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1. RESUMO 

 

O ensino de Botânica sempre foi um assunto muito espinhoso para alunos e professores na 

Educação Básica. Os motivos dessa problemática são extremamente variados, incluindo a 

matéria descritiva; os vocábulos que não fazem parte do cotidiano do aluno; o distanciamento 

daquilo que é ensinado com aquilo que o aluno vê na sua realidade (“cegueira botânica”); o 

desinteresse por estudar os vegetais. Diante dessas dificuldades, é fundamental que 

professores que trabalham na biologia criem estratégias para que esse assunto possa se tornar 

mais atraente para alunos. Uma dessas estratégias é usar metodologias ativas para ensinar 

botânica, sendo a gamificação uma das mais interessantes. Nela, a sala de aula deve ser 

transformada em um ambiente de jogo, onde os alunos cumprem tarefas, passam de fase e 

ganham pontuações na execução dessas tarefas. O presente trabalho teve como objetivo 

produzir um roteiro de aulas baseado em gamificação para se trabalhar botânica no ensino de 

biologia com alunos do ensino médio, que poderá ser usado por professores que trabalham na 

biologia. Para tanto, a gamificação foi aplicada aos alunos do 2o Ano da Escola Estadual 

Santana Marques. Nessa metodologia, os alunos de uma turma foram inseridos em um 

ambiente de jogo. Para isso, eles foram divididos em grupos e, durante as aulas, executaram 

uma série de tarefas que resultaram em recompensas, promovendo uma disputa com objetivo 

de aumentar o interesse dos alunos pelas aulas de botânica. Durante a aplicação do produto, 

algumas situações como paralisações e falta de recursos didáticos, dificultaram a execução da 

metodologia. Entretanto, a readequação do calendário e o uso de materiais alternativos, 

permitiram a finalização do roteiro de aulas sem comprometimentos significativos. A análise 

dos resultados, após a aplicação do roteiro de aulas, sugeriu que a metodologia foi bem aceita 

pelos alunos e funcionou como agente facilitador de aprendizado. Além disso, a dinâmica de 

gamificação contribuiu para o aumento da motivação, engajamento e interesse da turma pela 

disciplina biologia. 

 

Palavras-chave: aprendizagem; ensino de biologia; jogo; metodologias ativas; roteiro de 

aulas. 
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1. ABSTRACT 

 

Teaching botany has always been a very thorny subject for students and teachers in basic 

education. The reasons for this problem are extremely varied, including the descriptive 

matter; words which are not part of student's daily life; the gap between what is taught and 

student's reality, also known as botanical blindness; the lack of interest in studying plants 

among others. Faced with these difficulties, it is essential that biology teachers create 

strategies to make this subject more attractive to students. One of these strategies is to use 

active methodologies to teach botany, being gamification one of the most interesting options. 

To apply gamification the classroom must be transformed into a gaming environment where 

students complete tasks going through different levels and earning scores. The aim of this 

paper is to produce a gamification-based lesson plan for botany in biology teaching that can 

be used by biology teachers with high school students. To this end, gamification was applied 

to the 2nd Year students of Santana Marques State School. In this methodology, the students 

of a class were inserted in a gaming environment. Due to it, they were divided into groups and 

performed a series of tasks during the classes: resulting in rewards, promoting a competition 

aimed at increasing students' interest in botany classes. Throughout the application of this 

project, some situations such as strikes and lack of didactic resources made the 

implementation of the methodology hard. However, the readjustment of the calendar and the 

use of alternative materials allowed the completion of the schedule without any significant 

harm. The analysis of the results after the application of the class script, suggested that the 

methodology was well accepted by the students and acted as a facilitating agent for learning. 

In addition, the dynamics of gamification contributed to the increased motivation, engagement 

and interest of the class in the biology discipline. 

 

Keywords: learning; biology teaching; game; active methodology; class schedule. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

O ensino de botânica no ensino médio sempre foi um tema desafiador, tanto para 

professores, quanto para alunos. Por seu conteúdo ser profundamente descritivo e repleto de 

vocábulos que não são usuais ao cotidiano dos alunos, muitas das vezes, as aulas acabam se 

tornando desmotivadoras e desinteressantes. De acordo com Towata, Ursi e Santos (2012): 

 

“o ensino de botânica, ainda hoje, caracteriza-se como muito 

teórico, desestimulante para alunos e subvalorizado dentro do 

ensino de ciências e biologia. Nas escolas, de modo geral, 

faltam condições de infra-estrutura e melhor preparo dos 

professores para modificar essa situação. O ensino de botânica, 

assim como o de outras disciplinas, é reprodutivo, com ênfase 

na repetição, e não no questionamento.” 

 

Além disso, a falta de interesse por parte dos alunos no estudo de botânica, 

principalmente em virtude do distanciamento daquilo que é ensinado em sala de aula com 

aquilo que é observado em seu cotidiano, contribui de forma significativa para o desestímulo 

e a passividade por parte do aluno em sala de aula.  

As pessoas, de um modo geral, têm dificuldades de perceber que as plantas fazem parte 

do seu dia a dia e geralmente só conseguem entender os vegetais como elementos que compõe 

a paisagem. Ou seja, não é apenas na escola que as plantas são desinteressantes; observa-se 

esse comportamento na sociedade como um todo. Wandersee e Schussler (2001) definem essa 

incapacidade de ver ou observar as plantas no próprio ambiente como cegueira botânica. Tal 

incapacidade leva a uma série de consequências, incluindo: a) incapacidade de reconhecer sua 

importância na biosfera e nos assuntos humanos, incluindo desde nossa segurança alimentar 

até o aquecimento global; b) incapacidade de apreciar a estética e características biológicas 

das formas de vida pertencente ao Reino Plantae; c) classificação evolutiva equivocada e com 

viés antropocêntrico, onde plantas são seres inferiores aos animais, o que leva à conclusão 

errônea de que elas são menos dignas de consideração pelo homem.  

De acordo com Salantino e Buckeridge (2016), no mundo urbanizado em que as pessoas 

vivem as plantas que fazem parte do seu cotidiano, são observadas apenas em suas partes nas 

gondolas de supermercado, como folhas, sementes, raízes e frutas que serão usadas na 

alimentação. Ou seja, ao se ver um fruto de tomate na prateleira do supermercado, não se 
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imagina a planta do tomateiro, mas apenas um dos ingredientes da salada. Além disso, a 

maioria dos professores de biologia que trabalham na educação básica tem predileção por 

trabalhar com animais em detrimento ao ensino de plantas, o que Wandersee e Schussler 

(2001) chamam de visão zoochauvinista que geralmente os leva a usar exemplos zoocêntricos 

para explicar conceitos básicos de biologia. 

Com todas essas situações adversas para se trabalhar botânica na educação básica, faz-

se necessário criar estratégias para quebrar esse ciclo vicioso e tornar o ensino de botânica 

agradável e motivador para professores e alunos. Portanto, buscar novas práticas que atuem 

como mecanismos motivadores e que tragam uma nova visão sobre a importância dos 

vegetais para os ecossistemas e para a vida da sociedade em geral, se tornam necessárias para 

o futuro do ensino de botânica. Muitos autores postulam que o ensino de botânica, quando 

bem planejado e exercido de modo consciente (tanto científica, como socialmente), unido a 

experiências pessoais e ao contato direto com as plantas, pode ser uma forma de superar esse 

padrão observado na sociedade humana. Além disso, a sala de aula convencional onde o aluno 

é meramente um receptor de conhecimento, não apresentando nenhum tipo de protagonismo 

também favorece desestímulo e falta de interesse. Segundo Anjos (2017, apud MATTAR, 

2010, p. 181), a passividade dos alunos (escutar palestras, assistir aos vídeos em sala de aula, 

ver a aula expositiva do professor) reduz consideravelmente a capacidade de aprendizado 

quando esse jovem percebe que não há dinâmica diferenciada e que os conteúdos não fazem o 

menor sentido para eles, estando completamente desconectados de seu cotidiano. 

Diante dessas dificuldades, cria-se a necessidade de se produzir aulas com habilidades 

que possibilitem uma melhoria na qualidade do ensino de botânica no ensino médio. Inserir o 

estudo de botânica no cotidiano do aluno, como a inclusão na sua alimentação ou fazendo a 

associação das características diversas dos vegetais associadas ao seu modo de vida e a sua 

distribuição geográfica, podem contribuir de forma significativa para o aumento de interesse 

por parte do aluno e, por consequência, promover a melhoria no aprendizado de botânica. 

Associado a isso, o uso de metodologias ativas, pode trazer novas possibilidades para o ensino 

de botânica, com aulas mais atraentes, desafiadoras e motivadoras para os alunos do ensino 

médio. Conforme Borges e Alencar (2014) “podemos entender metodologias ativas como 

formas de desenvolver o processo do aprender que os professores utilizam na busca de 

conduzir a formação crítica de futuros profissionais nas mais diversas áreas. A utilização 

dessas metodologias pode favorecer a autonomia do educando, despertando a curiosidade, 

estimulando tomadas de decisões individuais e coletivas, advindas das atividades essenciais 
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da prática social e em contextos do estudante”. Nas metodologias ativas, o aprendizado se dá 

a partir de situações e problemas reais, que serão vivenciadas pelos alunos posteriormente em 

sua vida. 

É consenso, no meio educacional, que apenas aulas expositivas e convencionais, já não 

são mais atraentes para os alunos do século XXI, que se encontram cercados em todos os 

lados por diversas tecnologias bem mais atraentes que aulas que se baseiam apenas na 

reprodução e memorização de conteúdo, onde os alunos são meramente receptores de 

conhecimento. Torna-se cada vez mais evidente para professores que trabalham na educação 

básica que o uso de metodologias ativas possibilita um envolvimento maior dos alunos, sendo 

produzido um novo cenário para o processo de aprendizagem, com aulas mais dinâmicas, 

motivadoras e mais interessantes para essa nova geração de alunos, cada vez mais conectada 

as redes sociais e no universo dos games (MORÁM, 2015). Dentre essas metodologias, 

encontra-se a gamificação, cujo fundamento é admitir o uso da arquitetura, mecânica e 

estética dos jogos, para atrair e atuar como agente motivador de professores, além de 

possibilitar aprendizagem com resolução de situações-problemas (ROCHA, 2015). 

De acordo com Studart (2015, p. 12) “a gamificação consiste na transformação do 

ambiente de sala de aula em uma disputa saudável usufruindo da dinâmica baseada nos jogos, 

a plástica e o pensamento dos jogos para compenetrar as pessoas, potencializar atitudes e 

instigar a aprendizagem com resolução de problemáticas”. Aulas com roteiro e ambiente de 

jogo estão cada vez mais presentes no âmbito escolar, o que para o aluno é extremamente 

interessante e atraente, uma vez que os jogos fazem parte do seu cotidiano.  

Com base no exposto acima, o presente trabalho teve como proposta oferecer um roteiro 

de aulas que objetiva ensinar botânica em turmas do ensino médio. A escolha do uso de 

gamificação no roteiro de aulas proposto neste trabalho baseia-se em pesquisas que revelam 

que os adolescentes estão potencialmente interessados em propostas nas quais essas dinâmicas 

estão presentes. Destaca-se ainda a importância dos jogos nas relações de aprendizagem sendo 

reconhecida por autores consagrados na psicologia como é caso de Jean Piaget e Lev 

Vygotsky. Em especial, os jogos eletrônicos que podem proporcionar experiências ricas, 

enraizando-se cada vez mais como ente fundamental no auxílio do exercício de aprender 

(BOMFOCO, 2012).  

Essa nova geração de alunos conectados à rede, constantemente inseridos na 

ambientação de jogos on-line presentes em redes sociais, gadgets como tablets e smartfones e 

até mesmo consoles, faz da gamificação uma metodologia promissora para a melhoria do 
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ensino na educação básica, principalmente em objetos do conhecimento que geralmente são 

espinhosos, como o ensino de botânica na biologia. Objetivos básicos como destravar a 

próxima fase, chegar ao último nível do jogo e manipular uma tecnologia tão familiar, podem 

colocar a criança e o adolescente em ambiente no qual ele já está adaptado e criar um 

interesse maior, além de uma vontade de evoluir, subindo níveis de um jogo que de fato pode 

encaminhar para o aprendizado (ANJOS, 2017). 

A gamificação tem por objetivo aumentar a motivação e o interesse, o que contribui 

para o engajamento do aluno. Para Diana et al. (2014), a gamificação captura dos jogos 

elementos e mecanismos que proporcionam ao usuário maiores motivação e engajamento. 

Estes autores mostram que muitos desses elementos fazem parte da teoria do fluxo (flow 

theory), que trata dos aspectos relacionados à experiência vivida por indivíduos altamente 

motivados e, consequentemente, determinados na realização de suas atividades 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1999). Essa teoria explica que atividades envolventes (ou 

experiências ótimas), que proporcionam desafios e metas claras com feedback, levam a um 

sentimento de controle, foco, perda de noção de tempo e corpo, sendo uma experiência de 

completa imersão. Desta forma, percebe-se que atividades gamificadas proporcionam um 

“estado de flow” nos alunos.  

Ajudar os alunos a se tornarem sujeitos ativos no processo de aprendizagem é papel 

fundamental desse novo professor do século XXI e o uso dessas metodologias ativas como 

instrumento para facilitar o aprendizado, usando de mecanismos que mudem e transformem o 

modo de aprender, pode ser pensado como uma forma de diminuir a dificuldade de 

compreensão do aluno na sala de aula. Ensinar de forma ativa depende do interesse e 

motivação do alunado, sugerindo o uso de recursos que façam parte do dia-a-dia do estudante 

e da colaboração de todos os integrantes do sistema educacional na sua implementação. Para 

Vygotsky (2007), “a criança tem um papel ativo no processo de aprendizagem, entretanto não 

atua sozinha. Ela aprende a pensar criando, sozinha ou com a ajuda de alguém, e 

interiorizando progressivamente versões mais adequadas das ferramentas “intelectuais” que 

lhe apresentam e lhe ensinam ativamente os adultos a sua volta”. Para Bruner (2001) o papel 

do docente é criar condições para que os alunos reconheçam uma meta que deve ser alcançada 

e atuar como mediador e guia para que estes alunos alcancem os objetivos proposto. Portanto, 

para esse autor o processo de aprendizagem ocorre quando o docente apresenta ao aluno todas 

as ferramentas necessárias para que este descubra sozinho o que deseja aprender. 
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O presente roteiro de aulas de botânica com uso de gamificação pode ser uma 

ferramenta útil para professores que trabalham com essa área do conhecimento em ciências e 

biologia, pois essa metodologia pode possibilita melhorias de aprendizado, pelo fato das aulas 

se tornarem mais dinâmicas, interessantes e atrativas, dessa forma, contribuindo para melhoria 

do ensino. Para tanto, é necessário que o professor atue como agente mediador do 

aprendizado, transferindo aos alunos o protagonismo em sala de aula. Além disso, é 

importante que o professor, antes de aplicar o roteiro de aulas, verifique as condições de 

aplicabilidade desse roteiro de aulas em sua escola, fazendo as devidas adaptações, para a 

perfeita realização da metodologia. Portanto, planejamento e dedicação são elementos 

fundamentais para o sucesso na aplicação deste roteiro de gamificação nas aulas de botânica.  

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

 Conhecer possibilidades educacionais da gamificação para a aprendizagem em 

botânica no ensino médio.   

 

3.2. Objetivos específicos  

● Realizar um diagnóstico sobre os conhecimentos prévios de botânica dos alunos do 

ensino médio.  

● Elaborar um roteiro de aulas usando gamificação na aprendizagem de botânica no 

ensino médio. 

