmica e lúdica.
Em relação ao delineamento metodológico, pode-se dizer que, do ponto de
vista de seus objetivos, esta pesquisa tem caráter descritivo, pois se ocupa do
levantamento de informações, descrição e observação objetiva e minuciosa do
objeto de estudo. Assim, se caracteriza por conduzir uma análise interpretativa das
informações relevantes ao tema proposto. De acordo com Gil (2002), a pesquisa
descritiva descreve as características de um fenômeno ou de uma experiência
realizada pelo pesquisador.
Esse estudo identifica-se, também, como uma pesquisa de campo, uma vez
que o levantamento de dados e a aplicação do produto educacional – game para
tablet – são realizados in loco, isto é, o campo é o espaço de pesquisa.
Ademais, a análise é experimental, já que haverá a criação de um protótipo
para tecnologia móvel, testado pelo professor/pesquisador e pelos alunos
participantes da pesquisa. Para Gil (2002), a pesquisa experimental consiste em
determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de
influenciá-lo e definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a
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variável produz no objeto. Para a abordagem do problema, a pesquisa tem
característica qualitativa, pois analisa e interpreta o processo de criação e de
aplicação do game em sala de aula, com os alunos. Aliás, a turma escolhida já é de
regência da professora pesquisadora, o que viabiliza acesso para realização das
atividades.
No que tange ao estado da Arte, outras pesquisas semelhantes podem ser
citadas para evidenciar proximidade com o campo de estudo aqui delimitado. O
trabalho de Affonso e Yonezawa (2011) discute as mídias digitais em sala de aula e
propõe a realização de jogos de aprendizagem. Camozatto (2015) trabalha essa
mesma perspectiva, mas seu enfoque é aproximar tal conhecimento da realidade
das crianças da Primeira Série do Ensino Fundamental, o que é foco dessa
pesquisa. Por fim, Koscianski, Carletto Zanotto (2011) reiteram a necessidade de
trabalhar jogos de computador no ensino de Ciências. Nesse sentido, todas as
pesquisas acima descritas são importantes, além de outras encontradas para
complementação da pesquisa. Mesmo assim, cada estudo corrobora parcialmente
com o campo, o que traz necessidade de desenvolvimento do estudo aqui proposto.
Atualmente, há uma série de pesquisas de caráter qualitativo na área da
Educação Escolar. Conforme Elliot (1993, p. 170), “o paradigma da intervenção
permite superar as lacunas existentes entre a pesquisa educativa e a prática
docente, ou seja, resolver o problema da relação entre teoria e prática”. Assim, a
pesquisa é caracterizada como uma intervenção planejada que pressupõem o
envolvimento do pesquisador com os sujeitos de pesquisa e o levantamento dos
efeitos dessa intervenção.
A pesquisa por intervenção pode ocorrer na escola, dentro de sala de aula.
De acordo com Da Rocha e De Guiar (2003), essa forma de estudo tem intuito de
aprimorar as práticas mediante intervenção, no ambiente de pesquisa. Nesse caso,
abrange-se a mesma dinâmica da pesquisa de campo, mas com enfoque nas
interferências sobre o local, e não meramente a observação deste.
Nesse sentido, a pesquisa por intervenção é vislumbrada pelos autores
como uma forma eficaz de promover experimentos voltados às humanidades, com
inovações técnicas ou intervenções tradicionais. Por mais que a pesquisa por
intervenção

tenha

viés

progressista,

assim

como

a

pesquisa-ação,

seus

pressupostos são diferentes, pois a pesquisa por intervenção age de forma
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planejada e pontual, enquanto a pesquisa-ação efetua participação intensa do
pesquisador.
A análise da mediação tecnológica foi feita a partir das observações e
intervenções feitas pela autora desta pesquisa. Foram registrados, por escrito, em
diário, os processos ocorridos, além de vivenciados no momento que a interação se
fez presente. Dessa maneira, os registros feitos foram essenciais para analisar a
mediação tecnológica e melhor compreender os resultados.
Para Rossi e Passos (2014, p.75),
O momento de intervenção é o momento de produção teórica e, sobretudo,
a produção do objeto e do sujeito do conhecimento. A pesquisaação tem um
utilitarismo em sua ação. Visa a uma mudança de comportamento individual
ou social, e a mudança tem esse sentido de passagem de uma dinâmica
para outra já dada, tomando a ordem social como naturalizada. A pesquisaintervenção questiona o “sentido” da ação, investindo nos movimentos de
metamorfoses, não definindo a partir de um ponto de origem o alvo a ser
atingido, mas uma diferenciação de expressão singular. Neste sentido, não
há mais sujeito e objeto, mas processos de subjetivação e objetivação.

Assim, a pesquisa-intervenção adquire importância por articular teoria,
sujeito e objeto do conhecimento. Suas particularidades encontram-se em indagar
sobre o sentido de determinada ação, o que infere diretamente na aprendizagem
mediante os jogos. É fundamental que alunos e docente se questionem sobre o
sentido do jogo, ainda que de formas diferentes. Para o aluno, a resposta é objetiva
e visa a aprendizagem. Para o docente, pode significar a possibilidade de utilizar a
tecnologia

e

apropriar-se

de

metodologias

que

efetivamente

promovam

aprendizagem.
Durante a fase de Planejamento, visando uma melhora da prática, definiuse, junto ao Prof. Dr. Awdry Feisser Miquelin, pela criação de um game para tablets
que os alunos usam em sala de aula, sobre o “Ciclo de vida das borboletas”. O
conteúdo é de relevante valor na disciplina de Ciências e apresenta um elevado
nível de dificuldade no processo ensino-aprendizagem quando tratado somente de
forma teórica, sem recursos que facilitem a compreensão de todo o ciclo.
Após a escolha do tema do game, os termos do jogo foram buscados no
“App Store” (loja virtual de programas para os equipamentos da Apple), constatandose que não existiam registros de aplicativos disponíveis para tablet (iPad) referentes
a este conteúdo. Diante disso, foi efetivado o planejamento para desenvolvimento do
game.

Os

pesquisadores

procuraram

um

colaborador

para

as

ideias

e

desenvolvimento do game, apresentando a ele os objetivos pedagógicos para cada
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fase. Por meio desses objetivos, o colaborador fez a arte do game. Após a etapa de
criação, o jogo foi utilizado com as crianças, de modo complementar e interagir junto
ao conteúdo programático. Cabe destacar que a escolha do recurso tablet justificouse no fato de que a escola fornece este equipamento tecnológico aos alunos e
professores.
A segunda etapa do ciclo da pesquisa-intervenção foi a aplicação do game
“Metamorfose”, em sala de aula, de modo complementar ao conteúdo trabalhado.
Inicialmente, foi realizado um piloto com um grupo de 23 alunos do 1º ano do Ensino
Fundamental I (ano 2018), de um colégio particular, na cidade de Ponta Grossa,
Paraná. Esses alunos não eram os sujeitos da pesquisa que comporiam a amostra
final, mas teriam o objetivo de testar o game, colher algumas impressões iniciais
sobre sua funcionalidade e observar a necessidade ou não de ajustes na versão
definitiva. Em um segundo momento dessa etapa, o game foi aplicado para um
grupo de 25 crianças do 1º ano do Ensino Fundamental I, no mesmo colégio.
Na terceira etapa, para monitorar e descrever os efeitos da ação, realizou-se
o levantamento das observações, impressões e comentários realizados pelas
crianças, anotados em um “diário de campo” pela professora/pesquisadora durante o
processo de aplicação do jogo, no grupo piloto e no grupo da amostra final. Além
disso, foram realizados registros fotográficos, filmagens durante a aplicação do
game com a turma, registros através de desenhos e comentários escritos. (Apêndice
5).
Na quarta etapa, para avaliar os resultados da ação, analisou-se a
metodologia de análise adotada, que foi da observação, intervenção e coleta de
opiniões sobre a experiência, as contribuições da mediação do game com as
crianças no processo de ensino-aprendizagem referente ao conteúdo trabalhado,
ciclo de vida das borboletas, constatando a importância da mediação tecnológica do
game como ferramenta para o Ensino de Ciências.

3.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA
Para a realização da pesquisa, a proposta foi apresentada à direção, à
coordenação do estabelecimento escolar e o consentimento dos pais. Após tal
concessão, o projeto foi aplicado em dois grupos de alunos:
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• Grupo piloto - 23 alunos do 1º ano do Ensino Fundamental I (ano 2018)
de um colégio particular, na cidade de Ponta Grossa, Paraná. Os
envolvidos na aplicação do projeto piloto foram selecionados pela
professora regente e disponibilidade dos horários da turma em fazer parte
da pesquisa. Foi solicitada uma autorização por escrita para os alunos
(Apêndice 1) e para os pais (Apêndice 2), ambos adaptados para a
aplicação da versão final – para que pudessem participar de uma
atividade e com o uso de imagem. O colégio também autorizou, por
escrito, a realização da pesquisa dentro da instituição (Apêndice 3 e 4),
pois este se apresenta adaptado para a aplicação da versão final.
• Grupo amostra final - 25 crianças do 1º ano do Ensino Fundamental, de
um colégio particular de Ponta Grossa, pertencentes à turma em que a
pesquisadora/professora trabalha. Estes, então, após ouvirem as
explicações assinaram a folha de autorização (Apêndice 1) e levaram aos
seus pais a folha de autorização e uso de imagem (Apêndice 2), para
coleta de assinaturas. Vale lembrar que nem todos dominavam a leitura, o
que exigiu da professora aplicadora a narração/dublagem do jogo.

3.3 COLETA DE DADOS
Para efetuar a análise, foram realizadas filmagens, observações diretas e
anotações docentes na aplicação do game com a turma, além de comentários e
desenhos das crianças. Para a efetivação dessa experiência didática, delineou-se a
pesquisa em cinco etapas, apresentadas no quadro 2.