● Elaborar e aplicar um jogo de tabuleiro como parte metodológica do roteiro de aulas 

de gamificação na aprendizagem de botânica; 

● Estimar a relevância da experiência de gamificação como metodologia para melhoria 

do aprendizado de botânica da turma participante; 

● Conhecer as dificuldades para aplicação de um roteiro de aulas usando gamificação no 

ensino de botânica nas escolas públicas. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1. Ensino de Botânica na educação básica 

O ensino de botânica na educação básica apresenta algumas peculiaridades, que o torna 

um dos objetos do conhecimento abordados na biologia mais espinhoso e difícil de ser 

trabalhado, sendo então necessário por parte do professor, um enfoque e um olhar 

diferenciado. Para muitos professores, o ensino de botânica se distancia muito da realidade do 

aluno e é cheio de terminologias que não fazem parte do vocábulo da maioria dos alunos, 

tornando a aprendizagem enfadonha, desinteressante e desestimulante. Para Silva P. G. P. 

(2008), o ensino da botânica tal qual é abordado hoje é, em sua maioria, feito por meio de 

listas de nomes científicos e de termos totalmente isolados da realidade, onde são utilizadas 

para definir conceitos que, dificilmente, serão compreendidos pelos atores do processo. 

A forma como a botânica é abordada nesse nível de ensino, está muito longe de alcançar 

os objetivos esperados, na produção de um conhecimento significativo, motivador e 

transformador.  Além disso, a maioria de atividades realizadas nas aulas de botânica são 

práticas pedagógicas utilizadas na academia, na formação dos professores, se distanciando da 

realidade do aluno. A falta de contextualização e de atividades práticas diversas nas aulas de 

botânica é um dos principais fatores que levam ao desinteresse e a dificuldade de aprendizado 

do aluno no estudo dessa matéria. Na maioria das vezes, o que é trabalhado nas aulas de 

botânica, não é baseado em situações-problemas e na grande maioria se encontra totalmente 

fora de contexto com a realidade dos alunos, citando exemplos de plantas encontradas em 

outras regiões do Brasil, que estão presentes nos livros didáticos (URSI et al., 2018). 

Portanto, o ensino de botânica na educação básica não tem relevância na vida do aluno, 

pois é meramente descritivo, decorativo, conteudista e, como via de regra, baseado no livro 

didático. De acordo com Souza e Garcia (2019), a botânica passa a ser desconsiderada 

também pelos estudantes que, posteriormente, no processo de sua formação, apresentam 

dificuldades em compreender sobre a importância ecológica das plantas. 

Não obstante a isso, a falta de infra-estrutura para realização de aulas de botânica, tanto 

teóricas quanto práticas, na maioria das escolas públicas do país e a dificuldade de acesso a 

tecnologias, comuns à vida cotidiana do aluno do século XXI, configuram uma barreira no 

processo ensino-aprendizagem. Visto que, com a utilização de recursos tecnológicos no 

processo de ensino, as aulas seriam mais atrativas, proporcionando aos alunos uma forma 
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diferenciada para conseguir compreender os assuntos que lhes são passados (OLIVEIRA; 

MOURA; 2015). 

Além disso, o despreparo de professores de biologia, para lidar com essa realidade, 

contribui de forma significativa para o fracasso na aprendizagem desse objeto do 

conhecimento. Portanto, a melhoria das condições estruturais nas escolas púbicas e uma 

melhor capacitação de docentes poderiam ajudar consideravelmente para melhoria do ensino 

de botânica no ensino fundamental e médio. Baseado nisso, a construção de laboratórios 

multidisciplinares nas escolas, melhoria dos espaços extraclasse, aquisição de materiais 

didáticos e melhoria da acessibilidade digital, podem tornar a escola, um espaço propício ao 

bom desenvolvimento do processo educacional. Silva et al. (2015, p. 9) afirma que: 

 

“Nas escolas públicas, principalmente, são notórias as 

dificuldades na realização de atividades práticas de qualidade. 

Apesar das condições precárias apresentadas pela maioria das 

escolas com relação à falta de materiais didáticos e espaço para 

atividades de laboratório, é possível contornar esses problemas 

ou parte desses, fazendo adaptação de ambientes para aula 

prática e utilizando materiais de baixo custo. Essas ações 

proporcionam aprendizado mais eficiente e motivador do que as 

tradicionais aulas meramente expositivas.” 

 

Associado a isso, a capacitação de docentes, pode abrir novas portas para o aprendizado, 

pois estimula o professor a buscar novas formas de ensinar. Essa capacitação pode ser 

realizada e estimulada por várias vias diferentes, que tenham como objetivo fomentar a 

melhoria da educação, como, por exemplo, as Secretarias Estaduais e Educação (SEDUCs), o 

Ministério da Educação (MEC), as Universidades, por projetos de extensão nas escolas ou por 

parcerias público-privadas (PPPs). Para Arrais, Sousa e Masrua (2014) é importante envolver 

periodicamente os professores em atividades de aperfeiçoamento e atualização, viabilizando a 

participação dos mesmos em cursos, congressos e outros eventos, pois, estas ações 

estimulariam a capacitação, o contato com novas metodologias e a troca de experiências, ao 

tempo em que valoriza o profissional em questão. 

Outro fator que dificulta o aprendizado de botânica é a dificuldade que os alunos têm de 

associar as plantas aos outros seres vivos, como por exemplo, aos animais. Para muitos alunos 

as plantas são meros componentes da paisagem, o que Wandersee e Schussler (2001), 

chamaram de cegueira botânica. Para esses autores a cegueira botânica é definida como: a) a 
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incapacidade de reconhecer a importância dos vegetais para a biosfera e para o cotidiano; b) a 

dificuldade em perceber os aspectos estéticos e biológicos exclusivos dos vegetais; c) achar 

que os vegetais são organismos inferiores aos animais, portanto, não merecedores de atenção 

equivalente. 

Para entender a cegueira botânica nas escolas, ao mostrar aos alunos uma foto contendo 

alguns animais em uma paisagem que também tenham vegetais como árvores, arbustos e 

gramíneas, e ao perguntar aos alunos o que estão vendo a resposta mais provável é que eles 

estão vendo os animais. Portanto, para esses alunos, as plantas que estão ali ou não existem, 

ou são meramente elementos da paisagem. Apesar de esses seres vivos estarem presentes nos 

ambientes em que as pessoas vivem desde o início da vida, o interesse pelos vegetais é pouco 

evidente (Wandersee e Schussler, 2001). Na maioria das vezes se observa as plantas apenas 

como componente estético fazendo parte do pano de fundo de um cenário, onde estão 

presentes os animais. Os seres humanos geralmente apresentam a tendência de ignorar a 

presença dos vegetais, diferente dos animais que são percebidos e reconhecidos com 

facilidade. Essa tendência é observada não apenas nas escolas, mas também pela mídia e pelo 

nosso cotidiano, onde pouca atenção é dada aos vegetais. Para Salantino e Buckeridge (2016) 

tal comportamento tem-se denominado negligência botânica. Wandersee e Schussler (2001, 

p. 2-9) afirmam que: 

 

“A cegueira botânica tem origem na neurofisiologia. Na 

percepção visual, o olho humano gera dez milhões de bits de 

dados por segundo; desse total, o cérebro extrai cerca de 40 bits 

na mesma unidade de tempo; a quantidade de dados que é 

finalmente processada é de 16 bits por segundo. Portanto, 

somente 0,00016% dos dados produzidos nos olhos é 

processado, com prioridade para aspectos como movimento, 

padrões salientes de cores, elementos conhecidos e seres 

ameaçadores. As plantas são estáticas, não se alimentam de 

humanos e confundem-se com o cenário de fundo, tendendo a 

ser ignoradas no processamento cerebral, a não ser que estejam 

em floração ou frutificação. Segundo essa visão, a cegueira 

botânica seria uma condição default dos humanos”. 

 

Todavia, outras hipóteses também podem explicar a cegueira botânica. Para Salantino e 

Buckeridge (2016), no mundo urbanizado em que vivemos, geralmente temos contato não 
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com um vegetal como um todo, mas apenas com suas partes, como folhas, frutos, sementes e 

raízes, e estes chegam até nós pelas gondolas do supermercado. De acordo com esse ponto de 

vista ao comprar uma berinjela no supermercado ou tomar um chá de erva cidreira, não se 

imagina a planta que produz aquele fruto ou produz aquela folha. Portanto, de acordo com 

esses autores, em um ambiente altamente urbanizado a oferta dos produtos industrializados, 

ainda que seus rótulos apresentem desenhos ou esquemas da planta que origina esse produto, 

deve ter um papel importante no processo de estabelecimento da cegueira botânica. No 

ambiente escolar, esse fenômeno é explicitado na predileção em mostrar exemplos de 

animais, negligenciando os vegetais, tanto no livro didático, como pelo professor, o que 

chamamos de zoochauvinismo (WANDERSEE; SCHUSSLER, 2001). 

Associado a todos esses fatos, a abordagem de botânica no ensino médio e 

extremamente descritiva e fragmentada. Baseada no método cartesiano, os objetos do 

conhecimento são abordados por partes e geralmente não existe interação entre eles, o que 

dificulta o entendimento do vegetal como um todo. Para Ursi et al. (2018), é mais importante 

compreender os mecanismos utilizados na organização da diversidade vegetal, dando ênfase 

aos eventos evolutivos, principalmente relacionados à sistemática filogenética, do que decorar 

critérios ou características de grupos vegetais. Por fim, outro aspecto que deve ser 

considerado é a falta de contextualização dos livros didáticos, o que afasta os conteúdos da 

vida cotidiana dos alunos. Além disso, grande parte dos exemplos de vegetais presentes nos 

livros didáticos aborda vegetais presentes nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, penalizando 

alunos que vivem em outras regiões.  

Alguns documentos, como a Matriz de Referências do ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio) e a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), buscam contribuir para a 

melhoria na abordagem de botânica na biologia por professores, pois exige um novo enfoque 

dos conteúdos trabalhados em sala de aula, com uma visão mais contextualizada e enfatizada 

em situações problemas e menos descritiva e decorativa. 

Apesar das dificuldades encontradas, o ensino de botânica pode ser prazeroso, 

estimulante e interessante para o aluno. Trazer a botânica para o cotidiano do aluno e, 

portanto, dar significado para aquilo que está sendo ensinado, pode aumentar o interesse do 

aluno em estudar os vegetais.  Portanto, mudar a forma de ensinar, e criar estratégias que 

chame a atenção dos alunos para a necessidade de aprender sobre as plantas, aumentando seu 

repertório crítico e seu senso de consciência, é uma necessidade para o professor de biologia 

que leciona botânica no ensino fundamental e médio. Para Santos et al. (2015, p. 7) 
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“evidencia-se a necessidade de uma nova abordagem para o ensino de botânica, de tal forma 

que contribua efetivamente para a aprendizagem significativa dos conteúdos, aliado à 

formação de cidadãos críticos, mais conscientes e atuantes na realidade que os cercam”. 

A melhoria no aprendizado de botânica na educação básica deve ser prioridade para 

professores de biologia que trabalham nessa modalidade de ensino. De acordo com Ursi et al. 

(2018) “aprender biologia, incluindo botânica, pode ampliar o repertório conceitual e cultural 

dos estudantes, auxiliando na análise crítica de situações reais e na tomada de decisões mais 

consciente, formando cidadãos mais reflexivos e capazes de modificar sua realidade”. Isso 

permite, por exemplo, que esse aluno seja capaz de comprar alimentos mais saudáveis e de 

melhor qualidade; ter consciência social e ambiental; ter respeito com a vida humana e de 

outros seres vivos, entre outros. 

Sendo assim, propor novas estratégias pedagógicas para ensinar botânica para alunos da 

educação básica se faz necessário, uma vez que, esse aluno do século XXI, que é conectado e 

bombardeado com grande carga de conhecimento e cercado por uma infinita variedade de 

formas de aprender, não mais se interessam por aulas monótonas, desestimulantes e 

desinteressantes, em que eles são meramente receptores de conteúdo. Por isso, dinamizar a 

aula e capacitar o aluno, tornando-o crítico, consciente e protagonista no processo de 

aprendizagem, é fundamental para a melhoria do ensino de botânica na educação básica. Para 

Souza e Garcia (2019), propostas pedagógicas que podem permitir ao aluno a reflexão e a 

capacidade de tomar decisões acerca de pontos que envolvem o seu cotidiano ligado ao estudo 

das plantas é um desafio constante na biologia. 

A escolha do livro didático pelo professor no guia de livros didáticos do Plano Nacional 

Do Livro Didático (PNLD) distribuídos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) das escolas públicas brasileiras, também deve ser feita de forma bem 

criteriosa. O livro didático geralmente é a ferramenta utilizada pelo professor como roteiro 

para seguir a sequência didática que tem que ser abordada na disciplina. Para Lajolo (1996), a 

construção dos currículos escolares ainda é fortemente influenciada pelos livros didáticos, 

onde estes, ao serem utilizados pelos professores e estudantes, definem a qualidade de ensino 

brasileiro.  

Livros didáticos com linguagens decorativas e que não levam o aluno à reflexão devem 

ser preteridos em relação a livros didáticos que trazem uma abordagem mais moderna, 

reflexiva e contextualizada. Essa maneira de abordagem permite ao aluno condições de atuar 

de forma crítica e consciente na sociedade. Para Souza e Garcia (2019), é necessário ocorrer 
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uma reformulação na abordagem pedagógica adotada pelo professor de biologia no ensino 

botânica. Adequar seus recursos pedagógicos, incluindo o livro didático, também é 

fundamental, para que essa mudança possa acontecer. 

Uma solução que pode ser adotada por professores é trabalhar botânica com seus alunos 

em uma abordagem baseada em situações-problemas, de forma contextualizada e aliada a 

metodologias ativas, que trazem uma nova forma de ensinar, mais dinâmica e transformadora, 

onde o aluno deixa de ser meramente receptor do conhecimento, passando a ser protagonista 

do processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, propostas pedagógicas que trazem o 

estudante à reflexão e a tomar decisões sobre as questões do seu cotidiano em conexão ao 

estudo dos vegetais podem ser uma solução para a melhoria do ensino de botânica na 

educação básica. Segundo Ursi et al. (2018), a contextualização, principalmente quando aliada 

à utilização de uma variedade de estratégias didáticas mais dinâmicas, podem propiciar o 

protagonismo do estudante.  

Uma forma de promover essa abordagem em botânica é associar os conceitos desse 

objeto do conhecimento com a vegetação presente na escola, ou ao seu entorno. Tirar o aluno 

da sala de aula, levando-o para um espaço não-formal, como o pátio da escola ou seu entorno, 

pode contribuir de forma satisfatória o interesse desse aluno pela botânica. Aliado a isso, 

relacionar esses conceitos com as plantas que fazem parte do cotidiano do aluno, como, por 

exemplo, as plantas que ele come, as plantas que ele tem em casa e as plantas presentes na rua 

onde ele mora, podem trazer significado para aprender os conceitos de botânica. De acordo 

com Stanski et al. (2016), para ter relevância e ser significativa, a aprendizagem deve ser 

continuada e de muitas descobertas, aumentando o interesse dos alunos, fugindo da rotina e 

mecânica de uma aula tradicional, o que causa distanciamento do assunto. 

Outra forma de melhorar o ensino de botânica na educação básica é atrelar os conceitos 

presentes nesse objeto do conhecimento a novas tecnologias educacionais, dessa forma, 

utilizando essas ferramentas didáticas para o melhoramento do ensino e aprendizagem 

(CHIOFI; OLIVEIRA, 2014). O uso da internet atrelado a gadgets e softwares pode ser muito 

significativo para o aprendizado de botânica na educação básica. Esses tipos de tecnologias, 

tão comuns ao cotidiano do aluno, que vive o contexto da era digital, podem funcionar como 

agente facilitador para produção de conhecimento significativo. Portanto, na área educacional, 

é de fundamental importância associar essas novas tecnologias ao ambiente escolar, atrelando 

computadores e gadgets à rede mundial de computadores, possibilitando novas formas de 

ensinar botânica para esses alunos que já são inseridos nas mídias sociais.  
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Entretanto, é importante reconhecer que a precariedade da maioria das escolas públicas 

dificulta de maneira significativa a adoção dessas práticas educacionais nessas escolas. A falta 

de acesso à internet e a recursos tecnológicos nessas escolas ainda é um entrave para uma 

abordagem mais tecnológica no ensino de botânica. Portanto, novas políticas públicas, que 

busquem a melhoria das condições de infra-estrutura das escolas públicas, podem contribuir 

para a melhoria da qualidade da educação no ensino básico, pois proporciona a criação de um 

ambiente harmonioso, que favorece a interação e o ensino-aprendizado dos alunos (LIMA, 

2014). 

Em virtude dessas dificuldades, é papel do professor reconhecer esses entraves e buscar 

soluções para poder ter acesso a essas tecnologias em sala de aula. Além disso, é importante 

que os professores que fazem aulas usando essas tecnologias façam o proveito de forma 

correta, para que as mesmas possam ajudar a produzir conhecimento de forma significativa 

aos alunos, e não meramente outra forma de ter aulas desinteressantes e desestimulantes. Para 

Silva M. (2008), a utilização dessas novas tecnologias sem um planejamento pedagógico 

estrategicamente direcionado ao atendimento de objetivos educacionais limita o seu uso a 

modernos equipamentos para transmissão/reprodução passiva do ensino tradicional. 

 

4.2. Metodologias ativas 

A educação tradicional em espaços formais se encontra em xeque, devido às grandes 

mudanças que as sociedades vêm sofrendo nos últimos anos. Portanto, rever as práticas 

pedagógicas adotadas na maioria das escolas, principalmente as públicas, torna-se uma 

necessidade cada vez mais imediata, porque com aplicações de ações educativas planejadas os 

professores estarão mais capacitados para repassar de forma didática e atrativa os 

conhecimentos de assuntos considerados de mais difícil entendimento, como a botânica 

(LOPES, 2017). Os modelos educacionais aplicados em geral na educação básica estão 

relacionados à educação tradicional, em que o professor é o protagonista do processo de 

ensino-aprendizagem, tornando os alunos meros espectadores desse processo. Esse tipo de 

método educacional fazia sentido quando o acesso à informação era precário, entretanto, com 

o advento da internet, ocorre uma ampliação da sala de aula, tornando urgente a proposição de 

mudanças nos modelos educacionais adotado nas escolas. 

O uso de metodologias ativas pode ser uma forma de quebrar esse paradigma e inverter 

o protagonismo em sala de aula, passando pra os alunos o papel de sujeito ativo no 

mecanismo de ensinar e aprender. Nas metodologias ativas o aprendizado se dá a partir da 
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problematização do cotidiano do aluno, levando a desafios que precisam ser suplantados. De 

acordo com Santos et al. (2015), na Metodologia de Aprendizagem Ativa, o estudante é o ator 

principal do processo de edificação de seu conhecimento, atuando como protagonista no 

processo de ensino-aprendizagem, enquanto que o professor atua como facilitador desse 

processo. O papel desse professor, portanto, é ser um mediador atento no mecanismo de 

construção do conhecimento de seus estudantes. 

O processo de aprendizagem baseado em metodologias ativas é pautado no 

construtivismo, onde de acordo com essa linha pedagógica, o professor e o estudante 

constroem em conjunto o conhecimento, tendo o professor o papel de mediador do 

conhecimento que o estudante já possui, ajudando na condução da formação de competências 

e colaborando para que o aluno aprenda a aprender, criando dessa forma, condições para que 

este, a partir de suas próprias vivencias construa seus saberes e participe de forma ativa do seu 

próprio aprendizado (NIEMANN; BRANDOLI, 2012). Jean Piaget (1896-1980) é um dos 

autores mais conhecidos do construtivismo e para esse autor, a mente é uma estrutura 

cognitiva que funciona em equilíbrio e aumentando constantemente seu grau de organização e 

de adaptação ao meio. Quando este equilíbrio é quebrado por experiências não assimiláveis, a 

mente se reestrutura construindo novos esquemas de assimilação, atingindo novo estado de 

equilíbrio (MARQUES, 2013). 

Envolver os alunos em atividades complexas aguça sua proatividade, tornando-os 

capazes de tomar decisões. Nas metodologias ativas, a aprendizagem se dá de forma 

investigativa, onde o conhecimento se inicia a partir de uma problematização, que tem que ser 

resolvida pelo aluno, para que este possa construir um conhecimento que seja significativo e 

motivador. Essas metodologias quando são bem estruturadas, fundamentadas e aplicadas, 

auxiliam na construção de alunos mais críticos e que podem se tornar profissionais melhores, 

mais eficientes e mais competitivos para o mercado de trabalho. Atuar em sala de aula, diante 

de uma perspectiva inovadora, é papel fundamental do professor do século XXI, 

transformando a realidade do aluno de forma significativa. Para Lara et al. (2019, p.2), “na 

interface entre o geral e o específico e frente aos desafios de promover uma educação 

contextualizada e baseada em metodologias ativas de ensino-aprendizagem, o papel dos 

docentes assume um destaque estratégico e representa um fator crítico no desenvolvimento de 

iniciativas educacionais orientadas por competência”. 

Nas metodologias ativas a aluno é o agente central do processo de aprendizagem, ou 

seja, não é um agente passivo do processo, um mero receptor de conteúdo, mas sim o 
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protagonista, ou seja, o principal responsável pela construção do conhecimento. Para que isso 

ocorra, é necessário que o professor se torne um agente mediador e estimulador do processo, 

propondo experiências de aprendizagem significativas aos seus alunos. Para Freire (1996), as 

experiências de aprendizagem têm o poder de estimular a curiosidade do aluno, permitindo 

que este possa pensar o concreto e que tenha consciência de sua realidade, podendo questioná-

la e, assim, construir conhecimentos que possam ser realmente transformadores. 

Ao criar estratégias inovadoras em sala de aula, o professor aguça o interesse dos 

estudantes pela descoberta de novas possibilidades de aprender e também de ensinar, 

invertendo o protagonismo em sala de aula e colocando o aluno no eixo central do processo 

ensino-aprendizado. Ao propor essas estratégias, é consenso que o professor deva optar por 

caminhos que valorizem a autonomia e o senso crítico dos estudantes, possibilitando reflexão, 

por parte dos alunos, da necessidade de aprender aquele objeto do conhecimento e de sua 

importância na sua formação como cidadão consciente. Na qual Lacerda e Santos (2018), 

enfatiza que os professores devem utilizar estratégias que sejam convidativas, que com isso, 

os alunos vão sentir interesse de participar de forma ativa, e ao mesmo tempo, se sentirão 

mais à vontade para expor suas ideias.  

De acordo com a nova BNCC, o uso de metodologias ativas é importante para a 

aprendizagem de forma significativa pelo educando, reforçando a ideia de que ao se pensar 

em educação nos dias atuais, é necessário que o educador se aproprie das melhores técnicas 

de aprendizagem e de recursos lúdicos, para que o processo de aprendizagem seja bem 

sucedido. Esse documento afirma também, que aprender de forma significativa possibilita a 

edificação do sujeito. Para tanto, o conhecimento deve construído e reconstruído 

dialeticamente pelos professores e estudantes e, a partir dessa reconstrução, o educando deve 

desenvolver novas competências tornando-se autônomo, com capacidade de questionar e 

consciente da necessidade de um aprendizado constante, que está sempre inacabado 

(BRASIL, 2019). 

É importante salientar, entretanto, que essa mudança de paradigma não deve acontecer 

de uma hora para outra. Tirar o professor de sua “zona de conforto”, já acostumado com aulas 

expositivas e dentro de espaços formais é uma tarefa das mais difíceis. Isso se deve, 

principalmente, ao próprio processo de formação docente desse educador, onde este também 

encontrava aulas expositivas e dentro de espaços formais. Além disso, muitos professores se 

sentem desconfortáveis em perder seu protagonismo em sala de aula, pois acham que podem 

perder sua importância no processo educacional. Soma-se a isso, o medo de que, ao passar o 
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protagonismo para o aluno, o professor corre o risco de perder o controle sobre a turma. Por 

isso, que Diniz (2001) afirma que um ambiente de aprendizado mais cooperativo, na qual o 

professor fornece a orientação, faz com que o espaço formal das aulas se torne mais rico e 

interessante para os alunos. 

Portanto, é importante que essas mudanças possam começar dentro das universidades, 

nos cursos de formação docente, apresentando aos novos professores que vão entrar no 

mercado de trabalho, a prática docente de metodologias ativas. Nesse contexto, formar 

profissionais engajados nessa mudança de paradigmas pode contribuir de maneira 

significativa para a melhoria do ensino na educação básica. De acordo com Lacerda e Santos 

(2018), as universidades e instituições de ensino superior e seu corpo docente, possuem 

importante papel na formação desse perfil profissional, exigido pelo mercado. 

Aliado a isso, também se faz necessário, que ocorram mudanças significativas nas 

instituições de ensino básico, tanto privadas quanto públicas, para que estas possam estar 

inseridas em práticas que usam metodologias ativas em seu processo educacional. 

Inicialmente, é de fundamental importância que as escolas insiram em seu Projeto Político 

Pedagógico (PPP), essas práticas educacionais, para, que estas, se tornem uma política 

educacional nessas instituições de ensino. Além disso, formação e aperfeiçoamento do corpo 

docente em metodologias ativas também é importante, para que estes possam estar 

capacitados a realizar atividades de aprendizado significativo aos alunos. 

Outro fator preponderante é a melhoria da infra-estrutura nas escolas. As maiorias das 

escolas de ensino fundamental e médio do Brasil, principalmente as públicas, não possuem 

condições de infra-estrutura compatível com os métodos aplicados nas aulas com 

metodologias ativas. As grandes maiorias dessas escolas não apresentam acesso à internet de 

forma satisfatória e muito menos equipamentos tecnológicos que possam funcionar como 

agentes facilitadores para adoção dessas práticas, como tabletes, projetores de slides, 

computadores, microscópios, etc. Associado a isso, essas escolas dificilmente apresentam 

espaços não-formais adequados para desenvolvimento de atividades práticas ou lúdicas que 

muitas das vezes são necessárias para o desenvolvimento das aulas. Diante de todas essas 

deficiências de infra-estrutura apresentado nas escolas públicas a qualidade da educação acaba 

sendo afetada diretamente (MONTEIRO; SILVA, 2015). 

As metodologias ativas podem ocorrer de diversas formas diferentes. Algumas 

envolvem o uso da internet e o uso de tecnologias digitais; outras usam espaços não-formais 

para realização das aulas; algumas, por sua vez, baseiam-se em situações-problemas como 
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ponto de partida para realização das aulas; e existem ainda, aquelas que usam a dinâmica e a 

arquitetura dos games como método de aprendizado. Apesar de ocorrerem de formas 

diferentes, todos esses modelos de metodologias ativas levam sempre ao mesmo estado-fim, 

ou seja, dinamizar as aulas e inverter o protagonismo do processo, fazendo que o aluno se 

torne protagonista do seu próprio processo de construção do saber, com isso, alcançando seus 

objetivos educacionais (CRUZ et al., 2018).  

Deve-se considerar, entretanto, que qualquer aula pensada pelo professor, por mais 

inovadora e interessante que seja, mas que não coloque o estudante como agente ativo no 

processo de aprender e ensinar não podem ser considerados como metodologia ativa. Como 

exemplos desse tipo de metodologia têm a Aprendizagem Baseada em Problemas, tradução do 

inglês “Problem Based Learn” (PBL), a Sala de Aula Invertida ou Flipped Classroom e a 

gamificação. 

É importante salientar que essas metodologias só serão bem-sucedidas se forem bem 

planejadas. É necessária uma integração e parceria entre os atores que fazem parte da 

execução dessas metodologias: escola, professores e alunos. Por parte das escolas, é 

necessário que essas instituições criem condições adequadas para que essas metodologias 

possam ser aplicadas. Por isso, antes da aplicação de uma dessas metodologias ativas por 

parte dos professores, é necessário que seja feita uma avaliação das condições da escola, para 

que tal prática possa ser realizada. Se todas as condições da escola não forem às ideais, é 

necessário saber se as condições podem ser adaptadas antes da aplicação da metodologia 

(MONTEIRO; SILVA, 2015). 

Em relação aos professores, há necessidade que haja formação em metodologias ativas e 

que toda atividade executada seja planejada com antecedência, para que a execução da 

metodologia possa ocorrer de forma que o aluno se torne o sujeito ativo do processo, além do 

mais, o estreitamento da relação do professor com o aluno, estimula para que a aprendizagem 

de fato aconteça (NASCIMENTO; COUTINHO, 2016). 

Já no que tange os alunos, é necessária uma avaliação prévia das características da 

turma antes de propor aulas desse tipo, principalmente se as condições de infra-estrutura da 

escola não forem adequadas. Saber se os alunos conseguirão ter sucesso nessas condições é 

ponto primordial para que a metodologia seja bem-sucedida. Para Berbel (2011), o 

engajamento do aluno em relação a novas formas de aprendizagens, pela compreensão, pela 

escolha e pelo interesse, é condição essencial para ampliar suas possibilidades de exercitar sua 

liberdade e sua autonomia. 
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4.3. Gamificação 

A maioria dos alunos que hoje estudam na educação básica no Brasil faz parte do que a 

sociologia chama de geração Z. A principal característica das pessoas que fazem parte dessa 

geração é o fato delas terem nascido em uma era totalmente digital, sendo muito 

familiarizadas com a internet e conectadas nas redes sociais. De acordo com Faber (2011), a 

geração Z é uma geração de pessoas que nunca concebeu o planeta sem computadores, chats, 

telefones celulares. Sua maneira de pensar foi influenciada, desde o berço, pelo mundo 

tecnológico, e seu conceito de mundo é desapegado das fronteiras geográficas. 

De acordo com Gros (2013) “uma das principais formas de acesso ao mundo da 

tecnologia para crianças e jovens é o jogo digital, pois geralmente o primeiro contato com 

equipamentos eletrônicos acontece por meio de um vídeo game”. Associado a isso, a maioria 

dos alunos dessa geração, tem uma predileção por jogos (games), principalmente os digitais, e 

usam parte do seu tempo diário jogando esses games em computadores, smartfones, tablets e 

consoles. 

Assim, torna-se necessário criar estratégias educacionais que permitam atrelar a 

aprendizagem à dinâmica dos games, com o uso de jogos educacionais, desenvolvendo aulas 

mais atrativas e motivadoras, possibilitando uma aprendizagem mais ativa e inovadora. É 

importante salientar, entretanto, que para ser usado como metodologia educacional, as 

atividades envolvendo jogos, devem ser bem planejadas, para que o objetivo fim da aula, que 

é o aprendizado, possa ser alcançado. O uso de jogos, portanto, quando bem planejado, atua 

facilitando o aprendizado do conteúdo, além de desenvolver habilidades e ampliar a 

concentração, a capacidade cognitiva e o intelecto dos estudantes (PRENSKY, 2012). Para 

Bomfoco (2012), os jogos podem proporcionar experiências enriquecedoras, tornando-se 

importantes ferramentas no auxílio da aprendizagem tanto na escola como fora dela. 