1ª Etapa

Quadro 2 - Etapas da pesquisa
delineamento para as ideias do game

2ª Etapa

desenvolvimento das fases do game

3ª Etapa

aplicação do projeto piloto para observar a funcionalidade do game

4ª Etapa

finalização do game

5ª Etapa

aplicação do projeto final
Fonte: Autoria própria
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3.4 ANÁLISE DE DADOS
Os dados qualitativos são originados da observação direta das crianças. Os
comentários foram averiguados em função dos requisitos do game, ou seja, das
características de cenário e de funcionamento que seriam relevantes para a
construção do jogo.
3.5 SÍNTESE INTEGRATIVA
O quadro abaixo apresenta uma síntese integrada de cada etapa de
desenvolvimento do jogo do ciclo de vida das borboletas.
Quadro 3 – Síntese Integrativa – Jogo do ciclo de vida das borboletas
1ª Etapa
O jogo foi planejado com os pesquisadores e um colaborador de
programação, a partir dos conhecimentos coletados no referencial teórico.
Toda a arte foi desenhada e ilustrada usando o software Adobe ilustrador.
Posteriormente, foi feita a animação, quadro a quadro. Através de conversas
com o profissional que iria desenvolver o jogo, os pesquisadores explicaram
a finalidade do game, o conteúdo, a faixa etária das crianças que fariam a
experiência, a necessidade de ser algo didático.
2ª Etapa
Planejadas com situações que possibilitassem as etapas do desenvolvimento
do ciclo das borboletas. A partir da definição dos personagens (professora,
borboleta monarca, pupa, ovo, lagarta, folha, chuva, pássaros e flores), os
pesquisadores escreveram um roteiro do texto do conteúdo que deveria ser
contemplado e o programador aperfeiçoou com as chamadas para
comandos, desafios e tarefas que os alunos deveriam fazer para superar as
fases e chegar ao final do game.
3ª Etapa

4ª Etapa

5ª Etapa

Estudo piloto para verificar a funcionalidade do game. De início, os alunos
mostraram-se apreensivos por terem “aula com outra professora”. A docente
iniciou explicando aos alunos qual era o objetivo da aula. O interesse dos
alunos aumentou significativamente quando souberam que a atividade seria
um “game no tablet”. Durante a aplicação, foi possível perceber que os
alunos se envolveram com o game, demonstrando animação do que viria na
próxima fase.
Foram realizados ajustes nos textos do game e na narração. Os
pesquisadores seguiram o mesmo percurso metodológico adotado para o
grupo piloto. Os alunos ouviram com mais atenção do que o grupo piloto, no
momento em que chegaram na fase 4 alguns alunos tiveram o jogo travado,
o game cumpriu o objetivo de ser um instrumento de mediação entre o
ensino-aprendizagem de um conteúdo da disciplina de Ciências, de forma
lúdica, prazerosa, participativa, integrada, com o compartilhamento dos
conhecimentos e das estratégias, para que os obstáculos fossem superados
durante o jogo.
Ao chegarem ao final do game, superando todos os desafios, os alunos
passaram a realizar desenhos para demonstrar o que haviam aprendido
sobre o ciclo de vida da borboleta. Observando a produção de desenhos das
crianças, sobre o game Metamorfose, foi oportuno dizer que fica visível o
aprendizado, e possibilitou uma grande experiência tanto para os alunos,
quanto para os pesquisadores.
Fonte: Autoria própria
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4 DESENVOLVIMENTO DO GAME METAMORFOSE
4.1 DELINEAMENTO PARA AS IDEIAS DO GAME
No capítulo anterior, foram descritos os procedimentos metodológicos e
pedagógicos para o desenvolvimento do projeto. Nesse capítulo, o desenvolvimento
do projeto é apresentado, com um detalhamento de todo o planejamento iniciado
pela sondagem do tema no Ensino de Ciências e as possibilidades para enredo,
sendo finalizado com a produção e aplicação da versão final.
Os jogos podem ser mediados como uma importante ferramenta para o
desenvolvimento educacional dos indivíduos, visto que possibilitam o ensino de
muitos conteúdos que exigem destreza, habilidades motoras, raciocínio lógico e
estratégia. Com o avanço da tecnologia, surgiram os jogos digitais e, atualmente,
crianças que não sabem ler ou escrever já sabem “jogar” em smartphones, tablets,
computadores.
Nesse sentido, surge a necessidade de levar para a sala de aula, práticas de
ensino e aprendizagem mais dinâmicas, interativas, que despertem a atenção e o
entusiasmo dos alunos. Os jogos digitais, desenvolvidos para computadores,
consoles de videogames tablets e smartphones, tornam mais satisfatórias as
experiências do “jogar” (PRENSKY, 2012).
De acordo com Schuytema (2008), os jogos digitais, dentro dos limites das
regras que proporcionam uma estrutura que delimita e gera desafios para o jogador
e do próprio contexto do jogo (universo), são atividades lúdicas formadas por um
conjunto de decisões e ações relevantes que devem ser feitas pelo jogador.
Ainda em Schuytema (2008, p. 7), a “alma” do jogo é a sua jornada, o que é
chamado de gameplay. Não valoriza-se somente o seu resultado, pois “os desafios
ao longo dessa jornada de gameplay e as pequenas e grandes vitórias de um
jogador é o que criam uma experiência instigante e emocionante”. A estrutura de um
jogo digital deve apresentar seis elementos-chave, de acordo com Prensky (2012),
indicadas no quadro 3.
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Quadro 4 - Elementos chaves essenciais para a estrutura de um jogo digital
ELEMENTOS CHAVES CARACTERÍSTICAS
Regras
• Uma das maiores diferenças entre os jogos (brincadeiras organizadas)
e os outros tipos de brincadeiras são as regras,
• as regras são importantes pois impõe limites, nos fazem tomar
decisões, mudam nossas perspectivas e colocam os jogadores em um
mesmo patamar.
• Diferentemente dos outros jogos, as regras nos jogos digitais são, em
geral, bastante inflexíveis, pois são coordenados por algoritmos e
programadas para funcionar de uma maneira do começo ao final.
Objetivos
• Nos jogos digitais os objetivos são, em grande parte, o que motiva
os jogadores e eles podem ir além de simplesmente perder ou
ganhar, dependendo do contexto.
• as regras tornam a jornada até chegar aos objetivos mais difícil,
mas, ao mesmo tempo, mais desafiadora e motivante.
Feedback
• O jogo digital tem maneiras de dar feedback imediato ao jogador,
que assim consegue mudar suas estratégias caso seja necessário.
• a partir desse retorno é que a aprendizagem começa, já que é
quando o jogador vê se suas hipóteses funcionaram ou não e tem a
chance de reanalisar a situação e modificar suas estratégias.
Conflito e desafio
• Os jogos digitais estão cheios de problemas para os jogadores
resolver, obrigatoriamente ou não, geralmente para conseguir seguir
adiante.
• Os tipos de problemas são dos mais diversos, desde solucionar um
enigma até derrotar um chefão duas vezes mais forte que você
Interação
• existem dois tipos de interações que ocorrem nos jogos digitais: a
interação do jogador, com o computador (ou console ou celular) e
com o próprio jogo e também a interação do jogador com outros
jogadores
• mesmo que seja possível jogar sozinho, jogar junto com outras
pessoas é muito mais divertido e vantajoso.
• com a cultura que se formou em volta de gameplays disponíveis no
Youtube e na Twitch [site de streaming cujo principal foco do website
é a transmissão de video games, incluindo além de também exibir
várias competições de e-sports], não precisa nem estar jogando para
socializar sobre um jogo.
Representação
• Levando em conta que os jogos digitais consistem em uma
complexa combinação de recursos audiovisuais, fica evidente a
grande riqueza dessa forma de representação. Essa riqueza se
traduz, em geral, no aumento da imersão do jogador, que agora tem
a habilidade de assumir o controle sobre o andamento dos
acontecimentos através de interações com aquele ambiente.
Fonte: Prensky (2012).

Os jogos digitais educativos devem ter, segundo Squire (2006), objetivos
claros e relevantes para despertar o interesse dos alunos. Tais mídias precisam
apresentar

desafios,

possibilitar

feedback,

ter

elementos-surpresa,

como

personagens, obstáculos, recompensas, história, competição e colaboração, com
outros jogadores e personagens, e um contexto envolvente e imersivo, que
possibilite provocar emoções como medo, alegria, tristeza, ansiedade, entre outros
nos jogadores. Esses requisitos são indispensáveis para atrair a atenção dos alunos
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aos games, pois trazem, muito além da experiência de “jogar”, a possibilidade de
aprender os conteúdos de forma interativa e lúdica.
Diante desse contexto, a escolha pelo assunto “Ciclo de vida das
borboletas”, como descrito na introdução e referencial teórico deste trabalho, advém
da dificuldade – observada em sala de aula – na apreensão do conteúdo sem o
recurso, bem como o dinamismo ao tratar do assunto.
Parte-se do objetivo de analisar as contribuições da mediação de game para
tablet, com crianças, para o ensino-aprendizagem do ciclo de vida das borboletas,
como forma de tornar o processo educativo mais dinâmico, integrativo e lúdico.
Assim, foi solicitado a um colaborador, um programador, profissional formado em
Tecnologia e Sistemas para internet.
Como se trata de um software, os jogos digitais seguem metodologias de
desenvolvimento semelhantes às dos demais aplicativos. Para o desenvolvimento
do jogo "Metamorfose", a tecnologia utilizada para reprodução nos aparelhos foi
HTML5, em conjunto com Canvas e JavaScript, permitindo que o jogo seja
reproduzido em computadores, tablets e smartphones.
Toda a arte foi desenhada e ilustrada usando o software Adobe ilustrador.
Posteriormente, foi feita a animação, quadro a quadro. O áudio e música foram
comprados de outros artistas via internet, com exceção da narração da fala, que foi
gravada pela professora Patrícia Aparecida Brigola Vargas D’Oliveira.
Através de conversas com o profissional que iria desenvolver o jogo, os
pesquisadores explicaram a finalidade do game, o conteúdo, a faixa etária das
crianças que fariam a experiência, a necessidade de ser algo didático. A ideia era
possibilitar o aprendizado de forma lúdica e atrativa ao interesse dos alunos.
Foi destacada a importância de que todas as fases do ciclo de vida da
borboleta deveriam contempladas no game e, para que a compreensão fosse mais
clara, partiu-se da ideia do ciclo, conforme a Figura 1.
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Figura 1 – Esquema sobre o Ciclo de vida das borboletas