Uma forma de aplicar a estética dos jogos em sala de aula é a gamificação. A 

gamificação é um tipo de metodologia ativa em que o professor usa a dinâmica e elementos 

dos jogos para ensinar conteúdos de sua disciplina. De modo geral, é uma prática usada há 

muito tempo nas escolas, quando, por exemplo, os professores executavam tarefas com os 

alunos com nível crescente de dificuldade ou quando ao final da execução de tarefas, os 

alunos ganhavam alguma recompensa. De acordo com Fardo (2013), a gamificação é uma 

ferramenta que utiliza determinados processos como sistema de recompensa, sistemas de 

feedback, interatividade, regras claras e objetivos, interação, competitividades entre outros,e  
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tudo isso alinhado ao divertimento, então dessa forma, os elementos dos jogos faz com que 

haja uma motivação e engajamento dos participantes, tornando a interação com um game um 

processo prazeroso.  

Araújo e Carvalho (2014) afirmam ainda que a utilização da gamificação com sabedoria 

pelos professores pode direcionar o ambiente de sala de aula para o sucesso no aumento tanto 

do engajamento quanto de realização dos alunos. Contudo, os autores ressalvam que como 

acontece com qualquer referencial pedagógico, um educador deve ter cuidado para considerar 

o contexto de ensino ao qual está engajados, quem são os seus alunos e quais são os objetivos 

comuns da turma. 

Apesar antiga como prática pedagógica, a gamificação vem se destacando como 

metodologia ativa recentemente, tornando-se uma tendência no âmbito da educação. Silva; 

Sales; Castro (2019, p. 2) explicam o funcionamento da metodologia de gamificação: 

 

“A gamificação contempla o uso de elementos 

de design de games em contextos fora dos games para motivar, 

aumentar a atividade e reter a atenção do usuário. Os elementos 

de games são objetivos, regras claras, feedback imediato, 

recompensas, motivação intrínseca, inclusão do erro no 

processo, diversão, narrativa, níveis, abstração da realidade, 

competição, conflito, cooperação, voluntariedade, entre outros.”  

 

A gamificação pode ser uma alternativa interessante para a melhoria da aprendizagem 

na educação básica, pois possui um potencial muito grande para despertar nesse aluno da 

geração Z, o interesse nos objetos do conhecimento trabalhados em sala de aula. É importante 

salientar, entretanto, que apesar de que em boa parte das práticas de gamificação usada nas 

escolas usem as tecnologias digitais, está não é um elemento obrigatório na execução dessa 

prática educacional. De acordo com Fardo (2013, p. 66-77), “a gamificação voltada para a 

área do ensino e aprendizagem (educação) possui um campo em potencial a ser considerado e 

explorado. Atualmente as pessoas estão cada vez mais presentes nos ambientes em que a 

tecnologia e as mídias digitais se destacam, é necessário novas abordagens e estratégias para 

influenciar os estudantes devido aos mesmos se mostrarem desanimados e desmotivados em 

relação às metodologias de aprendizagem utilizadas na maioria das instituições de ensino”. 

Orlandi et al. (2018, p. 23) afirmam que: 
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“A gamificação surge como uma proposta educacional de 

abordagem multimodal que visa fortalecer o processo de 

aprendizagem, pretendendo despertar o interesse, a curiosidade 

e a participação nos indivíduos, e ainda utilizar elementos 

modernos e prazerosos para a realização de tarefas e a conquista 

de objetivos. Deverá ser precedida de planejamento, 

capacitação, pesquisa e acompanhamento para que seja 

iniciativa consistente, agregadora e resulte enriquecedora nos 

diversos segmentos da realidade contemporânea, na educação, 

promovendo a motivação, o engajamento e a participação dos 

usuários no processo, observados seus perfis e aspectos 

culturais, o contexto onde estão inseridos e os objetivos do 

processo.” 

  

Apesar de não ser um game propriamente dito, pois não contempla a jogabilidade, a 

gamificação usa as metáforas usadas nos games como metodologia educacional. Superar 

etapas, alcançar metas, passar de fase, derrotar o vilão e zerar o jogo são algumas dessas 

metáforas que podem ser usadas por professores para ensinar determinados objetos do 

conhecimento de forma gamificada. É importante frisar, entretanto, que uma atividade 

gamificada não precisa, necessariamente, conter todos os elementos de um game, ou seja, o 

uso de apenas algumas metáforas abordadas nos games, já permite considerar aquela atividade 

como gamificada. No processo gamificado os elementos devem estar ligados, produzindo uma 

experiência bem próxima a de um game completo. De acordo Silva; Sales e Castro (2019) 

existem quatro características da mecânica dos jogos que são essenciais para a realização da 

gamificação: voluntariedade, objetivos, regras e feedbacks.  

A voluntariedade está relacionada a aceitação pelos jogadores; das regras, objetivos 

e feedbacks do jogo. Busarello (2016, p. 76) “estabelece que só há a real interação entre o 

indivíduo e o sistema quando o primeiro está disposto a se relacionar com os elementos do 

segundo. Para isso, o indivíduo deve aceitar a meta, as regras e o sistema de feedback 

propostos pelo ambiente”.  

Já o objetivo ou meta é o motivo pelo qual o indivíduo realiza a atividade, ou seja, é o 

elemento que direciona o participante de um jogo a se concentrar para atingir o propósito. Os 

objetivos devem ser claros, caso contrário o jogo pode tornar-se confuso e difícil, o que pode 

leva-lo ao fracasso. Além disso, a complexidade dos objetivos pode permitir sua subdivisão 
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em objetivos menores tornando o jogador capaz de atingir o objetivo maior (FARDEL et al. 

2014). 

As regras tem por função limitar as ações dos jogadores e criar condições específicas 

para realização do jogo. De acordo com Silva; Sales e Castro (2019), as regras tem por função 

definir o comportamento do jogador e a organização de suas ações para o cumprir os desafios 

propostos pelo jogo. As regras permitem que o jogador explore melhor os espaços oferecidos, 

desenvolvendo a criatividade e motivando o pensamento estratégico. Para Busarello (2016, 

p.75), “as regras favorecem a liberação da criatividade e do pensamento estratégicos uma vez 

que buscam ajustar o nível de complexidade do sujeito às atividades que devem ser 

realizadas”. As regras podem ser de quatro tipos: a) Operacionais, deliberando as formas de 

como agir no ambiente de jogo; b) Fundamentação, relacionadas a funcionalidade do sistema. 

Essas regras são mais relevantes aos desenvolvedores do que para aqueles que utilizam o 

sistema; c) Comportamento, associadas ao comportamento do usuário no universo do jogo; e 

d) Instrucionais, que são regras básicas que indicam o que é importante para o jogador 

aprender para que ele possa interagir no sistema. 

O feedback tem como função dar retorno ao indivíduo sobre o andamento do jogo, ou 

seja, sua função principal é informar aos jogadores como está seu desempenho nas etapas do 

jogo, fomentando a motivação. Segundo Silva; Sales e Castro (2019), para isso, 

os feedbacks devem ser, claros, imediatos e diretos. Isso é um padrão importante nos games 

de boa qualidade, pois fornecem continuamente uma imagem aos usuários de seu estado em 

relação ao objetivo do jogo.  

Portanto, a gamificação usa o embasamento, a mecânica, a estética e o pensamento do 

jogo, para promover engajamento e motivação dos alunos, para facilitar o aprendizado e a 

capacidade de resolução de problemas, tornando entes, cidadãos mais críticos e capazes de 

viver em sociedade e de conseguir um lugar no mercado de trabalho (TOLOMEI, 2017).  

Para Busarello (2016, p.26), “o embasamento em jogos consiste na criação de um 

ambiente ou sistema em que as pessoas possam investir sua cognição, tempo e energia. 

Basicamente busca o favorecimento do engajamento dos indivíduos em desafios abstratos, 

definidos por regras, que tenham interatividade e feedbacks que resultem em respostas 

quantificáveis, culminando as reações emocionais”. A mecânica é o conjunto de regras 

fundamentais ao processo de gamificação. A estética está associada a como olhar a 

experiência de gamificação é sentida pelo aluno, ou seja, como ele compreende esteticamente 
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o processo. Isso permite converter uma tarefa monótona e enfadonha em uma atividade 

dinâmica e motivadora. 

Além desses elementos, outros componentes também podem ser usados em qualquer 

contexto que envolva atividades gamificadas, tais como: fantasia, estímulos sensoriais, 

mistério e o fracasso (BUSARELLO, 2016). 

A fantasia estimula o imaginário do aluno, criando um mundo completamente fora da 

sua realidade, estimulando dessa forma, o interesse, o engajamento e a motivação do 

educando. Na fantasia o aluno pode interagir com experiências fora do normal, onde ele pode 

assumir um ou mais papeis, vivenciando experiências emocionantes, agindo como agente 

facilitador da aprendizagem. De acordo com Busarello (2016), quanto mais envolvente e 

fascinante for o sistema de fantasia, também o será o conteúdo a ser aprendido pelo aluno.  

Os estímulos sensoriais são as sensações e percepções sentidas pelos alunos durante a 

experiência de gamificação. Muitas das vezes, a experiência de uma atividade gamificada 

pode levar a uma distorção dos sentidos, levando a interação em mundo imaginário, 

produzindo adrenalina e um estado de êxtase corporal, aumentando o estado motivacional do 

aluno em participar da metodologia, e por consequência, alcançar o aprendizado. “A sensação 

de vertigem neste universo é uma forma de euforia que desordena a percepção, estimulada 

pelas imagens e sons, intoxicando os sentidos, como acontece em uma partida esportiva ou 

em um parque de diversões” (CSIKSZENTMIHALYI, 1999). 

O mistério é o fator que aguça a curiosidade do aluno, uma vez que a curiosidade é 

intrínseca ao ser humano. A criação de mistérios durante a execução da metodologia promove 

estímulos sensoriais e cognitivos nos alunos, potencializando sua curiosidade. Isso gera 

motivação e interesse do aluno em relação a atividade gamificada, facilitando dessa forma o 

aprendizado. Para Busarello (2016), a curiosidade é um fator motivador para a aprendizagem, 

pois trilha o caminho para a humanidade entender o mundo, o que explica a curiosidade 

humana sobre coisas inesperadas ou que não se podemos explicar. Ainda de acordo com esse 

autor, o mistério tem sua origem a partir da evocação curiosidade do indivíduo. Assim, a 

gênese do mistério está relacionada a fatores como: surpresa, inconsistência, falta de 

informações disponíveis, novidade. complexidade, quebra de expectativa e na dúvida para 

prever eventos futuros. 

O fracasso é o componente do jogo que permite que o aluno possa repetir uma tarefa 

caso cometa um erro permitindo sua recuperação. Esse componente permite que o aluno possa 
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executar uma tarefa sem medo, o que pode aumentar seu envolvimento no jogo (PRENSKY, 

2012). 

É importante salientar que em uma atividade gamificada, como metodologia ativa, o 

aluno deverá estar no centro do processo e o professor atuando como mediador. O professor 

será responsável por definir as regras, apresentar os objetivos do jogo e atuar como elemento 

motivador durante a aplicação da metodologia. É importante que o professor consiga o 

engajamento dos alunos para a realização das tarefas e para isso, é necessário que este tenha a 

capacidade de transformar atividades enfadonhas em tarefas motivadoras. Os alunos, por sua 

vez, terão que cumprir os desafios e missões propostas pelo jogo, tais como: resolver 

situações-problemas, elaborar hipóteses, realizar pesquisas, dividir tarefas, delegar 

responsabilidades, compartilhar conhecimentos, solucionar problemas, encontrar soluções 

dentre outras. Para Silva; Sales e Castro (2019), “essa prática de ensino, que possibilitam ao 

aluno fazer alguma atividade e, ao mesmo tempo, o leva a pensar sobre o que está fazendo, 

sintetiza um os princípios das metodologias ativas de aprendizagem que é favorecer no aluno 

as atividades de ouvir, ver, perguntar, discutir, fazer e ensinar”. 

A gamificação como atividade educacional, apresenta um conjunto de elementos de 

jogo que são fundamentais para a execução dessa metodologia. No processo de gamificação 

os alunos assumem o papel de personagens ou avatares e suas ações estarão em consonância 

com esse personagem. Além disso, é fundamental que os alunos aceitem as regras do jogo, 

para conseguirem vencer os obstáculos e atingir as metas pré-definidas. Associado a isso, é 

importante a utilização de uma história, que conta a narrativa do jogo, isso é importante, pois 

cria um contexto para a execução das tarefas. De acordo com Busarello (2016), a união de 

conceitos de jogos com conceitos das narrativas oferece material para a criação de histórias 

interativas que possibilitam o engajamento do indivíduo, levando-o a prosseguir na tarefa. 

Assim como qualquer metodologia ativa, a gamificação apresenta críticas. Podendo não 

apenas não representar avanços significativos em níveis de capacidade e engajamento dos 

alunos, mas também causar frustrações e desânimo aos mesmos (ORLANDI et al., 2018). 

Apesar dessas dificuldades encontradas, a gamificação pode funcionar de forma muito 

eficiente, contribuindo para o aprendizado dos alunos e melhorando os processos 

educacionais. Para Busarello (2016), um jogo desenvolvido de forma apropriada, tem o poder 

de auxiliar os alunos no desenvolvimento de habilidades e conhecimento em curtos períodos 

de tempo, melhorando a efetiva retenção de conteúdo. Neste contexto, o jogo pode acelerar a 
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curva de experiência da pessoa, promovendo o aprendizado de conteúdos e sistemas 

complexos. 

 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A proposta desse trabalho foi à construção de um roteiro de aulas, usando a gamificação 

na aprendizagem de botânica no ensino médio. Esse roteiro foi produto educacional do 

Mestrado Profissional no Ensino de Biologia (PROFBIO), cujo objetivo foi melhorar a 

aprendizagem de botânica no ensino médio. Apesar de minuciosamente planejado, foi 

permitido ao professor fazer mudanças pontuais nas instruções do jogo para se adequar a 

situações adversas que possam acontecer. 

 

5.1. Produto educacional 

O produto educacional conta com os seguintes recursos: a) um Roteiro de aulas usando 

gamificação para o aprendizado de botânica, na qual abrangeu apenas parte do conteúdo que é 

normalmente abordado no ensino médio (Tabela 1); b) Um jogo de tabuleiro (Forest Runner), 

produzido pelo professor/pesquisador, onde pode ser avaliada a aprendizagem dos alunos no 

conhecimento de botânica (figura ilustrativa, manual e detalhamento do jogo estão 

disponíveis nos Apêndices A e B). Além disso, o produto educacional pode fazer uso dos 

seguintes recursos: 

1. Smartfones, Tablets, Notebooks e projetores de slides, que são úteis na execução das 

aulas (esses recursos não são indispensáveis para a execução do roteiro de aulas, 

podendo ser substituídos na ausência deles); 

 

2. Programa Magnifying Glass Flashlight PRO 1.4, disponível nas plataformas App 

Store e Play Store, compatível com os sistemas operacionais IOS e Android, que serve 

para transformar smartfones em lupas para visualizar estruturas pequenas presentes nos 

vegetais. Em caso de impossibilidade de recursos para dispor desse programa, tais como 

smartfones ou internet, ele pode ser substituído por lupas manuais. 
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Tabela 1 – Programação tradicional da sequência de conteúdos de botânica. 

Aula Conteúdo 

Aulas 01 e 02 Introdução a botânica. 

Aulas 03 e 04 Briófitas e plantas vasculares sem semente 

Aulas 05 e 06 Gimnospermas e angiospermas 

Aulas 07 e 08 Ciclos reprodutivos 

Aulas 09 e 10 Histologia vegetal 

Aulas 11 e 12 Raiz e caule 

Aulas 13 e 14 Folha e flor 

Aulas 15 e 16 Semente e fruto 

Aulas 17 e 18 Fitormônios e tropismo 

*em destaque, encontram-se os temas que foram trabalhados usando a gamificação. 

              Fonte: LEITE, 2019. 