Fonte: Autoria própria

4.2 DESENVOLVIMENTO DAS FASES DO GAME
As fases do game foram planejadas com situações que possibilitassem as
etapas do desenvolvimento do ciclo das borboletas. A criança seria responsável
pelos cuidados para que este processo acontecesse. O programador do game
apresentou a ideia inicial dos personagens que seriam utilizados:
Figura 2 - Personagens do Game

Professora – conta a história da metamorfose da borboleta,
orienta o jogador sobre os desafios e tarefas a ser
realizadas para passar as fases do game

Borboleta monarca

Ovo da borboleta monarca
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Pupa da borboleta monarca (casulo ou crisálida)

Lagarta da borboleta monarca

Folha que serve como proteção do ovo e como alimento para a lagarta

Chuva

Pássaros predadores

Flores, cujo pólen serve de alimento para a borboleta monarca

Fonte: Autoria própria

A partir da definição dos personagens, os pesquisadores escreveram um
roteiro do texto do conteúdo que deveria ser contemplado, e o programador
aperfeiçoou com as chamadas para comandos, desafios e tarefas que os alunos
deveriam fazer para superar as fases e chegar ao final do game.
A seguir, nas Figuras 3, 4, 5 e 6, é possível observar parte do processo de
construção do jogo com o desenho do layout, da paisagem, dos personagens de
forma que se tornasse atrativo visualmente para as crianças, fosse lúdico e que
despertasse a curiosidade para vencer cada etapa e avançar até o final.
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Figura 3 – Tela capturada do navegador, da página inicial, com o nome do game

Fonte: Autoria própria

Figura 4– Tela capturada do navegador, com as instruções dadas pela professora, com espaço para
a inserção do conteúdo em texto

Fonte: Autoria própria
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Figura 5 – Tela capturada do navegador, dos comandos para alimentação da lagarta, com folhas
verdes

Fonte: Autoria própria

Figura 6 – Tela capturada da última página do game Metamorfose

Fonte: Autoria própria
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De acordo com Oliveira e Hildebrand (2018), para se criar um Jogo Digital
que seja voltado ao ensino, é fundamental que as imagens e som tenham qualidade,
exista clareza na apresentação do contexto histórico, uma boa definição das etapas
e o momento de “clímax”; a caracterização dos personagens; o estabelecimento das
dificuldades, bem como a definição dos objetivos, das ações e dos prêmios, os quais
precisam ser configurados em uma linguagem gráfica.
Assim, depois do desenvolvimento das páginas do jogo, o programador
editou e inseriu as falas com o conteúdo e instruções que foram gravadas em áudio
pela pesquisadora, resultando em um game composto por 5 (cinco) fases. Em cada
uma delas, os alunos devem vencer os desafios para realizar todo o ciclo de vida da
borboleta monarca. Finalmente, o Game Metamorfose estava pronto para ser
testado pelo grupo piloto.
Ao abrir o jogo no seu Ipad, os alunos se defrontaram com a tela inicial,
trazendo a borboleta monarca como a personagem principal, conforme ilustra a
Figura 7.
Figura 7 – Tela inicial do game capturada pelo navegador

Fonte: Autoria própria

Ao entrar na tela inicial, o aluno passa para a página de abertura do game,
que traz o habitat natural da borboleta monarca, a borboleta, os ovos e a lagarta,
fases que caracterizam o ciclo de vida deste ser vivo. O jogo é animado por
movimentações dos personagens, de modo que, quando o aluno toca na tela para
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executar os comandos direcionadas pela voz da narradora (pesquisadora), há
resposta imediata, conforme a figura 8.
Figura 8 – Tela capturada do navegador, da página de abertura do game

Fonte: Autoria própria

Nesse momento, o estudante entra na fase 1 do game. Nela, a narradora
conta sobre a necessidade da borboleta encontrar um lugar para colocar seu ovo. O
aluno deverá mover a borboleta até a árvore e escolher a folha “ideal”, confirmando
sua escolha. Como observa-se nas figuras 9, 10 e 11, o aluno precisa movimentar a
borboleta e fazer escolhas, para que possa passar para a próxima fase.
Figura 9 – Tela capturada do navegador, sobre a instrução para a procura de uma árvore

Fonte: Autoria própria
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Figura 10 – Tela capturada do navegador, do comando para a escolha de uma folha para depositar o
ovo

Fonte: Autoria própria
Figura 11 – Tela capturada do navegador, sobre a confirmação da escolha da folha

Fonte: Autoria própria

Após a borboleta depositar o ovo na folha, o estudante passa para a
segunda fase do game, na qual deverá passar por três desafios para proteger o ovo
dos passarinhos, seus predadores naturais e dos fenômenos da natureza, o vento e
a chuva. Para tanto, deverá mover e manter firme uma folha, para proteger o ovo.
(Figura 12). Na Figura 13, observa-se a orientação da forma como o aluno deve
movimentar a folha para proteger o ovo. Nas Figuras 14, o aluno deve proteger o
ovo da chuva. Na Figura 15, demonstra-se a movimentação para proteção dos
ventos e, nas Figuras 16 e 17, dos passarinhos predadores.
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Na Figura 18, observa-se que o aluno deve proteger o ovo da borboleta de
todos esses eventos ao mesmo tempo, precisando movimentar a folha e clicar no
passarinhos na medica que cai a chuva, sopra o vento e os predadores tentam
alcançar o ovo.
Figura 12 – Tela capturada do navegador, sobre a orientação para os desafios de proteger o ovo

Fonte: Autoria própria
Figura 13 – Tela capturada do navegador, com orientação de como movimentar a folha para proteger
o ovo

Fonte: Autoria própria

54

Figura 14 – Tela capturada do navegador, com a folha protegendo o ovo da chuva

Fonte: Autoria própria
Figura 15 – Tela captura do navegador, com a folha protegendo o ovo dos ventos

Fonte: Autoria própria
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Figura 16 – Tela capturada do navegador, com a contenção dos passarinhos predadores do ovo da
borboleta

Fonte: A autora
Figura 17 – Tela capturada do navegador, mostrando a proteção do ovo da borboleta da chuva,
ventos e predadores

Fonte: A autora

É importante destacar que toda vez que o aluno consegue vencer um
desafio, surge uma mensagem de motivação por ter realizado a tarefa com sucesso
(Figura 18). A mensagem permite passar para a terceira fase, uma vez que o ovo da
borboleta está em segurança (Figura 19).
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Figura 18 – Tela capturada do navegador, com mensagem parabenizando por ter completado o
desafio

Fonte: Autoria própria
Figura 19 – Tela capturada que mostra o fim da segunda fase do game

Fonte: Autoria própria

No início da terceira fase, ocorre o nascimento da lagarta (Figura 20). Novos
desafios deverão ser enfrentados pelo aluno para que ele possa passar para a outra
etapa do game.
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Figura 20 – Tela capturada do navegador, ressaltando o nascimento da lagarta

Fonte: Autoria própria

Após o nascimento, a lagarta precisa se alimentar de acordo com a sua
espécie. No caso da Monarca, seu alimento são folhas verdes para poder sobreviver
e avançar no seu ciclo de vida. (Figura 21 e 22) A primeira etapa da terceira fase,
mostrada na Figura 23 e 24, consiste em procedimento para que a lagarta inicie seu
processo de alimentação com as folhas verdes, movendo-a para a esquerda e para
a direita até uma folha.
Figura 21 – Tela capturada do navegador, informando sobre a alimentação da lagarta

Fonte: Autoria própria
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Figura 22 – Tela capturada do navegador, com orientação sobre o alimento da lagarta

Fonte: Autoria própria
Figura 23 – Tela capturada do navegador, com comandos para lagarta se mover até a folha esquerda

Fonte: Autoria própria
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Figura 24 – Tela capturada do navegador, com comandos para lagarta se mover até a folha direita

Fonte: Autoria própria

Após o treinamento, o aluno deverá mover a lagarta para comer somente as
folhas verdes que caem, não podendo comer as folhas secas (Figura 25 e 26).
Figura 25 – Tela capturada do navegador, orientando ações de alimentação das lagartas

Fonte: Autoria própria
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Figura 26 – Tela capturada do navegador, na ação de alimentação da lagarta

Fonte: Autoria própria

Após alimentar a lagarta, o aluno passará para a fase seguinte, quando a
lagarta se transforma em uma pupa (Figura 27).
Figura 27 – Tela capturada do navegador, mostrando o final da terceira fase

Fonte: Autoria própria
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Na figura 28, observa-se o início da quarta fase do jogo, quando a lagarta se
transforma em uma pupa, enfatizando-se que nessa fase a lagarta não se alimenta
devido ao suprimento de energia armazenada na fase anterior (Figura 29).
Figura 28 – Tela capturada do navegador, enfatizando como a lagarta se transforma em pupa

Fonte: Autoria própria
Figura 29 – Tela capturada do navegador com explicação sobre a pupa

Fonte: Autoria própria

A partir desse momento (Figura 30), o aluno deverá ajudar a proteger a pupa
para que ela se transforme na borboleta monarca. Para tanto, o estudante deverá
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enfrentar novos desafios, como proteger da chuva (Figura 31 e 32), do vento forte
(Figura 33 e 34) e dos predadores (Figura 35), utilizando novamente a folha verde;

Figura 30 – Tela capturada do navegador, com instruções para a proteção da pupa

Fonte: Autoria própria
Figura 31 – Tela capturada do navegador, orientando sobre a proteção da chuva leve

Fonte: Autoria própria
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Figura 32 – Tela capturada do navegador, salientando o sucesso na proteção da pupa

Fonte: Autoria própria
Figura 33 – Tela capturada do navegador, orientando a proteção da pupa contra o vento forte

Fonte: Autoria própria
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Figura 34 – Tela capturada do navegador, sobre o sucesso na proteção da pupa

Fonte: Autoria própria
Figura 35 – Tela capturada do navegador, mostrando a proteção da pupa dos predadores

Fonte: Autoria própria

As Figuras 36 e 37 mostram o final da quarta fase, quando o aluno terá
conseguido proteger a pupa e estará pronto para avançar para a quinta etapa, a
última. Esse será o momento em que a pupa se transforma em uma linda borboleta
monarca (Figura 38).
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Figura 36 – Tela capturada do navegador, informando sobre o final da quarta fase

Fonte: Autoria própria
Figura 37 – Tela capturada do navegador, mostrando que pupa se transforma em uma borboleta

Fonte: Autoria própria
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Figura 38 – Tela capturada do navegador, salientando que a borboleta precisa se alimentar na quinta
fase

Fonte: Autoria própria

Na quinta fase, as borboletas já podem voar. Para garantir a sua
sobrevivência, o aluno deverá alimentar as borboletas com pólen e néctar das flores
(Figura 39). Para tanto, precisa clicar nas flores que brilham (Figura 40) de modo
que a borboleta se alimente. Assim, a borboleta pode reiniciar o seu ciclo de vida
(Figura 41).
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Figura 39 – Tela capturada do navegador, informando sobre a alimentação da Borboleta com néctar e
pólen das flores

Fonte: Autoria própria
Figura 40 – Tela capturada do navegador com pedido de comando para alimentar a borboleta

Fonte: Autoria própria
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Figura 41 – Tela capturada do navegador, informando sobre i final do game Metamorfose

Fonte: Autoria própria

O game, como descrito, é a versão final. Após sua aplicação para o grupo
piloto, foram realizados pequenos ajustes para posterior realização da atividade ao
grupo final.
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5 RESULTADOS: ANÁLISE E DISCUSSÃO
Tabela 1 – Conteúdos pretendidos e apreendidos
Item
Conteúdos pretendidos

Conteúdos apreendidos

Conteúdos
conceituais
Borboleta, Crisálida,
Pupa, Metamorfose,
Ciclo, Casulo,
Habitat, Tempo,
Alimentação, Néctar

Conteúdos
Procedimentais
Atenção,
Concentração,
Consecução,
Enumeração,
Descrição De
Etapas, Seriação,
Reversibilidade,

Borboleta, Crisálida,
Pupa, Metamorfose,
Ciclo, Casulo,
Habitat, Tempo,
Alimentação.

Atenção,
Concentração,
Consecução,
Enumeração,
Descrição De
Etapas,

Conteúdos
Atitudinais
Colaboração, Ajuda,
Respeito, Paciência,
trabalho em equipe,
perseverança.

Fonte: A autora (2019)

5.1 APLICAÇÃO DO GAME PARA O GRUPO PILOTO
Neste capítulo, serão descritas a análise dos dados e as impressões
pessoais observadas nos alunos diante das duas aplicações do game que foram
realizadas: grupo piloto e grupo final.
Canhota (2008, p.69) afirma que, “para a realização de um estudo piloto, o
grupo de participantes não precisa ser superior a 10% da amostra almejada”. A
aplicação do game ocorreu em sala de aula, no período vespertino, em uma turma
de 23 alunos do 1º ano do Ensino Fundamental I (ano de 2018), na cidade de Ponta
Grossa, Paraná.
Deixou-se livre a manifestação de desejo de participar ou não da
experiência, sendo requerida uma autorização dos alunos (Apêndice A), e uma
autorização escrita para os pais (Apêndice B), ambos os documentos adaptados
para a aplicação da versão final.
O objetivo desse estudo piloto foi verificar a funcionalidade do game, visto
que, de acordo com MacKey e Gass (2005), o estudo piloto é, em pequena escala,
uma pesquisa dos procedimentos, materiais e métodos que foram delineados para a
atividade, envolvendo a realização de todos os passos definidos na metodologia. Tal
exercício possibilitou a adequação, alteração ou melhoria dos instrumentos e
procedimentos de pesquisa, por já terem sido testados, avaliados e revisados antes
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da sua aplicação para o grupo final de sujeitos. Dessa maneira, foi possível evitar
distorções e problemas, durante a realização da pesquisa final.
O game “Metamorfose” foi aplicado ao grupo piloto no dia 04 de setembro de
2018, durante o período de aula de Ciências. De início, os alunos mostraram-se
apreensivos por terem “aula com outra professora”. Temporariamente, algumas
crianças na faixa etária entre 5 e 6 anos apresentam certa resistência diante da
mudança de docente.
A professora iniciou explicando aos alunos qual era o objetivo da aula,
relatando que se tratava de uma experiência para a pesquisa de conclusão do
mestrado. O esclarecimento já os deixou mais tranquilos e, de certa forma,
orgulhosos em participar.
O interesse dos alunos aumentou significativamente quando souberam que
a atividade seria um “game no tablet”. Muitos se manifestaram sobre o quanto
gostam de jogos digitais, nos videogames e nos celulares.
A seguir, é possível observar nos registros fotográficos realizados as
expressões, inicialmente de apreensão, um pouco de medo diante do desconhecido,
afinal, “nunca havia jogado aquele game”, e mais adiante, percebe-se os sorrisos,
alegria e interesse durante a aplicação do game (Figuras 42,43 e 44).
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Figura 42 – Registro fotográfico demonstra a 1ª aplicação para o Grupo Piloto

Fonte: arquivos da pesquisa

Figura 43 – Registro fotográfico demonstra o interesse do Grupo Piloto pelo game

Fonte: arquivos da pesquisa
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Figura 44 – Registro fotográfico demonstra o interesse e a alegria pela participação do game

Fonte: arquivos da pesquisa

Durante a aplicação, foi possível perceber que os alunos se envolveram com
o game, demonstrando animação do que viria na próxima fase. Também
comentaram entre si sobre o que estava acontecendo. No que se refere à
aprendizagem, as observações demonstraram que o nível de atenção mais elevado
permitia os acertos. Nos comentários feitos entre os próprios estudantes,
informações sobre as borboletas eram expostas, de maneira a compartilhar o
conhecimento com os colegas e fazê-los passar de fase. Nesse sentido, verifica-se
que a forma de aprendizagem veiculada foi coletiva e estabelecida pelos pares, já
que os próprios estudantes buscavam seu acerto para poder corroborar com o
colega.
Os alunos foram muito participativos, pois comentavam sobre as falas com
as orientações do jogo. Como em alguns momentos não mantinham o silêncio, pois
estavam ansiosos e entusiasmados para jogar, não haviam prestado atenção nas
orientações realizadas no início da aula. A consequência da desatenção foi o
requerimento, em vários momentos, de intervenção da pesquisadora para os
auxiliarem a avançarem nas fases do jogo. Por diversas vezes, alguns tinham de
voltar ao início do jogo.
A experiência foi importante para que fossem identificadas as impressões
dos alunos que participaram do grupo piloto e suscitadas reflexões que
possibilitaram

os ajustes no

procedimentos da pesquisa.

game

Metamorfose,

na

metodologia

e nos
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5.1.1 Impressões e Reflexões sobre a aplicação do Game para o grupo piloto
A aplicação do game para o grupo piloto tornou possível a realização do
levantamento de algumas impressões sobre questões que precisavam ser
redirecionadas na metodologia, para aplicação posterior no grupo final. Assim, foi
importante a digitalização das anotações da pesquisadora em seu “diário de bordo”,
sobre o momento que o grupo piloto jogou e as informações dos alunos sobre suas
experiências, apresentadas na Figura 45.
Figura 45 – Anotações no diário de bordo da pesquisadora sobre a aplicação do game

Fonte: Autoria própria

Pelas anotações expressadas no Diário de Bordo, é nítida a forma de
aprendizagem colaborativa, mesmo com a intervenção da professora em alguns
momentos. O sentimento de satisfação com a atividade não se dá somente por ser
um game, ou mesmo por romper com uma aula tradicional, mas com uma
aprendizagem voltada ao cuidado e desenvolvimento do ovo.
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Assim, demonstraram aprendizagem a partir do jogo, corroborando para a
aprendizagem. O game precisava de alguns ajustes de tempo para a execução do
desafio, o qual foi corrigido para aplicação final, bem como algumas reflexões se
tornavam importantes com o resultado do estudo piloto.
Outro fator de implícita importância foi a assinatura dos termos de
autorização e consentimento, pois alunos e pais precisam ter ciência de que tipo de
pesquisa estão participando, dos riscos e benefícios, da proteção de sua imagem e
nome, o que mostra transparência e cuidado ético durante o processo. Após a
aplicação, ficou claro que era importante revisar a escrita, já que alguns termos não
estavam claros e a organização visual dos documentos precisava ser aprimorada.
Considerou-se fundamental que a descrição escrita e oral fosse feita de
forma específica e didática, para que não ficassem dúvidas quanto ao desempenho
das etapas pelos participantes. Assim, cada momento precisou ser definido
pontualmente para aplicação ao grupo final, de modo que ficassem menos dúvidas.
Outra reflexão levou a um cuidado maior na linguagem utilizada, quando se
aplicou o game ao grupo final. Foi preciso utilizar uma linguagem simples, clara,
adequada à faixa etária, sem o uso de termos que não fossem do domínio dos
participantes. Quando necessário, era preciso explicar os termos para que houvesse
total entendimento do aluno. Assim, o estudo piloto também foi o momento propício
para modificar textos, organizar falas e promover melhor entendimento às crianças.