 

5.2. Descrição do roteiro de aulas 

O roteiro deve ser aplicado, preferencialmente, em uma turma do segundo ano do 

ensino médio de, no máximo, 40 alunos. Essa turma deve ter três aulas semanais de biologia, 

com duração de 45 minutos cada. Dependendo de algumas adaptações, o roteiro pode ser 

aplicado em turmas com quantidade maior ou menor de alunos e aulas. Nas aulas teóricas, 

inicialmente o professor/mediador deve fazer perguntas sobre os conhecimentos prévios doas 

alunos/jogadores sobre o assunto a ser abordado. Posteriormente, os times devem fazer a 

leitura de textos que falem sobre o assunto abordado e logo em seguida deve ser feita uma 

discussão sobre esse conteúdo entre os alunos/jogadores e o professor/mediador. É importante 

relatar, que esse esquema de aplicação do referencial teórico para a turma, pode ser adaptado 

de acordo com as necessidades do professor/mediador e da turma.  

Para aplicação do roteiro de aulas, a sala de aula é transformada em um ambiente de 

jogo, cujo objetivo é angariar recursos financeiros, em uma moeda fictícia (gene, G$), para 

preservar a reserva ambiental de AMAZON. Para isso os times têm que disputar o lendário 

jogo GAME OF PLANTS. O roteiro de aulas apresenta os seguintes elementos: 

 

1. Voluntariedade. Para a execução do roteiro de aulas é necessário que os alunos da turma 

concordem em participar da metodologia de gamificação, para que seja garantido o 

engajamento e motivação da turma. Aos alunos que não concordarem em participar da 

metodologia, a sugestão é que esses alunos participem das aulas conceituais dos objetos do 
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conhecimento e, nas aulas de execução de missões, o professor preparar atividades extras para 

esses alunos, que possam definir seu conceito. 

 

2. Regras. A realização do roteiro de aulas segue as seguintes regras:  

● Os alunos/jogadores são divididos em cinco grupos ou times de no máximo oito 

alunos/jogadores cada, que participam da disputa do jogo. É importante que os times tenham 

o mesmo número de participantes e se isso não for possível, que a diferença entre o número 

de participantes entre os times, seja no máximo de um aluno/jogador;  

 

● Cada time possui um aluno/jogador diferenciado chamado líder, cuja função é 

organizar e definir as funções dos outros alunos/jogadores nos desafios propostos pelo jogo. A 

escolha do líder deve ser feita de modo democrático, pela eleição por votos entre os membros 

de cada time. Será considerado o líder o membro que conseguir o maior número de votos. Se 

houver empate entre os candidatos de um time o desempate será feito por voto de minerva 

pelo professor/mediador. Em caso de falta do líder na execução em alguma missão, os 

integrantes do time devem indicar um líder provisório apenas para aquela missão. 

 

● Cada time recebe o nome de uma personalidade que contribuiu no desenvolvimento 

da botânica1; 

 

●  É completamente vedada briga entre membros dos mesmos times ou entre membros 

de times diferentes. Alunos/jogadores que brigarem ou causarem tumulto são suspensos da 

missão e perdem os pontos de conceito daquela aula/missão; 

 

● É proibida atitudes antiéticas, como trapaças, que possam causar prejuízo aos 

concorrentes e vantagens ao seu time. Se um time que trapacear é automaticamente excluído 

da missão e é penalizado pelo professor/mediador de acordo com a gravidade do dolo 

realizado, podendo até ser excluído do jogo; 

 
1 Time Raven: em homenagem a Peter Raven, autor do livro Biologia Vegetal, um dos mais importantes livros de 
Botânica e durante muito tempo diretor do Jardim Botânico de Missouri (EUA); Time Lorenzi, em homenagem a 
Harri Lorenzi, autor de artigos científicos e livros que versam sobre a flora brasileira, sendo fundador do 
Instituto Plantarum; Time Mendel, em homenagem a Gregor Mendel, que formulou as leis relativas à 
hereditariedade genética, ao trabalhar com ervilhas-de-cheiro nos jardins do mosteiro em que vivia; Time 
Nabors, em homenagem a Murray W. Nabors, autor de artigos relacionados principalmente a botânica e a 
biotecnologia; Time Zeiger, em homenagem a Eliezer (Eduardo) Zeiger, que atua principalmente em pesquisas 
relacionadas à fotossíntese.  
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● Cada time inicia com três vidas e se o time perder essas vidas é excluído 

sumariamente do jogo e passa a realizar tarefas paralelas ao jogo com os objetos do 

conhecimento que estão sendo abordados. Uma vida é perdida toda vez que um time não 

consegue concluir uma missão. 

 

3. Cronograma. O roteiro de aulas deve ser aplicado em onze semanas, ou dois meses e meio, 

em que, cada semana será dividida em três aulas, cada uma com 45 minutos (33 encontros de 

45 minutos). Importante salientar que esse cronograma pode ser adaptado de acordo com a 

necessidade do professor/mediador. 

 

4. Feedback. O retorno aos times em relação ao número de Genes destravados e sua 

classificação no jogo é feita pelo professor/mediador ao final de cada missão. 

 

5. Vencedor. É considerado o vencedor do lendário jogo GAME OF PLANTS, o time que 

destravar o maior número de Genes durante as quatro fases do jogo. 

 

6. Premiação. Todos os membros dos times participantes do jogo ganham medalhas. O time 

vencedor ganha o troféu GAMES OF PLANTS. 

 

7. Narrativa. A dinâmica do jogo ocorre no longínquo mundo de GAIA, totalmente devastado 

pelo vilão MOTOSSERA, o grande especulador do clã Agro. No mundo de GAIA existe 

apenas uma pequena reserva florestal que ainda não foi devastada por MOTOSSERA, a 

reserva florestal dos territórios de AMAZON. Entretanto, essa reserva florestal foi invadida 

por MOTOSSERA, que exige G$ 1.000.000, para não destruí-la. Os cinco grandes reinos 

(Raven, Lorenzi, Mendel, Nabors e Zeiger), montaram seus times e resolveram disputar o 

lendário jogo GAME OF PLANTS, para obter os Genes e pagar o resgate exigido por 

MOTOSSERRA para não destruir AMAZON. O GAME OF PLANTS possui quatro fases e 

para passar de cada fase, cada time deve realizar uma missão e derrotar um vilão. Se um time 

não conseguir realizar a missão ou derrotar o vilão, ele não passa de fase e retorna ao início da 

fase onde fracassou. A cada vez que os times executam uma missão ou derrotam um vilão eles 

destravam genes que serão usados para pagar o resgate. A execução da narrativa e das fases 

do jogo pode ser modificado pelo professor/mediador, tanto pelo aumento ou diminuição do 

número de fases, quanto na alteração dos objetos do conhecimento abordados e sua sequência.  
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O jogo é composto de quatro fases, as quais são compreendidas por variadas missões, 

conforme brevemente descrito a seguir. Um maior detalhamento de cada fase e missões a 

serem cumpridas encontra-se ao final do texto (Apêndices C, D, E e F). 

 

●  Na primeira fase, os times têm que atravessar o Portal de FACUL, território que leva 

ao plano superior. Para passar de fase os alunos precisam executar dois desafios ou missões 

que valem até G$ 100.000;  

 

●  Já na segunda fase, os times têm que conseguir suprimentos para alimentar sua 

equipe. Para passar de fase os times precisam executar dois desafios ou missões que valem até 

G$ 200.000; 

 

●  A terceira fase tem por objetivo, a obtenção do FRUTO DA PERDIÇÃO, que pode 

ser colido do pomar da Malévola MATINTA. Para passar de fase os alunos precisam executar 

dois desafios ou missões que valem até G$ 500.000; 

 

●  Por fim, na fase final, os times têm que conquistar o troféu FOREST RUNNER. A 

execução dessa missão pode valer até G$ 1,000.000; 

 

         5. 3. Lócus de aplicação do produto 

Este trabalho foi desenvolvido em uma turma de segundo ano do ensino médio do turno 

da manhã na Escola Santana Marques, situada em Belém, Estado do Pará, de abril a junho de 

2019. A escola é pública e o público alvo integra a classe média baixa, o que dificultou o 

acesso a tecnologias (celulares e tablets) por parte da maioria dos alunos. Como existiam duas 

turmas de segundo ano, a escolha da turma foi realizada levando-se em consideração o nível 

de dificuldade de aprendizado. A turma escolhida foi a M2MR02, pois essa turma apresentava 

maior dificuldade de aprendizado quando comparada à turma M2MR01. A turma escolhida 

apresentava 37 alunos que frequentavam rotineiramente as aulas. A escola não é climatizada e 

apresenta apenas um projetor de slides o que também dificultou de certa forma a aplicação do 

produto. A escola não possui auditório, laboratórios de informática ou mesmo de ciências. Por 

essa razão, a sala de aula, foi o principal espaço utilizado para realização das atividades. As 

condições de infra-estrutura da escola prejudicaram parcialmente, a aplicação do produto, o 

que levou à busca de métodos alternativos para o sucesso da metodologia. Ainda assim, o do 

espaço arborizado da escola colaborou de forma significativa na execução de algumas 



38 
 

atividades pensadas no roteiro. Alguns alunos, por conta da idade, ficaram agitados em 

algumas situações durante a aplicação da metodologia, mas nada impossível de se controlar 

com uma boa conversa e apresentação de proposta envolvendo na prática de ensino. 

 

5.4. Coleta de dados 

No processo de aplicação do produto, tudo que se passava nas aulas e que tinha 

relevância para a metodologia, foi anotado em um diário de campo, para posterior consulta. 

Além disso, foram aplicados três questionários: 

 O primeiro questionário: apresentava 14 questões com perguntas básicas sobre o 

conteúdo de botânica. Esse questionário foi, inicialmente, aplicado na primeira aula, com o 

intuito de se ter uma ideia sobre o conhecimento prévio da turma sobre botânica. O mesmo 

questionário foi aplicado à turma ao final da metodologia, para mensurar se a metodologia 

teve contribuição no aprendizado dos alunos.  

 O segundo questionário, aplicado na aula inicial da metodologia, apresentava 12 

questões e tinha por objetivo averiguar o interesse dos alunos da turma por biologia e 

botânica.  

 O terceiro questionário apresentava 10 questões que serviram para analisar a 

percepção dos alunos a despeito da metodologia da gamificação. Esse questionário foi 

aplicado após o encerramento da aplicação da metodologia com 12 alunos dos 37 alunos da 

turma, sendo estes, escolhidos de forma aleatória. As perguntas presentes nos três 

questionários encontram-se ao final do texto (Apêndices G, H e I). 

 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Aplicação do produto 

A atividade de gamificação utilizou somente os conteúdos da tabela 1. Para adequar a 

dinâmica da atividade ao conteúdo a ser trabalhado, foram realizados alguns ajustes na 

programação convencional das aulas (três aulas semanais, com duração de 45 minutos cada).  

Os demais conteúdos de botânica que não foram tratados na metodologia foram abordados nas 

aulas subsequentes à gamificação. Os principais recursos utilizados foram projetor de slides e 

quadro branco. 
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A seguir, é apresentado um pequeno relato das atividades com os alunos (missão por 

missão), incluindo modificações em relação ao que foi previamente planejado, as impressões 

sobre o aprendizado, engajamento dos alunos e as dificuldades encontradas ao longo do 

percurso. 

 

✔ Apresentando a proposta 

Antes de iniciar a aplicação do roteiro de aulas, a turma foi informada que, para a 

segunda avaliação de biologia seria adotada uma estratégia diferente com intuito de produzir 

aprendizado no conteúdo de botânica – a gamificação. Após explanação sobe a dinâmica das 

aulas, era notório o entusiasmo nos integrantes da turma no momento que souberam da 

utilização de dinâmica de jogo como ferramenta para ensinar biologia, bem como da 

linguagem de games no ambiente da sala de aula. Todos os alunos da turma se interessaram 

em participar da metodologia e, após autorização para desenvolver a atividade, foram então 

divididos nas equipes com os nomes pré-estabelecidos pelo professor.  Importante destacar, 

todavia, que esses nomes não estimularam os alunos, que então escolheram nomes 

alternativos para seus times, mais próximos de suas realidades.  

Em uma conversa informal, ao questionar a turma a respeito dos conhecimentos prévios 

dos alunos sobre os organismos do reino vegetal e seu nível de interesse em estudar botânica, 

foi possível verificar que alguns alunos compreendiam a importância dos vegetais para o 

ambiente, em função da fotossíntese, e para o homem ao fornecerem alimento e sombra, por 

exemplo. Além disso, a maioria julgou que a botânica estudada no ensino fundamental foi 

entediante.  

 

✔ Dinâmica do jogo 

Na sequência, iniciou-se a primeira fase do jogo. Para realização das atividades foram 

abordados os conteúdos dos grandes grupos vegetais: briófitas, plantas vasculares sem 

sementes, gimnospermas e angiospermas. Como parte da metodologia, foram realizadas duas 

aulas práticas no pátio da escola que apresenta um pequeno bosque e vários canteiros de 

plantas (Apêndice L). Durante a abordagem do conteúdo, ficou notório o baixo conhecimento 

da turma por botânica, onde a maioria dos alunos não sabiam que os musgos eram plantas, 

que flores das angiospermas eram estruturas reprodutivas ou ainda, achavam que os soros das 

samambaias eram sementes. Na realização das aulas práticas, os alunos já estavam mais 

familiarizados com os grupos vegetais e conseguiam identificá-los com mais facilidade. Foi 
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muito estimulante também observar a empolgação e a surpresa dos alunos em observar as 

estruturas microscópicas dos vegetais, principalmente os musgos e as estruturas reprodutivas 

presentes nas flores.  

Foram realizadas três atividades gamificadas nessa fase do jogo. Os times resolveram 

duas apostilas estilo ENEM, a primeira contendo 10 itens sobre plantas sem sementes e a 

segunda contendo 20 itens sobre plantas com semente. Na terceira atividade gamificada os 

alunos tiveram que coletar amostras de plantas no pátio da escola e posteriormente catalogar e 

identificar essas amostras e apresentar os resultados. A atividade mostrou-se positiva, 

principalmente em virtude do número elevado de identificações corretas e do entusiasmo da 

maioria dos alunos ao identificar, nas flores coletadas, as estruturas reprodutivas masculinas e 

femininas. Infelizmente, alguns alunos ficaram dispersos durante sua execução, algumas 

vezes atrapalhando a aula em outras turmas.  

Após a atividade, foi realizada uma avaliação com os times sobre a fase. De uma 

maneira geral, as atividades foram bem avaliadas pelos jogadores, pois as atividades eram 

muito estimulantes e divertidas. Entretanto, alguns jogadores questionaram que algumas 

questões presentes nas atividades estilo Enem, pela sua dificuldade, apesar de reconhecerem 

que estas os levavam ao raciocínio.  

Na semana seguinte, iniciou-se a segunda fase do jogo, onde os conteúdos sobre 

histologia vegetal e estruturas vegetais não reprodutivas foram abordados em aulas teóricas e 

também em duas aulas práticas (Apêndice M). Os alunos ficaram intrigados em saber que os 

vegetais sempre cresciam pela extremidade, tendo smartphone sido enriquecedor perceber que 

os alunos reconheciam com facilidade as estruturas vegetais abordada nas aulas teóricas e 

conseguiam relacionar com seu cotidiano. Diferentemente das aulas práticas anteriores no 

pátio da escola, todos os alunos participaram desta atividade, demonstrando um maior 

engajamento e interesse dos alunos pela metodologia.  