5.2 APLICAÇÃO DO GAME PARA O GRUPO FINAL
Após a experiência com o grupo piloto, foram realizados ajustes nos textos
do game e na narração, pois algumas partes precisavam de mais simplicidade na
linguagem. A gravação do áudio e os sons emitidos durante o jogo, tais como as
reações da borboleta e da lagarta quando o desafio é vencido, ou a expressão de
frustração quando o jogador não cumpre algum comando, fazem com que os alunos
tenham uma experiência maior de interação com o jogo. A ideia era fazer com que
os personagens parecessem com

a realidade, tornando o momento da

aprendizagem mais lúdico e integrado.
Para a aplicação do game, optou-se por um grupo de 25 alunos do 1º ano do
Ensino Fundamental I (ano 2018) de um Colégio da rede privada, na cidade de
Ponta Grossa, Paraná, visto ser a turma na qual a pesquisadora era a professora
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regente. A facilidade se deu porque a docente já tinha contato com a turma e um
relacionamento profissional mais estreito com a coordenação pedagógica do local,
atendendo a intenção de experimentar uma nova prática educativa para sala de aula
e contribuir para o alcance dos objetivos do trabalho final.
A pesquisadora seguiu o mesmo percurso metodológico adotado para o
grupo piloto, para que fosse possível detectar semelhanças e diferenças entre os
grupos. Novamente, explicou-se sobre a importância do estudo, destacando a
aprendizagem do ciclo de vida das borboletas. Os alunos apresentaram maior foco
do que o grupo piloto.
Após as explicações, assinaram a folha de autorização (Apêndice 1) e a
trouxeram assinada pelos pais (Apêndice 2), para coleta de assinaturas e
possiblidade de uso de imagem. O grupo de alunos mostrou entusiasmo no decorrer
da execução do game, demonstrando estarem ávidos por vencer os desafios que se
sucediam no decorrer das fases.
Um fato importante a ser observado nos registros fotográficos (Figuras 46,
47, 48 e 49) da aplicação do game ao grupo final, foi a interação entre os alunos.
Muitos deles compartilhavam suas estratégias para superar os desafios e chegar ao
final do jogo, auxiliando e interagindo com os colegas. Observa-se a alegria
percebida pelo sorriso no rosto das crianças, no decorrer do jogo.
Figura 46 – Registro fotográfico demonstra o interesse e a interação dos alunos do Grupo Final

Fonte: arquivos

da pesquisa
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Figura 47 – Registro fotográfico demonstra a aluna atenta aos cuidados do ovo na segunda fase

.

Fonte: arquivos da pesquisa

Figura 48 – Registro fotográfico demonstra verifica-se que a forma de aprendizagem veiculada foi
coletiva e estabelecida pelos pares

Fonte: arquivos da pesquisa

77

Figura 49 – Registro fotográfico que demonstra o entusiasmo do aluno ao perceberam como
acontece a transformação da borboleta e a responsabilidade pelos cuidados com a transformação

Fonte: arquivos da pesquisa

Ainda deve-se destacar que ocorreu um problema durante a atividade: no
momento em que chegaram na fase 4, alguns alunos tiveram o jogo travado. Para
continuar, esses estudantes precisaram reiniciar o game. Ao reiniciar, eram
encaminhados novamente para a primeira fase. Esse entrave se tornou
desagradável para alguns alunos, pois começaram a cansar em ter de recomeçar o
jogo. Entretanto, mesmo nesses casos, os estudantes chegaram à última fase.
Vale lembrar que as crianças possuem acesso aos ipads desde o Infantil 2,
de modo que já estão habituadas com o recurso e com seu uso na rotina escolar.
Estes momentos fazem parte de suas atividades, sendo de muito interesse e
descobertas dos alunos. Referente ao game “Metamorfose”, são 25 alunos
participantes e todos eles conseguiram realizar todas as fases. Quatro ipads
travaram, mas mesmo assim, os alunos que estavam com equipamentos defeituosos
reiniciaram desde a primeira fase e concluíram o jogo. Um aluno mostrou-se
chateado em precisar começar de novo e “disse que iria ficar atrasado, começando
tudo de novo”. Porém, o fato que não o impediu de jogar e terminar as 5 fases.
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Referente ao aspecto de interação, é possível afirmar que foi positiva e
possibilitou compartilhamento de informações, pois os alunos pediam ajuda para que
o amigo que estivesse em outra fase chegasse ao final. Ao terminar, muitos queriam
ver o outro também finalizar e acabavam ajudando ou narrando as transformações
que iam acontecendo. Percebeu-se que eles conseguiram se expressar oralmente e,
por meio de desenhos, os conhecimentos construídos sobre a Metamorfose da
Borboleta se consolidaram. É observado que aprenderam e que o recurso digital se
mostrou bastante importante para aprendizagem através dos desenhos e textos.
5.2.1 Impressões e Reflexões sobre a aplicação do Game para o grupo final
As

impressões

dos

alunos

sobre

o

gamem

Metamorfose

foram

demonstradas mediante entusiasmo e responsabilidade com o conteúdo. Os
estudantes perceberam como acontece a transformação da borboleta e a
responsabilidade pelos cuidados com a transformação. Alguns mencionaram o
sentimento de felicidade por terem “conseguido proteger o ovo e a pupa”, “alimentar
a lagarta para ela virar uma pupa linda”, “espantar os predadores que queriam
comer o ovo e a pupa”, “alimentar de néctar e pólen a borboleta para ela botar outro
ovinho para então nascer outra lagarta e virar de novo borboleta”.
Alguns alunos fizeram questão de registrar suas opiniões por escrito (e ainda
com letra cursiva, conforme a Figura 50.
Figura 50 – Recorte de escrita dos alunos demonstrando aprendizagem sobre os conceitos
estabelecidos pelo game de maneira lúdica e divertida
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Fonte: arquivos da pesquisa

As representações escritas demonstram que o game cumpriu o objetivo de
ser um instrumento de mediação entre o ensino-aprendizagem de um conteúdo da
disciplina de Ciências, de forma lúdica, prazerosa, participativa, integrada, com o
compartilhamento dos conhecimentos e das estratégias, para que os obstáculos
fossem superados durante o jogo. Além disso, a aprendizagem foi perceptível de
diferentes maneiras. Os alunos que passavam de fase ensinavam outros a também
progredirem, tornando o processo mais atrativo e coletivo. Ainda que o game fosse
individual, sua aplicação permitiu trabalho em equipe. Outro fator se dá no fato de os
estudantes desejarem reiniciar o jogo, o que internalizava ainda mais as
informações.
Ao chegarem ao final do game, superando todos os desafios, os alunos
passaram a realizar desenhos para demonstrar o que haviam aprendido sobre o
ciclo de vida da borboleta. A orientação para os desenhos se deu de forma
expositiva e comparativa com o que os alunos viram no game. Mediante orientação
verbal repetitiva e auxílio na elucidação de dúvidas, as folhas foram passadas e os
desenhos foram feitos. A seleção se deu por visualização e verificação de
proximidade com a proposta do game. Os resultados superaram as expectativas
iniciais, conforme podem ser observados nas Figuras 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58.
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Figura 51 – Desenho realizado pelo aluno do grupo final – quatro fases da borboleta – horizontal

Fonte: arquivos da pesquisa
Figura 52 – Desenho realizado pelo aluno do grupo final – quatro fases da borboleta - quadrinhos

Fonte: arquivos da pesquisa
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Figura 53 – Desenho realizado pelo aluno do grupo final – quatro fases da borboleta

Fonte: arquivos da pesquisa

Figura 54 – Desenho realizado pelo aluno do grupo final - quatro fases da borboleta – sem
numeração de cada fase

Fonte: arquivos da pesquisa
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Figura 55 – Desenho realizado pelo aluno do grupo final – ciclo da borboleta em duas cenas

Fonte: arquivos da pesquisa
Figura 56 – Desenho realizado pelo aluno do grupo final - ciclo da borboleta em uma cena – borboleta
adulta alimentação

Fonte: arquivos da pesquisa
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Figura 57 – Desenho realizado pelo aluno do grupo final - ciclo da borboleta em uma cena –
alimentação da lagarta

Fonte: arquivos da pesquisa
Figura 58 – Desenho realizado pelo aluno do grupo final - ciclo da borboleta em uma cena – abertura
da pupa

Fonte: arquivos da pesquisa
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O desenho expressado na Figura 51 sintetiza o processo de metamorfose,
desde sua etapa inicial. De forma simples, o aluno ainda separou cada etapa,
numerando-as de forma organizada. A Figura 52, 53 e 54 efetuou exercício
semelhante, mas percebe-se também que houve preocupação em colocá-la na
árvore, indicando um tipo de habitat.

A Figura 55 já não expressa os mesmos

detalhes das anteriores, mas é importante para se compreender cada fase.
A Figura 56, 57 e 58 foram realizadas por alunos que não sofreram com
travamento do jogo. Como passaram apenas uma vez por cada etapa, é possível
que seus desenhos obedeçam a uma estética menos linear, mais direta e com
menos detalhes, conforme observa-se nas figuras. Assim, confirma-se que houve
aprendizagem, mas esta é representada de maneiras diferentes por cada aluno.
Assim, percebe-se que foi através do desenho que as crianças conseguiram
expressar muitas de suas emoções, seu mundo de ver o mundo, seu modo de
contar o que aprendeu. Este é um valioso instrumento para a prática cotidiana,
sendo que o professor ao os interpretar pode facilitar o desenvolvimento e a
aprendizagem na sala de aula, pois, de acordo com Almeida (2003, p. 27): [...] as
crianças percebem que o desenho e a escrita são formas de dizer coisas. Por esse
meio elas podem “dizer” algo, podem representar elementos da realidade que
observam, e com isso, ampliar seu domínio e influenciar sobre o ambiente.
Observando o capricho e a dedicação das crianças em produzir seus
desenhos sobre o que aprenderam com o game Metamorfose, é oportuno dizer que
fica visível que o aprendizado se tornou real, vivo, e possibilitou uma grande
experiência tanto para os alunos, quanto para os pesquisadores.