Nessa fase, ocorreram duas atividades gamificadas nessa fase do jogo. A primeira era a 

criação de uma paródia com assuntos já abordados e a segunda foi a produção de um lanche 

com ingredientes obtidos a partir das estruturas vegetais estudadas. Nessa segunda atividade, 

os alunos fizeram sua exposição indicando os ingredientes, o valor nutricional, receita de 

preparo e o valor em reais para comprar os ingredientes. Foram experiências muito 

enriquecedoras, pois os times se dedicaram na realização dessas tarefas. Os alunos relataram 

que tiveram dificuldade de criar a paródia. Entretanto, afirmaram que gostaram muito dessa 

atividade, pois as paródias tornaram a aula muito divertida e que elas são ferramentas úteis 
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para o aprendizado, pois ajudam na memorização dos conteúdos. A partir dos relatos, foi 

possível observar que a atividade foi proveitosa e uma das mais bem-sucedidas da 

metodologia de gamificação, pois, além de ter aumentado o nível de motivação dos alunos, 

contribuiu de forma significativa para sua autonomia. Na atividade de produção do lanche, 

após sua degustação, os alunos relataram que a parte mais trabalhosa, foi identificar os 

componentes nutricionais dos alimentos, mas que essa etapa contribuiu para uma reflexão 

sobre sua alimentação.  

Em razão de problemas de saúde do game master, ocorrência de feriados e uma greve 

geral, o cronograma teve de ser alterado, inviabilizando a realização da terceira fase do jogo. 

Com isso, a fase final do jogo foi antecipada. Nela, os times fizeram uma revisão sobre todos 

os objetos do conhecimento abordados durante a realização do jogo. A atividade gamificada 

da missão foi a disputa de um jogo de tabuleiros pelos times (Apêndice N). Durante a 

realização do jogo, a disputa entre os times foi muito acirrada e o nível de engajamento e 

motivação entre os jogadores foi muito elevado, o que tornou a atividade muito satisfatória. 

Importante destacar que poucas vezes os times erraram as perguntas nas cartas. Após a 

avaliação da missão, foi dado o feedback aos times sobre seu desempenho e foi feito a 

premiação de jogadores e times encerrando as atividades do jogo.  

Em uma conversa informal, iniciou-se uma avaliação na turma acerca da metodologia 

de gamificação em botânica aplicada na turma. Para os alunos, a metodologia foi positiva 

como metodologia de aprendizado, pois contribuiu para a compreensão e entendimento de 

botânica. Para os alunos, a metodologia mudou a rotina das aulas, tornando as aulas divertidas 

e dinâmica, facilitando o aprendizado. Além disso, relataram que as atividades gamificadas os 

motivaram a estudar, ensinando-os a relacionar os conteúdos com seu cotidiano. Ao final, os 

alunos pediram que a metodologia continuasse nos próximos assuntos.  

 

6.2. Análise dos questionários 

Ao analisar a quantidade de acertos dos alunos ao responder o questionário 1 sobre o 

conteúdo de botânica pela primeira vez, verificou-se que o nível de conhecimentos prévios em 

botânica pelos alunos da turma era relativamente baixo (Figura 1). A maioria dos alunos 

acertou entre três e seis questões. Ao oferecer o mesmo questionário após a aplicação do 

produto, percebeu-se melhoria no nível de conhecimento em botânica (Figura 1). A maioria 

dos alunos agora acertou entre 10 e 14 questões. 
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Figura 1 – Desempenho de alunos no questionário de 14 questões tratando sobre 

conteúdo de botânica. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 

 

As respostas do questionário que averiguava o interesse dos alunos da turma por 

biologia e botânica, também aplicado na aula inaugural, permitiram verificar que, apesar do 

interesse dos alunos pela componente curricular biologia, alguns entraves metodológicos e 

estruturais prejudicam o aprendizado dos alunos (Figuras 2 e 3). Além disso, percebeu-se que 

os alunos apresentam certa dificuldade em associar os conhecimentos de biologia com seu 

cotidiano (Figura 4).  
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Figura 2 – Opinião dos alunos sobre a componente curricular biologia. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 

 

Figura 3 – Opinião dos alunos sobre o nível de dificuldade da componente curricular 

biologia. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 
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Figura 4 – Capacidade dos alunos de associar o conhecimento adquirido nas aulas com o 

cotidiano 

 

Fonte: LEITE, 2019. 

 

Foi possível verificar que as condições precárias de infra-estrutura das escolas, na visão 

dos alunos, é o principal fator responsável pelo fracasso do ensino de biologia na escola 

(Figura 5).  

 

Figura 5 – Dificuldades encontradas no ensino de biologia. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 
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A maioria dos alunos afirmou que não teve uma aula de biologia que foi inesquecível 

(Figura 6) e que ou nunca estudaram botânica ou pelo menos não se lembram de ter estudado. 

Em relação aos alunos que lembravam que já haviam estudado botânica, percebeu-se que esse 

conteúdo teve relevância em seu aprendizado (Figuras 7 e 8). Percebeu-se também que o nível 

de conhecimento em botânica dos alunos era pouco satisfatório, e que os alunos não 

conseguiam associar os conhecimentos aprendidos com seu cotidiano (Figuras 9 e 10). 

 

Figura 6 – Opinião dos alunos sobre a lembrança de aula inesquecível de biologia. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 

 

Figura 7 – Opinião dos alunos sobre quando tiveram estudos em botânica. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 
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Figura 8 – Opinião dos alunos sobre o tema botânico. 

15  

Fonte: LEITE, 2019. 

 

Figura 9 – Conhecimento dos alunos sobre botânica. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 
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Figura 10 – Capacidade dos alunos de associar conhecimento das aulas com o cotidiano. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 

 

Os alunos da turma não apresentaram uma predileção em apenas um tipo de 

metodologia para aprender, mas demonstram muita suscetibilidade a um sistema multimodal e 

multifatorial de aprendizagem onde, metodologias que quebrem paradigmas lhes tirem da 

rotina de sala de aula, facilitam o aprendizado. Os alunos afirmaram que não apenas um, mas 

vários fatores dificultam o aprendizado de botânica, destacando as aulas desestimulantes e 

desinteressantes (Figuras 11 e 12). 
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Figura 11 – Opinião dos alunos sobre práticas educacionais que contribuem para o 

aprendizado em botânica. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 

 

Figura 12 – Fatores que dificultam o aprendizado de botânica. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 

 

O questionário que avaliou a opinião dos alunos a respeito do uso da metodologia de 

gamificação em botânica, aplicado ao final da aplicação do produto, mostrou que, para a 

maioria dos alunos, os jogos contribuem para melhorar o ensino de botânica, facilitando seu 

aprendizado (Figura 13, 14 e 15). 
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Figura 13 – Opinião dos alunos sobre a contribuição dos jogos no ensino de botânica. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 

 

Figura 14 – Opinião dos alunos sobre a metodologia de gamificação. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 
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Figura 15 – Opinião dos alunos sobre a melhoria do aprendizado de botânica com a 

metodologia da gamificação. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 

 

Contudo, os alunos apontaram que as paralisações e feriados e a falta de recursos 

didáticos foram às principais dificuldades na aplicação da metodologia (Figura 16).  

 

Figura 16 – Opinião dos alunos sobre as dificuldades encontradas na aplicação da 

metodologia de gamificação. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 

 



51 
 

Os alunos apresentaram certa dificuldade na realização das atividades de gamificação em 

botânica, principalmente pela a ausência de rotinas nesse tipo de metodologia. Entretanto, 

conseguiram compreender o funcionamento e a dinâmica da gamificação, principalmente pelo 

fato, de já estarem habituados à linguagem e rotina dos jogos, além de terem sido bem 

orientados sobre a dinâmica e as regras da metodologia (Figuras 17 e 18). 

 

Figura 17 – Nível dificuldades dos alunos na metodologia de gamificação. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 

 

Figura 18 – Nível de compreensão dos alunos sobre a metodologia de gamificação. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 
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A tarefa mais difícil de ser realizada no jogo, de acordo com os entrevistados, foi a 

produção de paródias usando conteúdos trabalhados nas aulas (Figura 19). Outro fator 

relevante, que também causou dificuldades em sua realização, na opinião dos alunos, foi a 

resolução de atividades estilo ENEM, onde os alunos tiveram certo grau de dificuldade para 

resolver as questões (Figuras 19 e 20).  

 

Figura 19 – Opinião dos alunos sobre o nível de dificuldades das atividades realizadas na 

metodologia de gamificação. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 
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Figura 20 – Opinião dos alunos sobre o nível de dificuldades na resolução das questões estilo 

ENEM. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 

 

Em relação ao jogo de tabuleiros Forest Runner, a maioria dos alunos gostou de realizar 

a atividade e de uma maneira geral acharam que a atividade ajudou no ensino de botânica na 

turma (Figuras 21 e 22). 

 

Figura 21 – Opinião dos alunos sobre o jogo de tabuleiro Forest Runner. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 
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Figura 22 – Opinião dos alunos sobre o uso do jogo de tabuleiro Forest Runner para auxiliar 

no aprendizado de botânica. 

 

Fonte: LEITE, 2019. 

 

 

7. DISCUSSÃO 
 

Biologia geralmente é uma das disciplinas que os alunos do ensino médio mais gostam, 

principalmente por abordar temas, como corpo humano, sexualidade e meio ambiente, que 

estão constantemente inseridos no seu cotidiano e em suas experiências de vida. De acordo 

com Vigario e Cicilline (2019), “as experiências vividas pelos sujeitos constituem a base da 

aprendizagem, o sistema que integra o eixo de crescimento das atitudes e significados, além 

de gerarem as relações afetivas que predispõem o sujeito à consolidação do desenvolvimento 

intelectual”.  

Contudo, constatou-se que a maioria dos alunos apresentam uma certa dificuldade no 

aprendizado de biologia, o que contrasta com o alto nível de interesse desses alunos pela 

componente curricular. Uma possível explicação é que, apesar da predisposição dos alunos e 

seu alto interesse por biologia, as experiências anteriores dos alunos com essa componente, 

provavelmente foram baseadas no método tradicional. Tal contradição corrobora Aguiar e 

Correia (2019), que afirmam que o professor, ao adotar uma abordagem centrada na forma 

que lhe é conveniente, seleciona aquilo que acha essencial para transmitir sua visão de ensino 

e, ignorando o restante dos conteúdos e valores. O impacto desse tipo de abordagem pode ser 
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observado na formação do aluno, estruturada em uma cadeia linear de atividades e eventos 

que priorizam a memorização em detrimento da aprendizagem profunda. 

Os resultados aqui obtidos permitiram perceber que os alunos apresentavam dificuldade 

de associar os conhecimentos abordados nas aulas de biologia com sua vivência, 

corroborando, mais uma vez, o distanciamento dos conteúdos trabalhados com o aprendizado 

significativo. Na maioria das vezes, os assuntos abordados estão formatados em uma 

sequência que privilegia a memorização, sem problematização, o que leva o aluno a perda de 

sua autonomia como educando. De acordo com Berbel (2011), já não é suficiente a 

quantidade de informações para que crianças, jovens e adultos possam, com a participação da 

escola, contribuir de modo integrado e efetivo da vida em sociedade. Essas informações, 

quando apenas retidas ou memorizadas colocam os aprendizes na condição de expectadores 

do mundo.  

É interessante destacar que a maioria dos alunos nunca teve uma aula inesquecível de 

biologia e, quando teve, foi quando, o professor propôs novas metodologias de aprendizado. 

Baseado nos relatos dos alunos, essas aulas se tornaram inesquecíveis quando o professor 

instigava a curiosidade do educando, como em aulas práticas em laboratórios ou em espaços 

não-formais. Aulas com atividades lúdicas que envolviam teatralidade e jogos também foram 

lembrados como elementos que tornaram as aulas de biologia inesquecíveis. Isso mostra, que 

aulas bem planejadas e que trazem novidades na forma de ensinar promovem motivação e 

aumento de interesse do aluno pela matéria. Segundo Lara et al. (2019), “A interação entre os 

sujeitos que aprendem e os objetos a serem apreendidos é mediada pelo professor no papel de 

facilitador, uma vez que este orienta sua ação educacional pelas necessidades e questões de 

aprendizagem dos alunos ao invés de direcioná-la pelos seus conhecimentos e perguntas”.  

Por fim, outro fator significativo para o insucesso no aprendizado de biologia na 

educação básica são as condições precárias de infra-estrutura das escolas públicas brasileiras. 

A biologia, como ciência experimental, necessita de espaços pedagógicos especiais para 

realização de atividades práticas, além de recursos tecnológicos para o melhor 

desenvolvimento da componente curricular. Este fato está de acordo com Paschoalino e 

Fidalgo (2011), que afirmaram que os espaços escolares passam a ser lugares de 

aprendizagem e, portanto, importantes para a edificação de uma escola de qualidade.  

Ao tratar especificamente do tema Botânica, os alunos pouco sabiam a respeito do reino 

vegetal e poucos compreendiam sobre a importância desses seres vivos para os ecossistemas e 

para os seres humanos antes da aplicação da metodologia. Este fato está diretamente 
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associado à baixa qualidade de ensino dessa matéria no ensino fundamental ou simplesmente 

a total ausência de uma abordagem em botânica nessa modalidade de ensino, pois a maioria 

dos alunos afirmou que nunca havia estudado botânica. Esse fato é contraditório, uma vez que 

esse objeto do conhecimento faz parte do currículo obrigatório do ensino fundamental. Uma 

explicação para esse fato, é que muitos professores se esquivam de trabalhar botânica, 

deixando para o final ou simplesmente acabam não trabalhando. Outra explicação pode ser o 

fato de como esse conteúdo não foi significativo para o aluno, ele acaba extraindo isso de suas 

memórias. Isso corrobora com o que relatam Santos e Ceccantini (2004), onde uma parte 

significativa dos professores de biologia se esquiva de abordar os conteúdos de botânica, 

deixando-os para o fim do ano letivo, quando a disponibilidade de tempo para tal abordagem 

é limitada. Isso muitas das vezes está relacionado ao medo e/ou insegurança em abordar esses 

conteúdos, principalmente pela pouca habilidade em elaborar atividades que fomentem o 

interesse e a curiosidade dos alunos.  

Outro fato, que pode estar diretamente associado é a cegueira botânica, que é a total 

falta de interesse e/ou de percepção dos indivíduos pelos organismos do reino vegetal. Este 

fato corrobora com Wandersee e Schussler (2001), que afirmaram que a inabilidade das 

pessoas em perceber a existência das plantas em seu próprio ambiente, leva à incapacidade de 

reconhecer sua importância para biosfera e consequentemente para a humanidade. Dos poucos 

alunos que lembravam já terem estudado botânica, percebeu-se elevado interesse por essa 

disciplina. Um fato importante para explicar esses resultados é que os alunos que 

responderam a essa pergunta se lembravam de terem estudado botânica, principalmente no 

ensino fundamental. Portanto, para ainda apresentarem lembranças desse contudo, significa 

que muito provavelmente ele foi significativo. 

De acordo com a maioria dos alunos, as aulas desinteressantes e desestimulantes foram 

os fatores que mais contribuíram pra o insucesso de seu aprendizado de botânica no ensino 

fundamental. Isso demonstra que os alunos têm a percepção que as metodologias adotadas 

pelos professores da escola não despertam o interesse necessário para promover aprendizado. 

Outro fator que teve destaque foi a falta de espaços arborizados para realização de aulas 

práticas. A percepção de que espaços arborizados podem contribuir satisfatoriamente para o 

bom desenvolvimento do conteúdo, demonstram que os alunos compreendem a importância 

desse componente para o ensino de botânica. Para Arrais, Sousa e Masrua (2014, p. 5409), “a 

transmissão de conhecimentos em botânica é prejudicada não somente pela falta de estímulo 
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em observar e interagir com as plantas, como também, pela ausência de condições básicas que 

possam auxiliar no aprendizado”.  

Além disso, a compreensão de que aulas contextualizadas, pautadas na resolução de 

situações-problemas, também fomentam melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

Concernente a isso, o vocábulo específico da botânica, cheio de termos técnicos, também 

atrapalham o aprendizado de botânica, na opinião dos alunos. Para esses estudantes, aulas em 

espaços não-formais como no laboratório ou ao ar livre, atividades lúdicas como jogos 

educativos também podem ser úteis para o aprendizado em botânica. Segundo Ursi et al. 