5.2.2 Discussão dos Resultados
Nos dois grupos em que a atividade foi feita, percebeu-se que havia relativo
domínio dos alunos na utilização dos games. Esse primeiro dado já mostra que a
aplicação do jogo seria facilitada pela acessibilidade a tablets e aparelhos do seu
cotidiano pessoal e escolar. O Colégio possui trajetória histórica longa e significativa
na História da cidade, sendo conhecido por proporcionar investimentos dentro e fora
de sala de aula.
Dessa maneira, o público atraído para matrículas pertence a uma classe
social mais habituada em oferecer tecnologias virtuais, desde cedo, aos seus filhos.
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A inclusão virtual é feita na educação infantil, oportunizando contato mais adaptável
e facilmente compreensível do game. Portanto, o primeiro fator a ser considerado no
sucesso da atividade é a acessibilidade antecipada aos recursos em que o game é
revelado.
É possível que os resultados sejam diferenciados em realidades escolares
com menor disponibilização de recursos virtuais, tais como a Escola Pública. Para
Prensky (2012), por mais que 61 milhões joguem algum tipo de jogo digital, sendo
67% em vídeo games e 42% em computadores, os jogos não estão disponibilizados
da mesma forma para cada classe social, de modo que populações mais pobres
passam a ter acesso mais restrito a esses recursos.
Outro fator perceptível no estudo realizado refere-se ao sentimento
enfatizado pelos alunos, na aplicação do jogo digital. Na pesquisa, os estudantes
demonstraram duas sensibilidades diferenciadas: a alegria de terem passado de
fase, e a insatisfação, gerada por travamento que os levava novamente para o início
da jornada.
Na visão de Kirriemuir e McFarlane (2004), o tempo e a atenção podem ser
aumentados ou diminuídos a partir do avanço nas etapas de um jogo. Assim, muitos
jogadores passam a utilizar-se de plataformas virtuais, compulsivamente, enquanto
outros se desinteressam pela atividade e mudam suas rotinas. Essa variação
comportamental é perceptível tanto no cenário teórico quanto prático, pois os
estudantes que passavam de fase rapidamente direcionavam-se para os colegas, a
fim de compartilharem seus resultados.
O resultado positivo potencializou o interesse pelo jogo, de modo a criar na
mente da criança o desafio de conclusão. Para Schutte (1988) e Vaghetti & Botelho
(2010),

o

jogo

mobiliza

interesse

exclusivo,

tornando

outras

atividades

desinteressantes. Se canalizados para a aprendizagem, os games podem ser
aliados do processo educacional. Na atividade, essa premissa foi confirmada, visto
que os alunos manifestavam expressivo interesse pela atividade realizada, tentando
cumpri-la de forma objetiva, mas satisfatória.
Eck (2006) complementa que os professores veem os jogos como
ferramenta para auxiliar no processo didático, justamente pela possibilidade da
imersão juntamente com a sintonia entre prática e teoria. Nesse estudo, os jogos
também foram representados como auxiliares do processo de ensino-aprendizagem,
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de modo a não substituírem o papel docente, mas complementarem a ação de
aprender.
Matrocola (2012) cita que os digitais permitem que o jogador tenha
experiências diferentes, pois há recursos visuais e sonoros. Essa idealização foi
pensada na produção do jogo, desde o momento da programação. Os efeitos visuais
e sonoros possuíam objetivo de canalizar o pensamento do aluno para as diferentes
fases da metamorfose. Os sons também anunciavam as diferenças entre os riscos
para o ovo e os aspectos que o aluno deveria estar preparado para enfrentar. Nesse
sentido, percebeu-se que os processos cognitivos foram baseados no contexto em
que as crianças estavam inseridas, mas apontaram inovações que elas estavam
preparadas para utilizar.
Para Mcgonigal (2011), os jogos possuem potencialidade de trnasformar a
sociedade e aprimorar o aprendizado. O desenvolvimento de plataformas e
softwares, para a autora, deve ser estimulado em suas múltiplas esferas de ação,
incorporando elementos competitivos e cooperativos. Assim, os desafios contidos
nos jogos podem ser uma representação do que ocorre na vida real, de modo que
esses recursos podem ser aplicados para que os estudantes compreendam o
processo de tomada de decisão em uma situação adversa. Assim, sua ótica é de
que a realidade está quebrada e que os jogos são maneiras eficazes de
compreender as dimensões do ficcional e do real. Para Mendes (2011), o
envolvimento dos jogos com a educação já é uma realidade e deve ser aplicado nas
mais diferentes ocasiões.
O jogo pode ser analisado, jogado, observado, criticado ou mesmo colocado
sob interação. Assim, defende que o jogador é responsável pelo controle de uma
ação limitada ao que o programador deseja. Nesse sentido, quando a interação é
planejada de forma a compreender o conhecimento científico, ainda que o aluno
tenha controle sobre suas ações, estas encontram-se vinculadas aos objetivos
traçados. O autor concorda com Mcgonigal ao enfatizar que os jogos estão entrando
cada vez mais nas escolas e isso é significativamente vantajoso. Assim, sua
perspectiva também é otimista quanto a essas propostas pedagógicas de trabalho
docente.
Os pressupostos interacionistas descritos por Vygotsky (1984) no início da
pesquisa foram ressaltados no momento da aplicação do game. Durante a atividade,
as crianças repetiram práticas do seu cotidiano, enquanto jogavam. Algumas
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demonstravam ação individual, mas a maioria desejava partilhar os resultados,
mostrando aos outros que sabiam o conteúdo.

No jogar, os estudantes foram

compreendendo novas informações e criando novas possibilidades de conhecimento
sobre a vida da borboleta, o que entra em consonância com a zona de
desenvolvimento proximal, enfatizada por Vygotsky, (1984). Até porque nem todos
os estudantes interiorizaram os conhecimentos da mesma forma, ainda que todos
tenham aprendido algo sobre as borboletas, com o jogo.
A partir do planejamento da atividade, foi possível perceber que a temática
era complexa e poderia gerar dificuldades na aprendizagem estudantil, se feita de
forma tradicional. Com o uso do jogo, o conhecimento tornou-se mais palpável,
comprovando que disciplinas em que os estudantes apresentam algum tipo de
resistência e dificuldade, podem ser apresentadas de formas diferenciadas, atraindo
a atenção e possibilitando aprofundamento em determinados temas.
Ademais, a ludicidade também foi fator de destaque na atividade realizada.
Para Poletto (2005), a primeira forma aprender sobre o mundo é através de
atividades lúdicas, quando o raciocínio começa a ser gerado e sua contínua
utilização propicia a ampliação dos conhecimentos. Ao mesmo tempo, a ludicidade
oportuniza prazer ao satisfazer a aprendizagem, a descoberta, a investigação, a
criação de estratégias, a busca de soluções e o desenvolvimento da curiosidade.
Todos

esses

aspectos

foram

verificados

na

aplicação

do

game

“Metamorfose”. À medida em que avançavam, os estudantes ingressavam na
narrativa do jogo, descobriam informações, investigavam o reflexo de suas ações,
no game, buscavam soluções para proteger o ovo e aguçavam a curiosidade. O que
estimulou essa variada gama de percepções foi o senso de antecipação, pois muitos
desejavam terminar o jogo para poder compartilhar com os colegas suas
descobertas.
Sobre essas descobertas, Belloni e Gomes (2008) enfatizam que a interação
de crianças com videogames e computadores ocorre movida pela motivação e pela
curiosidade. Games, softwares ou a navegação na internet fazem com que os
sujeitos aprendam de forma intuitiva, avançando para níveis cognitivos superiores.
Isso os permite adquirir conhecimento necessário para manusear os equipamentos
(comandos, funções, configurações etc.) e desenvolver a capacidade de aprender
sozinhos.
Conforme Belloni e Gomes (2008, p. 18),
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[...] as crianças percebem com naturalidade a tecnologia, considerando-a
parceira de suas vivências lúdicas e de suas aprendizagens. Apropriam-se
dela a partir das mesmas estratégias que utilizam para apreender outros
elementos de seus universos de socialização, sejam objetos, pessoas ou
animais de estimação: agindo, apropriando-se, estabelecendo diálogos e
relações.

Ao jogar, à medida que as crianças interagem com seus pares, colocam
espontaneamente seus pensamentos e suas dúvidas. O professor, neste momento,
tem chance de propor questionamentos e realizar intervenções que as coloquem em
constante exercício de pensar e buscar soluções para seus problemas. Dessa
forma, o aprender tem mais sentido para as crianças, pois elas são agentes da
aprendizagem.
Na atividade realizada, a interação com os pares possibilitou ao docente a
compreensão das dúvidas dos alunos e das maneiras pelas quais compreendiam o
conhecimento que estavam construindo. Como os estudantes comentavam suas
descobertas e incertezas em voz alta, era perceptível o acompanhamento do
processo de aprendizagem.
No que tange ao desenho, Macedo (2000) afirma que as representações dos
jogos podem ser construídas mediante imagens posteriores que confrontem ou
concordem com o imaginário infantil. Em outras palavras, as crianças podem colocar
suas vivências em jogos, da mesma forma como podem imaginar a sua vida dentro
da plataforma. Essa possibilidade de ludicidade transpõe-se para o mundo real,
efetivando a aprendizagem. Tal fato foi verificado na construção dos desenhos, pois
os alunos conseguiram colocar o que estava no jogo e relacionar o ciclo de vida da
borboleta com a realidade, construindo uma visão da necessidade de preservação
das árvores, habitat essencial à vida.
O uso de jogos foi evidenciado aqui como uma estratégia para aproximar as
crianças nas séries iniciais no Ensino Fundamental do conhecimento de Ciências, e
dar nova vida ao ensino e aprendizagem nesta fase escolar, mediada pelo uso de
games digitais. Tais recursos criaram um ambiente favorável ao desenvolvimento do
pensamento e garantiram um lugar ativo às crianças no processo de aprendizagem.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como colocamos no início do trabalho, em busca de novas metodologias que
incentivem e motivem as crianças a estudar e compreender os conteúdos
curriculares, a mediação de softwares como os aplicativos para smartphones e
tablets vem se destacando e contribuindo no processo educativo. Dessa maneira, a
atividade demonstrou que a criação de jogos e sua posterior utilização são capazes
de promover aprendizagem, na medida em que corrobora para uma postura mais
ativa e investigativa do estudante, atrelada a dimensões lúdicas.
O game “A Metamorfose” comprova que a inserção de jogos pode tornar a
aprendizagem mais dinâmica, desde que o docente conduza as atividades de forma
planejada e articulada com componentes curriculares. O referencial teórico escolhido
já havia demonstrado a possiblidade de se trabalhar com jogos, sejam estes criados
ou adaptados para cada realidade. Mesmo assim, alguns entraves foram
perceptíveis, tais como a dificuldade de suporte.
A criação do game e aplicação para a turma de um Colégio privado de Ponta
Grossa cumpriu os objetivos propostos, visto que foi possível analisar as
contribuições da mediação de game para tablet, com crianças, para o ensinoaprendizagem do ciclo de vida das borboletas. O jogo foi projetado e implementado
e contribuiu para o ensino e aprendizagem de Ciências, mediado pelo recurso
tecnológico.
Para o ensino de Ciências, a proposta de mediação tecnológica é
significativa, pois parte de metodologias ativas para se chegar a um conhecimento
mais atrativo. As ações desenvolvidas possibilitam compreender que a mediação
didática também está atrelada a uma visão científica construída desde cedo. Dessa
maneira, a pesquisa identifica que crianças podem aprender a respeito de
conhecimentos científicos de suas realidades.
Ainda que de forma indireta, a mediação tecnológica também auxilia na
percepção do meio e suas complexidades. Quando o estudante aprende a respeito
das diferentes balizas passadas pela pupa para chegar até a completude do
processo de metamorfose, também se oportuniza a criação de empatia pelo meio,
influenciando no cuidado com a natureza.
Por fim, o game avaliou a mediação tecnológica como ferramenta para o
ensino de Ciências. Todos esses aspectos foram perceptíveis no contato com os
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alunos, pois o avanço das fases possibilitava aprendizagem sociointeracionista e
relação dialógica com o conhecimento tecnológico e de Ciências. Ainda que sejam
estudantes matriculados nos anos iniciais da vida escolar, suas representações por
meio da observação e dos desenhos feitos demonstraram que o aprendizado existiu,
foi efetivo e colaborou para seu entendimento de realidade.
Assim, esperamos que o nosso produto, o game “Metamorfose” proporcione
novos desenvolvimentos metodológicos e resultados que contribuam para a
qualidade do ensino em Ciências sobre o conteúdo ciclo de vida das borboletas.
Também novas metodologias com sugestões de ensino para que o docente possa
alcançar resultados positivos na aprendizagem. Além disso, novas pesquisas estão
sendo pensadas a partir do desenvolvimento do jogo, visto que a mediação
tecnológica se constitui como ferramenta essencial para o ensino no presente e no
futuro.
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APÊNDICE A – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO E ESCLARECIDO – TCLE

101

TERMO DE CONSENTIMENTO DO USO DE IMAGEM, SOM E VOZ - TCUISV /
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Título da pesquisa:
Implementação de game para tablet como mediador de ensino e
aprendizagem do ciclo de vida das borboletas para crianças

Pesquisador(es/as) ou outro (a) profissional responsável pela pesquisa, com
Endereços e Telefones:
Pesquisadora: Patrícia Aparecida Brigola Vargas D’Oliveira, residente na Rua
Balduíno Taques, 2093, Tel: (42) 99995 11 97, Cep: 84015255, São José, Ponta
Grossa PR.
Orientador: Awdry Feisser Miquelin, residente na Rua Couto Magalhães, 73,
Tel: (42) 99151 41 41, Cep: 84070080, Nova Rússia, Ponta Grossa, PR.

Local de realização da pesquisa:
Colégio Pontagrossense SEPAM.

Endereço, telefone do local:
Rua General Carneiro 1171, Tel: (42) 3225 26 77, Cep: 84010-370, Centro,
Ponta Grossa, PR.

INFORMAÇÕES AO RESPONSÁVEL PELO PARTICIPANTE:
Seu(a) filho(a) está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa, cujos
participantes serão crianças de 5 (cinco) e 6 (seis) anos, da turma do 1º Ano do
Ensino Funadamental, do Colégio SEPAM.
Esta pesquisa consiste em analisar as contribuições da mediação de game
para tablet com crianças para o ensino e aprendizagem do ciclo de vida das
borboletas.
A pesquisa será executada no primeiro semestre do 2018, durante as aulas,
através do protocolo de observações, diários de classe com descrições e discussões
observadas pela inserção do game, gravações de áudio e registros através de
fotografias.
Quanto às imagens, será utilizada tarjas no rosto das crianças e as imagens
serão descartadas após utilização.
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Em momento algum o nome dos envolvidos na pesquisa será divulgado. Será
usado código para não comprometer a integridade das crianças.
Caso a criança sinta-se constrangida em algum momento da pesquisa, a
pesquisadora estará presente para lhe acolher, auxiliá-la, ajudá-la.
Deixo claro que seu(a) filho(a) não é obrigado(a) a participar da pesquisa, e
caso isso aconteça nenhum prejuízo será acarretado ou sofrerá qualquer represália.
Esperamos com esta pesquisa contribuir para otimizar a aprendizagem
significativa de escolares a respeito do conteúdo ciclo de vida das borboletas
garantindo sua apreensão, proporcionando uma situação prazerosa que irá trabalhar
elementos cognitivos importantes, aliados a inserção da tecnologia no ambiente de
ensino.
1. Apresentação da pesquisa.
As tecnologias móveis e os recursos digitais fornecem funcionalidades em
diversos setores da sociedade, dessa forma, no ambiente educacional o recurso
digital pode ser explorado como forte aliado da educação, na medida em que
estimula a inclusão de modelos de ensino-aprendizagem mediados pela tecnologia.
Em busca de novas metodologias que incentivem e motivem crianças a estudar e
compreender os conteúdos curriculares, a mediação de softwares – como os
aplicativos para smartphones e tablets – vem se destacando e contribuindo para o
processo de ensino e aprendizagem. Diante deste contexto, tem-se a seguinte
questão que norteará a presente pesquisa: Quais as contribuições da mediação de
game para tablet com crianças para o ensino e aprendizagem do ciclo de vida das
borboletas?
2. Objetivos da pesquisa.
O objetivo principal desta pesquisa é analisar as contribuições da mediação
de game para tablet com crianças para o ensino e aprendizagem do ciclo de vida
das borboletas e como objetivos específicos Projetar e implementar um game para
tablet para o ensino do ciclo de vida das borboletas, contribuir na motivação das
crianças para o ensino e aprendizagem de Ciências mediado pelo recurso
tecnológico e avaliar a mediação tecnológica como ferramenta para o ensino de
Ciências.
3. Participação na pesquisa.
A participação da criança na pesquisa se dará após o desenvolvimento do game
para o tablet, pretende-se trabalhar de modo complementar e interativo ao conteúdo
programático, onde pesquisadora fará observações, gravações em áudio,
transcrições, fotografias e narrativas. O estudo deverá ser finalizado com a
implementação do game para observar a apreensão do conteúdo para auxiliar no
processo da aprendizagem e avaliar a mediação tecnológica como ferramenta para
o ensino de Ciências. Essas etapas acontecerão no tempo de 30 min para dois dias
de cada semana durante o mês de Junho, totalizando 4 horas aulas.

4. Confidencialidade.
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Em momento algum o nome das crianças será divulgado; nas imagens será
utilizada tarjas no rosto das mesmas e as imagens serão descartadas após
utilização. Em qualquer momento da pesquisa a criança poderá abandonar o
processo e caso não queira participar nenhum prejuízo será acarretado ou sofrerá
qualquer represália.
5. Riscos e Benefícios.
5a) Riscos: Os riscos desta pesquisa são considerados mínimos, mas pode
ocorrer algum constrangimento, e se ocorrer a pesquisadora tomará as medidas
cabíveis para solucionar o problema interrompendo a pesquisa e retomando em um
segundo momento; cansaço durante a realização do game, caso isso aconteça,
interromper e dar um tempo para a criança recomeçar, mas se ela não quiser
retomar a vontade dela deverá ser respeitada.
5b) Benefícios: Esperamos com esta pesquisa contribuir para otimizar a
aprendizagem significativa de escolares a respeito do conteúdo ciclo de vida das
borboletas garantindo sua apreensão, proporcionando uma situação prazerosa que
irá trabalhar elementos cognitivos importantes, aliados a inserção da tecnologia no
ambiente de ensino.
6. Critérios de inclusão e exclusão.
6a) Inclusão: grupo de alunos de 25 crianças do 1º ano do Ensino Fundamental I de
um colégio particular de Ponta Grossa.
6b) Exclusão: não se aplica.
7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo.
A criança que participar da pesquisa terá os direitos de: deixar o estudo a
qualquer momento e de receber esclarecimentos em qualquer etapa da pesquisa.
Bem como, evidenciar a liberdade de recusar ou retirar o seu consentimento a
qualquer momento sem penalização.
Você pode assinalar o campo a seguir, para receber o resultado desta pesquisa,
caso seja de seu interesse:
(
)
quero
receber
os
envio :___________________)
(

)

resultados

da

pesquisa

(email

para

não quero receber os resultados da pesquisa

8. Ressarcimento e indenização.
Qualquer prejuízo que a criança tiver como compensação de materiais,
transporte, caso seja solicitado a presença em horários alternados; será ressarcido
pela pesquisadora. A indenização referente a quaisquer danos que o(a) aluno(a)
possa ter à realização da pesquisa será de acordo com a resolução 466/2012 do
Conselho Nacional de Saúde.
B) CONSENTIMENTO (do participante de pesquisa ou do responsável legal –
neste caso anexar documento que comprove parentesco/tutela/curatela)
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Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter
recebido respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação
direta (ou indireta) na pesquisa e, adicionalmente, declaro ter compreendido o
objetivo, a natureza, os riscos, benefícios, ressarcimento e indenização relacionados
a este estudo.
Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, autorizar meu
filho(a) a participar deste estudo, permitindo que os pesquisadores relacionados
neste documento obtenham fotografia, filmagem ou gravação de voz para fins de
pesquisa científica/ educacional. As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a
propriedade do grupo de pesquisadores pertinentes ao estudo e sob sua guarda.
Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a pessoa de
meu(minha) filho(a) possam ser publicados em aulas, congressos, eventos
científicos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não deve ser identificado por
nome ou qualquer outra forma.
Estou consciente que posso deixar o projeto a qualquer momento, sem
nenhum prejuízo. Após reflexão e um tempo razoável, eu decidi, livre e
voluntariamente, participar deste estudo.

Nome Completo: ______________________________________________________
RG:________________
Data de Nascimento:___/___/_____Telefone:_______________
Endereço: _____________________________________________________
CEP:______________Cidade:____________________Estado:_______________
Assinatura: ______________________________

Data: ___/___/______

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e
benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas.
Nome completo: _________________________________________________________

Assinatura pesquisador (a):_______________________________________________ _______
(ou seu representante)
Data: ____/____/_____
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Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, poderão se
comunicar com Patrícia Aparecida Brigola Vargas D’Oliveira, via e-mail:
bri_pati@hotmail.com ou telefone: (42) 99995 11 97.
ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA:
O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por
uma equipe de profissionais com formação multidisciplinar que está trabalhando
para assegurar o respeito aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem
por objetivo avaliar se a pesquisa foi planejada e se será executada de forma ética.
Se você considerar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você foi
informado ou que você está sendo prejudicado de alguma forma, entre em contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). Endereço: Av. Sete de Setembro,
3165, Bloco N, Térreo, Bairro Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, Telefone:
(41) 3310-4494, e-mail: coep@utfpr.edu.br.