(2018) aulas de botânica realizadas de forma descontextualizada, falta de atividades práticas, 

uso limitado de tecnologia, contribuem de forma significativa para o desinteresse e 

dificuldade em aprender esse conteúdo por parte dos alunos. Esses mesmos autores, afirmam 

ainda que na maioria das vezes o ensino de botânica é tradicional e muito teórico, baseado na 

reprodução e memorização de nomes e conceitos, deixando o questionamento para segundo 

plano, tornando-se dessa forma, desestimulante para o estudante.  

À medida que a metodologia de gamificação começou a ser aplicada, percebeu-se um 

crescente nível de interesse, motivação e engajamento dos alunos durante sua execução. Além 

disso, ficou perceptível que as atividades gamificadas; como a produção de paródias, 

preparação de lanches e o jogo de tabuleiros; contribuiu para um aprendizado satisfatório dos 

conteúdos de botânica, principalmente em virtude da mudança de rotinas de sala de aula. De 

uma maneira geral, a turma tem contato rotineiro com aulas baseadas no método tradicional 

de ensino, onde o professor decide o que vai ser trabalhado, como vai ser trabalhado e qual 

objetivo deve ser alcançado. As aulas geralmente ocorrem no espaço da sala da turma e os 

alunos são meros expectadores, assumindo o papel passivo no processo de aprendizagem.  

A metodologia de gamificação, portanto, contribuiu para quebrar esses paradigmas, pois 

a presença de aulas mais dinâmicas em espaços não-formais trouxe aos alunos novas formas 

de aprendizado. Além disso, a gamificação como metodologia ativa, eleva o aluno a condição 

de protagonista do processo de ensino, atuando como elemento motivador de aprendizagem e 

contribuindo para sua autonomia como educando. Dessa forma, a metodologia de gamificação 

melhorou o nível de aprendizagem em botânica, como demonstrado nos resultados obtidos na 

segunda aplicação das questões de botânica e no relato dos alunos. Este fato está de acordo 

com Diana et al. (2014), que explicam que a gamificação torna-se uma ferramenta capaz de 

engajar e motivar alunos na realização de atividades, que se tornam prazerosas, promovendo 



58 
 

nesses sujeitos um sentimento de satisfação e bem-estar, de acordo com a teoria do flow 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1999).  

Para esses alunos, o uso de jogos e de aulas gamificadas foram avaliadas como 

metodologias positivas, pois contribuem para o aumento do interesse e motivação ao realizar 

as tarefas escolares, o que contribui para a melhoria do aprendizado em botânica. Além disso, 

as aulas se tornam bem mais divertidas, melhorando a socialização da turma, elevando o 

engajamento dos alunos no ato de aprender. Este fato concorda com Bomfoco (2012) que 

afirma que os jogos, além de apresentarem conteúdo, promovem aprendizagens que podem 

ser transpostas a vários domínios como a educação, que pode se beneficiar deste formato 

cultural. Outros fatores também contribuíram para a boa avaliação da metodologia, tais como: 

melhoria do entendimento da disciplina, uso de espaços não-formais, uso de aulas práticas e 

aplicação de atividades lúdicas.   

Como ponto negativo do uso da gamificação, foi citado o fato de a metodologia ter 

acirrado os ânimos entre os jogadores dos times levando a brigas e discussões. Para Busarello 

(2016), a gamificação envolve emocionalmente o indivíduo na utilizando de mecanismos 

presentes nos jogos, criando de um ambiente ideal para engajamento do indivíduo. Um 

entrave encontrado para aplicação da metodologia de gamificação foi o elevado número de 

paralisações e feriados, pois provocavam o distanciamento entre as aulas, como em casos em 

que a turma ficou duas semanas sem aulas de biologia e, portanto, sem aplicação metodologia. 

Em algumas atividades não tinham livros suficientes para todos alunos, que tiveram que 

compartilhar esses materiais. Em uma aula teórica o projetor de slides não estava disponível e 

na grande maioria das vezes a internet também não, o que dificultou as pesquisas dos alunos. 

Além disso, a falta de laboratório de biologia ou multidisciplinar dificultou a realização 

de algumas aulas práticas, principalmente as que necessitavam de microscópios ou lupas. Isso 

vai de encontro com Salantino e Buckeridge (2016), que destacam que os experimentos de 

laboratório realizados nas aulas práticas, além do aspecto lúdico, promovem a participação 

ativa dos alunos, que realizam os experimentos frequentemente de modo prazeroso. A 

dificuldade de trabalhar em equipe, também foi um fator, na opinião dos alunos, que 

dificultou a aplicação da metodologia. Esse fator é importante, pois como é um ambiente de 

jogo coletivo, a integração e união dos jogadores são primordiais para o sucesso dos times. 

Outro aspecto negativo foi a dificuldade encontrada por muitos alunos em realizar as 

atividades gamificadas. Quebrar paradigmas é uma tarefa que gera dificuldades e a 

metodologia de gamificação muda completamente a rotina dos alunos e a forma como as 
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atividades são administradas, tirando-os de sua zona de conforto. Como as atividades se 

tornam dinâmicas e necessitam de um grau de engajamento elevados por parte dos alunos, é 

normal que estes apresentem dificuldades de realizar tarefas que geralmente não eram comuns 

em suas rotinas educacionais diárias. Outro fator que contribui com essa dificuldade é o fato 

de que a gamificação estimula a autonomia dos alunos, invertendo o protagonismo em sala de 

aula, o que pode gerar dificuldades, uma vez que sempre foram acostumados a serem meros 

receptores de conteúdo. Além disso, para que os alunos se integrassem de forma efetiva na 

metodologia, era necessária a execução de atividades educacionais fora do ambiente de sala 

de aula e do horário habitual da escola, que não é comum em seu cotidiano. Segundo Moreira 

(2009), a teoria piagetiana afirma que o sujeito, ao interagir com o mundo, edificam esquemas 

de assimilação com os quais, então, assimila situações cotidianas. Quando a situação é recente 

é necessário acomodar, ou seja, reformular o esquema de assimilação antigo ou produzir um 

novo, ou então abandonar a tarefa. 

A maioria dos alunos compreendeu a dinâmica e o funcionamento da metodologia de 

gamificação. Um fator que contribui para esse resultado é o fato de que a dinâmica e as regras 

do jogo, foram muito bem esclarecidas aos alunos no início da aplicação da metodologia. 

Além disso, a narrativa, a sequência de atividades e os objetivos de cada fase eram bem 

claros, possibilitando uma melhor compreensão da metodologia de gamificação. De acordo 

com Busarello (2016), para que o envolvimento do indivíduo em um processo gamificado seja 

satisfatório e prolongado é necessário que o sistema ofereça informações suficientes ao 

sujeito, para que este desenvolva o conhecimento adequado, e tenha habilidade para interagir 

durante a experiência sistematizada.  

As aulas gamificadas mudaram a metodologia na forma de aprendizagem dos alunos da 

turma. Como as dinâmicas eram diferentes daquelas que faziam parte do cotidiano escolar, era 

normal o estranhamento dos alunos pelas atividades e a dificuldade de cumprir as tarefas. A 

dificuldade dos alunos em produzir as paródias usando conteúdos de botânica já era esperada, 

pois foi a primeira vez que esses alunos entraram em contato com esse tipo de metodologia. A 

dificuldade na resolução das questões estilo ENEM também era esperado, pois as questões 

eram contextualizadas e baseadas em situações-problemas, totalmente diferentes das questões 

que esses alunos estavam acostumados, que eram baseadas na memorização e não na 

problematização. Segundo Lara et al. (2019), “a força da inércia dificulta a abertura para 

novas aprendizagens, pois os saberes prévios e a prática docente tradicional, já enraizada, 
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funcionam como respostas prontas que impedem reflexões e a construção de novos 

significados”. 

Os jogos podem ser uma ferramenta muito útil como metodologia de aprendizado, pois 

estimula a competição aliada a diversão, estimulando o interesse dos alunos pelo assunto 

abordado na aula. Na opinião da maioria dos alunos a atividade além de ser muito divertida, 

contribuiu para o aprendizado de botânica. O jogo de tabuleiros Forest Runner, era baseado 

em um sistema de cartas com perguntas e respostas relacionadas aos conteúdos de botânica, 

em que os times só avançavam as casas com respostas corretas, o que dependia que os 

jogadores tivessem estudado para o jogo. Além disso, o acerto ou erro da questão levava ao 

aprendizado dos membros do próprio time e dos times adversários. Atividades educacionais 

que levam a motivação e ao engajamento dos educandos aumentam as chances de produzir 

aprendizado significativo, corroborando com Mattar (2010), que afirma que os jogos são 

muito mais do que atividades lúdicas: podem ser recursos didáticos a favor da educação, 

focados no processo de construção, cujos caminhos podem ser determinados pelo próprio 

aluno, em conjunto com seus pares e sob a orientação atenta de professores e educadores. 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 

A utilização do roteiro de gamificação como metodologia no ensino de botânica foi uma 

alternativa que instigou nos alunos um maior interesse pelas aulas, na qual foi observado um 

aumento no nível de motivação para aprender mais sobre essa temática. Além disso, foi 

perceptível o engajamento na execução das atividades, bem como a melhoria da concentração 

dos alunos e a diminuição dos atos de indisciplina por parte dos mesmos. Diferentemente do 

ensino tradicional, onde a aula gira em torno do professor, a gamificação contribuiu para 

trazer autonomia aos alunos, colocando-os no centro do processo de aprendizado, estimulando 

dessa forma, serem os protagonistas ativos em busca do saber.  

Um fator importante para o sucesso de aplicação da metodologia foi o uso de espaços 

não-formais, como o pátio da escola, que ajudou os alunos a visualizar in loco os conteúdos 

trabalhados em sala de aula. Isso possibilitou aos alunos uma relevante experiência com 

interação da teoria com a prática, aumentando o nível de reflexão acerca da importância dos 

vegetais para os seres humanos e demais seres vivos. Além disso, a produção de alimentos 
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utilizando ingredientes que foram estudados em sala de aula também permitiu aos alunos uma 

reflexão acerca de seus hábitos alimentares e nutricionais, promovendo a adoção de práticas 

mais saudáveis em sua alimentação. 

No entanto, a aplicação dessa metodologia de gamificação acarretou também alguns 

aspectos negativos, que são importantes salientar, tais como: o aumento do nível de 

competitividade e disputa entre os alunos, que resultou em alguns conflitos e desavenças em 

sala; as aulas tornaram-se longas e demoradas demais, e isso atrasou todo o cronograma 

programático, além de atrapalhar as aulas dos outros professores; às vezes as atividades não 

eram executadas, por escassez ou inexistência de materiais necessários na escola; e também 

teve as paralisações e os feriados, que prolongou a realização das atividades e atrapalhou o 

ritmo da metodologia.  

Entretanto, os benefícios no aprendizado dos alunos se se sobressaem a tais entraves e 

dificuldades, mostrando que o roteiro de aulas usando gamificação no ensino de botânica é 

uma boa ferramenta pedagógica a ser aplicada na melhoria do ensino-aprendizado em 

biologia, notadamente em botânica. 
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Apêndice A. Figura ilustrativa do jogo de tabuleiro Forest Runner. 

 

 

Fonte: LEITE, 2019. 
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Apêndice B. Manual de instruções e detalhamento do jogo de tabuleiro Forest Runner. 

O jogo de tabuleiro Forest Runner consiste em um jogo de corrida feito por uma trilha 

dividida em várias casas com cores diferentes. O jogo e composto pelos seguintes 

componentes: 

 

✔ Tabuleiro contendo uma trilha a ser percorrida pelos jogadores; 

✔ Um dado contendo seis faces numeradas de 1 a 6; 

✔ 6 peões, sendo um de cada cor (branco, preto, azul, amarelo, vermelho e 

verde); 

✔ 100 cartas sendo 20 de cada cor (verdes, azuis, vermelhas, amarelas e rochas);  

 

O jogo deve ser executado da seguinte forma: 

✔ As casas na trilha do tabuleiro apresentam cores distintas (brancas, verdes, 

azuis, vermelhas, amarelas e roxas). Cada cor corresponde a uma carta com uma pergunta de 

botânica; 

 

✔ O jogo se inicia com um membro de cada equipe rolando o dado uma única 

vez. O membro que tirar o maior número escolhe o seu peão e começa o jogo. O segundo 

número maior escolhe seu peão e é o segundo a jogar, e assim sucessivamente. Se houver 

empate em qualquer uma das posições o dado deve ser jogado novamente até o empate deixar 

de existir; 

 

 

✔ Ao rolar o dado o membro da equipe deve observar a face voltada pra cima e 

dependendo do número voltado para cima, o peão do grupo avança o número correspondente 

de casas: 

● Se a face do dado voltada para cima for o número 1, o peão avança até a 

próxima casa verde. As casas verdes terão perguntas sobres briófitas, que serão selecionadas 

por cartas de cores verdes. Se o grupo acertar a pergunta seu peão deve avançar 5 casas. Se o 

grupo errar seu peão retrocede 1 casa;  

 

● Se a face do dado voltada para cima for o número 2, o peão avança até a 

próxima casa azul. As casas azuis terão perguntas sobres plantas vasculares sem sementes, 



69 
 

que serão selecionadas por cartas de cores azuis. Se o grupo acertar a pergunta seu peão deve 

avançar 4 casas. Se o grupo errar seu peão retrocede 2 casas;  

● Se a face do dado voltada para cima for o número 3, o peão avança até a 

próxima casa vermelha. As casas vermelhas terão perguntas sobres gimnospermas, que serão 

selecionadas por cartas de cores vermelhas. Se o grupo acertar a pergunta seu peão deve 

avançar 3 casas. Se o grupo errar seu peão retrocede 3 casas;  

 

● Se a face do dado voltada para cima for o número 4, o peão avança até a 

próxima casa amarela. As casas amarelas terão perguntas sobres angiospermas, que serão 

selecionadas por cartas de cores amarelas. Se o grupo acertar a pergunta seu peão deve 

avançar 2 casas. Se o grupo errar seu peão retrocede 4 casas;  

 

 

● Se a face do dado voltada para cima for o número 5, o peão avança até a 

próxima casa rocha. As casas roxas terão perguntas sobre histologia vegetal, que serão 

selecionadas por cartas de cores laranjas. Se o grupo acertar a pergunta seu peão deve avançar 

1 casa. Se o grupo errar seu peão retrocede 5 casas;  

 

● Se a face do dado voltada para cima for o número 6, o peão avança até a 

próxima casa branca. As casas de cor branca são neutras, ou seja, se um peão cair nessa casa 

não serão realizadas perguntas ao grupo; 

 

 

✔ A primeira equipe que chegar ao final do jogo será considerado vencedor do 

jogo de tabuleiros. Para nível de classificação as outras equipes continuam jogando até 

concluir o jogo, para determinar uma classificação final. 
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Apêndice C. Detalhamento da primeira fase do lendário jogo GAME OF PLANTS, atividade 

a ser desenvolvida com alunos do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Santana Marques.  

O objetivo da primeira fase é atravessar o Portal de FACUL, território que leva ao plano 

superior. Para passar de fase os alunos precisam executar dois desafios ou missões que valem 

até G$ 100.000. Essa fase é composta por duas missões, conforme detalhado na Tabela 3 

abaixo. 

 

Tabela 2 – Detalhes das missões existentes na primeira fase da metodologia de gamificação 

no ensino de botânica. 

PRIMEIRA FASE – MISSÃO 01 
Objetivo Derrotar MEGAENEM, guardião do 

Portal de FACUL. 
Armas Martelo de fogo: Para destravar essa arma 

os times têm que assistir aulas sobre os 
grandes grupos vegetais e depois fazer 
pesquisas sobre esses assuntos. Nas aulas 
devem ser abordadas as relações 
evolutivas, taxonomia, importância e 
principais características dos vegetais. 