Contato do Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos para
denúncia, recurso ou reclamações do participante pesquisado:
Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR)
Endereço:Av. Sete de Setembro, 3165, Bloco N, Térreo, Rebouças, CEP 80230901, Curitiba-PR, Telefone: 3310-4494,E-mail:coep@utfpr.edu.br
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APÊNDICE C – CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE
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EDUCAÇÃO INFANTIL/ ENSINO FUNDAMENTAL/ ENSINO MÉDIO
GENERAL CARNEIRO, 1171 – PONTA GROSSA - PR - CEP: 84010-370
TELEFONE: (42) 3225 26 77
CNPJ: 80.242.308/0001-82
EMAIL: sepam@sepam.com.br
CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE
QUE PARTICIPA DO PROJETO QUE ESTÁ SENDO SUBMETIDO AO CEP
QUE ENVOLVE DIRETAMENTE PARTICIPANTES HUMANOS
Ponta Grossa, 22 de fevereiro de
2018.
Senhor (a) Coordenador (a),

Declaramos que nós, do Colégio Pontagrossense SEPAM, estamos de
acordo com a condução do projeto de pesquisa “Implementação de game para tablet
como mediador de ensino e aprendizagem do ciclo de vida das borboletas para
crianças” sob a responsabilidade de Patrícia Aparecida Brigola Vargas D’Oliveira,
nas nossas dependências, tão logo o projeto seja aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, até o
seu final em dezembro de 2018.
Estamos cientes que os participantes da pesquisa serão crianças do 1º Ano
do Ensino Fundamental I bem como de que o presente trabalho deve seguir a
Resolução 466/2012 (CNS) e complementares.
Da mesma forma, estamos cientes que a pesquisadora somente poderá
iniciar a pesquisa pretendida após encaminhar, a esta Instituição, uma via do
parecer de aprovação do estudo emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa em
Seres Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Atenciosamente,
___________________________________________
Osni Mongruel Júnior
Diretor

___________________________________________
Kátia Moro
Coordenadora Pedagógica
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APÊNDICE D – CONCORDÂNCIA DOS SERVIÇOS ENVOLVIDOS
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EDUCAÇÃO INFANTIL/ ENSINO FUNDAMENTAL/ ENSINO MÉDIO
GENERAL CARNEIRO, 1171 – PONTA GROSSA - PR - CEP: 84010-370
TELEFONE: (42) 3225 26 77
CNPJ: 80.242.308/0001-82
EMAIL: sepam@sepam.com.br
CONCORDÂNCIA DOS LABORATÓRIOS E/OU SERVIÇOS ENVOLVIDOS
Ponta Grossa, 22 de fevereiro de 2018.

Senhor (a) Coordenador (a),

Declaramos que nós do Colégio Sepam, estamos de acordo com a condução
do projeto de pesquisa “Implementação de game para tablet como mediador de
ensino e aprendizagem do ciclo de vida das borboletas para crianças” sob a
responsabilidade de Patrícia Aparecida Brigola Vargas D’ Oliveira, nas nossas
dependências, tão logo o projeto seja aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do Setor de Ciências da Saúde da UFPR, até o seu final em dezembro de 2018.
Estamos cientes que os participantes da pesquisa serão crianças do 1º Ano
do Ensino Fundamental I bem como de que o presente trabalho deve seguir a
Resolução 466/2012(CNS) e complementares.

___________________________________________
Osni Mongruel Júnior
Diretor

___________________________________________
Kátia Moro
Coordenadora Pedagógica
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APÊNDICE E – ROTEIRO DE ATIVIDADES
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Roteiro das atividades QUANDO FOI REALIZADO? ANTES OU DEPOIS DO
JOGO?
A aplicação do jogo acontecerá em sala de aula, as crianças caso não queiram
participar da pesquisa ficarão em sala também juntamente com a professora auxiliar,
realizando as atividades abaixo:

1ª Semana (atividade 1)
No primeiro momento a professora auxiliar irá solicitar para as crianças desenharem
um ambiente para a borboleta, em seguida realizar a pintura. No segundo momento
em outro dia da semana entregar tiras de papel crepom e solicitar que façam
bolinhas.
2ª Semana (atividade 2)
No primeiro momento a professora auxiliar irá ajudar as crianças a carimbar as mãos
com tinta, em seguida desenhar a borboleta e o ambiente. No segundo momento em
outro dia da semana dobradura da borboleta.
3ª Semana (atividade3)
No primeiro momento colorir a imagem. No segundo momento em outro dia da
semana a professora auxiliar irá recortar a imagem. Entregar para as crianças para
montarem quebra cabeça.
4ª Semana
No primeiro momento colorir o livrinho “Ciclo de vida da borboleta” e montar. No
segundo momento em outro dia da semana desenhar sobre o que leu no livro e
escrever como acontece o ciclo.

112

NOME: _____________________________________________________
DATA: ____/_____/________

ATIVIDADE 1
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NOME: _____________________________________________________
DATA: ____/_____/________

ATIVIDADE 2
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NOME: _____________________________________________________
DATA: ____/_____/________

ATIVIDADE 3
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NOME: _____________________________________________________
DATA: ____/_____/________

ATIVIDADE 4

CICLO DA BORBOLETA:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ANEXO A – TERMO DE COMPROMISSO/CONFIDENCIALIDADE DE DADOS
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TERMO DE COMPROMISSO E DE CONFIDENCIALIDADE DE DADOS
Título da Pesquisa: Implementação de game para tablet como mediador de
ensino e aprendizagem do ciclo de vida das borboletas para crianças.
Eu Patrícia Aparecida Brigola Vargas D’Oliveira e o orientador Awdry Feisser
Miquelin responsável pelo projeto de pesquisa intitulado Implementação de game
para tablet como mediador de ensino e aprendizagem do ciclo de vida das
borboletas para crianças. Comprometemo-nos a dar início a este estudo somente
após apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e registro de aprovado na
Plataforma Brasil.
Com relação à coleta de dados da pesquisa, nós pesquisadores, abaixo
firmados, asseguramos que o caráter anônimo dos dados coletados nesta pesquisa
será mantido e que suas identidades serão protegidas. Bem como os diários de
classe e/ outros documentos não serão identificados pelo nome, mas por um código.
Os (as) pesquisadores (as) manterão um registro de inclusão dos
participantes de maneira sigilosa, contendo códigos, nomes e endereços para uso
próprio. Os formulários de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de
Termo de Assentimento Livre e Esclarecido e de Termo de Consentimento de
Uso de Voz e Imagem, assinados pelos participantes serão mantidos pelo
pesquisador em confidência estrita, juntos em um único arquivo.
Asseguramos que os responsáveis e participantes desta pesquisa receberão
uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de Termo de
Assentimento Livre e Esclarecido e de Termo de Consentimento de Uso de Voz
e Imagem, que poderá ser solicitada de volta no caso deste não mais desejar
participar da pesquisa.
Ponta Grossa, 27 de fevereiro de 2018.

______________________________________________________
Patrícia Aparecida Brigola Vargas D’Oliveira

______________________________________________________
Awdry Feisser Miquelin
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ANEXO B – TERMO DE COMPROMISSO/CONFIDENCIALIDADE DE DADOS E
ENVIO DO RELATÓRIO FINAL
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Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO
Mestrado em Ensino de Ciência e Tecnologia

Campus
Ponta
Grossa

TERMO DE COMPROMISSO, DE CONFIDENCIALIDADE DE DADOS E ENVIO
DO RELATÓRIO FINAL
Eu, Patrícia Aparecida Brigola Vargas D’Oliveira e o orientador pesquisador
Awdry Feisser Miquelin responsável pelo projeto de pesquisa intitulado:
Implementação de game para tablet como mediador de ensino e aprendizagem do
ciclo de vida das borboletas para crianças. Comprometemo-nos a dar início a este
estudo somente após apreciação e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa em
Seres Humanos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e registro de
aprovado na Plataforma Brasil.
Com relação à coleta de dados da pesquisa, nós pesquisadores, abaixo firmados,
asseguramos que o caráter anônimo dos dados coletados nesta pesquisa será mantido e
que suas identidades serão protegidas. Bem como os diários de classe e/ outros
documentos não serão identificados pelo nome, mas por um código.

Nós pesquisadores, manteremos um registro de inclusão dos participantes de
maneira sigilosa, contendo códigos, nomes e endereços para uso próprio. Os
formulários: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, Termo de
Assentimento Livre e Esclarecido e /ou Termo de Consentimento de Uso de
Voz e Imagem, assinados pelos responsáveis e participantes serão mantidos pela
pesquisadora em confidência estrita, juntos em um único arquivo.
Asseguramos que os responsáveis e participantes desta pesquisa receberão
uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; Termo de
Assentimento Livre e Esclarecido; e/ou Termo de Consentimento de Uso de
Voz e Imagem, que poderá ser solicitado de volta no caso deste não mais
desejar participar da pesquisa.
Eu, como professor orientador, declaro que este projeto de pesquisa, sob
minha responsabilidade, será desenvolvido pela aluna Patrícia Aparecida Brigola
Vargas D’Oliveira do curso Ensino de Ciência e Tecnologia – Educação Tecnológica.
Declaro, também, que li e entendi a Resolução 466/2012 (CNS)
responsabilizando-me pelo andamento, realização e conclusão deste projeto e
comprometendo-me a enviar ao CEP/UTFPR, relatório do projeto em tela quando da
sua conclusão, ou a qualquer momento, se o estudo for interrompido.
Ponta Grossa, 27 de Fevereiro de 2018.
______________________________________________________
Patrícia Aparecida Brigola Vargas D’Oliveira
______________________________________________________
Awdry Feisser Miquelin