Golpes Para derrotar MEGAENEM é necessário 

aplicar dois golpes com o Martelo de 

Fogo  

MF-10 POWER: Para realizar esse golpe 
os times devem resolver 10 questões estilo 
Enem sobre Briófitas e Plantas Vasculares 
Sem Semente. MF-20 POWER: Para 
realizar esse golpe os times devem 
resolver 20 questões estilo Enem sobre 
Gimnospermas e Angiospermas. 

Derrota do vilão O vilão MEGAENEM só será derrotado 
se o time obtiver com os golpes 18 
POWER, ou seja, acertar no mínimo 18 
questões, somado as duas tarefas. 

Recompensa Até G$ 30.000 genes e 1 ponto de 
conceito. 

PRIMEIRA FASE – MISSÃO 02 
Objetivo Atravessar o Portal de FACUL. 
Desafio Para a execução desse desafio os times 

devem fazer uma visita de campo em um 
parque ambiental da cidade ou a uma área 
arborizada no bairro ou na escola. O 
desafio de cada time é catalogar e 
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identificar representantes dos grandes 
grupos vegetais presentes nessas áreas. 

Conquista do portal Para atravessar o Portal de FACUL os 
times devem entregar um relatório na aula 
subsequente, indicando os critérios usados 
para identificar cada vegetal em seu grupo 
correspondente. 

Recompensa Até G$ 70,000 e 1,00 ponto de conceito. 
Fonte: LEITE, 2019. 

 

Abaixo (Tabela 3), encontra-se uma sugestão de calendário para a aplicação da primeira 

fase da metodologia de gamificação no ensino de botânica. 

 

Tabela 3 – Calendário de atividades da primeira fase da metodologia de gamificação. 

Número de aulas Atividades 
01 Apresentação da dinâmica e regras do 

jogo. 
Formação dos times. 

01 Início da 1a missão: introdução ao estudo 
das plantas. 

01 Destravar o Martelo de Fogo: dinâmica 
sobre briófitas e plantas vasculares sem 
semente. 

01 Aplicar golpe MF-10 POWER: resolução 
de questões estilo Enem. 

02 Destravar o Martelo de Fogo: dinâmica 
sobre gimnospermas, angiospermas e 
relações evolutivas entre os grupos 
vegetais. 

01 Aplicar golpe MF-20 POWER: resolução 
de questões estilo Enem. 

03 Missão 02: visita de campo 
01 Conquista do portal: entrega dos relatórios 

da visita de campo. 
01 Feedback: retorno as equipes sobre genes 

destravados, colocação e avaliação da 
fase. 

Fonte: LEITE, 2019. 
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Apêndice D. Detalhamento da segunda fase do lendário jogo GAME OF PLANTS, atividade 

a ser desenvolvida com alunos do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Santana Marques. 

O objetivo da segunda fase do jogo é a obtenção de suprimentos para alimentar cada 

equipe. Para passar de fase os times precisam executar dois desafios ou missões que valem até 

G$ 200.000. Essa fase é composta por duas missões, conforme detalhado na Tabela 4 abaixo. 

 

Tabela 4 – Detalhes das missões existentes na segunda fase da metodologia de gamificação no 

ensino de botânica. 

SEGUNDA FASE – MISSÃO 01 
Objetivo Derrotar o Mestre CURUPIRA, protetor 

da floresta que leva ao quartel de 
suprimentos de MOTOSSERRA. Para 
derrotar o mestre CURUPIRA é 
necessário fazê-lo adormecer. 

Armas Harpa da Perdição. Para destravar essa 
arma os times têm que assistir aulas sobre 
histologia vegetal. 

Golpes Para fazer o mestre CURUPIRA dormir é 
necessário tocar a Harpa da perdição e 
para isso, cada time deve criar uma 
paródia sobre histologia vegetal. É 
importante que o professor/mediador 
apresente aos jogadores exemplos de 
paródias e técnicas que podem ser usadas 
para elaborar essas paródias. 

Derrota do vilão Para fazer mestre CURUPIRA adormecer 
é necessário que os times apresentem as 
paródias produzidas. 

Recompensa Até G$ 80.000 e 1,50 ponto de conceito. 
SEGUNDA FASE – MISSÃO 02 

Objetivo Conquista do quartel de suprimentos de 
MOTOSSERRA. 

Arma Arinete de Aço, para destravar essa arma, 
os times devem assistir aulas sobre raiz, 
caule e folha.   

Golpe Para derrubar o portão do quartel de 
suprimentos com o Aríete de Aço os times 
devem preparar um lanche contendo 
ingredientes extraídos de raiz, caule e 
folha. 

Invasão quartel Para invadir o quartel de suprimentos de 
MOTOSSERRA, os times devem expor 
seu lanche para a classe indicando os 



73 
 

ingredientes, o valor nutricional, receita 
de como preparar o lanche e valor em 
reais para comprar os ingredientes. 

Recompensa Até G$ 120.000 e 1,50 ponto de conceito. 
Fonte: LEITE, 2019. 

 

Abaixo (Tabela 5), encontra-se uma sugestão de calendário para a aplicação da segunda 

fase da metodologia de gamificação no ensino de botânica. 

 

Tabela 5 – Calendário de atividades da segunda fase da metodologia de gamificação. 

Número de 

aulas 

Atividades 

01 Destravar a Harpa da Perdição: dinâmica sobre histologia vegetal. 

01 Aplicar golpe: Dinâmica sobre técnicas de elaboração de paródias. 

01 Derrota do vilão: apresentação das paródias produzidas 

02 Destravar o aríete de aço: dinâmica sobre raiz, caule e folha e passar 

missão aos times. 

01 Invasão do quartel: exposição dos lanches pelos times. 

01 Feedback: retorno as equipes sobre genes destravados, colocação e 

avaliação da fase. 

Fonte: LEITE, 2019. 

 



74 
 

Apêndice E. Detalhamento da terceira fase do lendário jogo GAME OF PLANTS, atividade a 

ser desenvolvida com alunos do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Santana Marques. 

O objetivo da terceira fase do jogo é obter o FRUTO DA PERDIÇÃO, que pode ser 

colido do pomar da malévola MATINTA. Para passar de fase os alunos precisam executar 

dois desafios ou missões que valem até G$ 500.000 (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Detalhes das missões existentes na terceira fase da metodologia de gamificação no ensino 

de botânica. 

TERCEIRA FASE – MISSÃO 01 
Objetivo Atravessar os campos floridos do castelo 

de MATINTA, protetora do fruto da 
perdição. 

Armas Tapete da Levitação. Para destravar essa 
arma os times têm que assistir aulas sobre 
flor e semente. 

Desafios Para atravessar os campos floridos do 
castelo de MATINTA, os times têm que 
subir no Tapete da Levitação e voar sobre 
os campos floridos. Para ativar o Tapete 
da Levitação os times devem fazer uma 
pesquisa sobre essências que são extraídas 
de vegetais e usadas na indústria de 
perfumaria e fazer um relatório. 

Conclusão da missão A travessia dos campos floridos do castelo 
de MATINTA, só será concluída após a 
apresentação dos relatórios para a turma. 

Recompensa Até G$ 200.000 e 1,50 ponto de conceito. 
TERCEIRA FASE – MISSÃO 02 

Objetivo Derrotar a Malévola MATINTA e colher 
o FRUTO DA PERDIÇÃO. 

Arma Portal do Infinito. Para destravar essa 
arma os times têm que assistir aulas sobre 
fruto.   

Golpe Para derrotar MATINTA é necessário 
prende-la no Portal do Infinito. Para 
aplicar esse golpe os times devem fazer 
uma pesquisa sobre tipos de alimentos que 
são produzidos usando frutos. 

Derrota do vilão Após derrotar a Malévola MATINTA é 
necessário colher o FRUTO DA 
PERDIÇÂO e para isso, os times devem 
expor o resultado de sua pesquisa, 
promovendo a degustação dos alimentos 
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pesquisados. 
Recompensa Até G$ 300.000 e 1,50 ponto de conceito. 

   Fonte: LEITE, 2019. 

 

Abaixo (Tabela 7), encontra-se uma sugestão de calendário para a aplicação da segunda 

fase da metodologia de gamificação no ensino de botânica. 

 

Tabela 7- Calendário de atividades da terceira fase da metodologia de gamificação. 

Número de 

aulas 

Atividades 

02 Destravar o Tapete da levitação: dinâmica sobre flor e semente, e passar 

a missão aos times. 

01 Derrota do vilão: entrega e defesa dos relatórios produzidos. 

01 Destravar o Portal do infinito: dinâmica sobre fruto e passar missão aos 

times. 

01 Derrota do vilão: degustação dos alimentos pesquisados. 

01 Feedback: retorno as equipes sobre genes destravados, colocação e 

avaliação da fase. 

Fonte: LEITE, 2019. 
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Apêndice F. Detalhamento da fase final do lendário jogo GAME OF PLANTS, atividade a 

ser desenvolvida com alunos do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Santana Marques. 

 

O objetivo da fase final do jogo é conquistar o troféu FOREST RUNNER. A execução 

dessa missão pode valer até G$ 1,000.000 (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Detalhes da missão existente na fase final da metodologia de gamificação no ensino de 

botânica. 

FASE FINAL – MISSÃO  
Objetivo Vencer a corrida na floresta assombrada e 

conquistar o troféu FOREST RUNNER. 
Arma Dado do Poder. Para destravar essa arma 

os times têm que fazer uma revisão sobre 
todos os objetos do conhecimento 
abordados durante a realização do jogo. 

Golpe Ao jogar o Dado do Poder os times se 
deslocam na floresta assombrada e tem 
que responder desafios presentes nas 
Cartas do Poder. Se acertarem o desafio 
podem prosseguir. Porém se errar, voltam 
ao ponto onde estavam antes de jogar o 
Dado do Poder. 

Conquista da missão É considerado o vencedor do troféu 
FOREST RUNNER o primeiro time que 
chegar ao final da trilha 

Recompensa Até G$ 1.000.000 e 2,00 pontos de 
conceito. 

   Fonte: LEITE, 2019. 

 

A Tabela 9 apresenta o calendário sugerido para a aplicação da fase final da 

metodologia de gamificação no ensino de botânica. 

 

Tabela 9 – Calendário de atividades fase final da metodologia de gamificação. 

Número de 

aulas 

Atividades 

02 Destravar dado do poder: revisão de conteúdos trabalhados durante 

aplicação da metodologia. 
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03 Conquista do troféu: Disputado jogo de tabuleiros FOREST RUNNER. 

01 Feedback: retorno as equipes sobre genes destravados, colocação final e 

avaliação geral do jogo. 

01 Premiação: entrega da premiação das equipes. 

01 Feedback: retorno as equipes sobre genes destravados, colocação e 

avaliação da fase. 

Fonte: LEITE, 2019. 
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Apêndice G. Questionário sobre o conhecimento dos alunos em botânica. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA NACIONAL DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE 
BIOLOGIA (PROFBIO) 

 
GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DE BOTÂNICA 
O presente questionário tem por objetivo avaliar, entre os alunos, conhecimentos prévios de 
botânica.  
Nas perguntas a seguir, marque com “X” a alternativa que você achar mais adequada.  
Obrigado por sua colaboração nessa pesquisa! 
 
1- A botânica estuda os organismos:      
(    ) do Reino Protoctista, como as algas e protozoários. 
(    ) do Reino Fungi, como os bolores e cogumelos.  
(    ) do Reino Plantae, como os vegetais. 
(    ) do Reino Animália, como os animais. 
 
2- O limo ou musgo e um tipo de vegetal que apresenta baixa estatura e dependência de água 
para reprodução. O grupo vegetal ao qual esses seres vivos pertencem é: 
(    ) das briófitas. 
(    ) das pteridófitas ou plantas vasculares sem semente. 
(    ) das gimnospermas. 
(    ) das angiospermas. 
 
3- A baixa estatura observada no limo ou musgo está associada: 
(    ) A ausência de sementes nesses vegetais. 
(    ) a incapacidade desses vegetais de fazer fotossíntese. 
(    ) A ausência de vasos condutores de seiva. 
(    ) a ausência de reprodução sexuada nesses vegetais. 
 
4- Os pinheiros e as sequoias são plantas que produzem semente, mas porem não apresentam 
o fruto. O grupo vegetal ao qual esses seres vivos pertencem é: 
(    ) das briófitas. 
(    ) das pteridófitas ou plantas vasculares sem semente. 
(    ) das gimnospermas. 
(    ) das angiospermas. 
 
5- As samambaias e as sequoias são plantas vasculares e que geralmente são usadas como 
plantas ornamentais. O grupo vegetal ao qual esses seres vivos pertencem é: 
(    ) das briófitas. 
(    ) das pteridófitas ou plantas vasculares sem semente. 
(    ) das gimnospermas. 
(    ) das angiospermas. 
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6- As monocotiledôneas, como o milho, e as eucotiledôneas como o feijão. são plantas 
vasculares que possuem semente e fruto. O grupo vegetal ao qual esses seres vivos pertencem 
é: 
(    ) das briófitas. 
(    ) das pteridófitas ou plantas vasculares sem semente. 
(    ) das gimnospermas. 
(    ) das angiospermas. 
 
7- As plantas se reproduzem por alternância de gerações, ou seja, possuem uma fase 
assexuada que produz esporos, o esporófito, e uma fase sexuada que produz gametas, o 
gametófito. O grupo vegetal onde a fase de gametófito é predominante sobre a fase de 
esporófito é o: 
(    ) das briófitas. 
(    ) das pteridófitas ou plantas vasculares sem semente. 
(    ) das gimnospermas. 
(    ) das angiospermas. 
 
8- A estrutura vegetal responsável pela fixação da planta no solo é: 
(    ) a flor.     (    ) 0 caule.     (    ) a raiz.     (    ) o fruto. 
 
9- A estrutura vegetal responsável pela reprodução nas angiospermas é: 
(    ) a flor.     (    ) o caule.     (    ) a raiz.     (    ) a folha. 
 
10- A estrutura vegetal responsável pela fotossíntese na maioria das plantas é: 
(    ) a semente.     (    ) o caule.      (    ) o fruto.      (    ) a folha. 
 
11- A estrutura vegetal responsável pela proteção da semente nas angiospermas é: 
(    ) a flor.      (    ) o caule.     (    ) o fruto.    (    ) a folha 
 
12- A estrutura vegetal responsável pela proteção do embrião nas angiospermas é: 
(    ) a flor.      (    ) a raiz.        (    ) o fruto.    (    ) a semente. 
 
13- Na flor das angiospermas a estrutura reprodutiva masculina é chamada de: 
(    ) pétala.     (    ) pedúnculo.       (    ) androceu.      (    ) gineceu. 
 
14- Na flor das angiospermas a estrutura reprodutiva feminina é chamada de: 
(    ) pétala.     (    ) pedúnculo.       (    ) androceu.      (    ) gineceu. 
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Apêndice H. Questionário de averiguação do interesse do aluno por biologia e botânica. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA NACIONAL DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE 
BIOLOGIA (PROFBIO) 

 

GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DE BOTÂNICA 
O presente questionário tem por objetivo averiguar, entre os alunos, o interesse pelo ensino de 
biologia e de botânica.  
Nas perguntas a seguir, marque com “X” a alternativa que você achar mais adequada e 
justifique quando for necessário.  
Obrigado por sua colaboração nessa pesquisa! 
 
1. O que você acha da matéria de biologia: 
(    ) É a matéria que mais gosto.      
(    ) Acho uma matéria muito legal. 
(    ) É uma matéria como outra qualquer.  
(    )  É uma matéria muito chata. 
(    ) Odeio biologia. 
(    ) Outro. Qual? R:______________________________________________________ 
 
2. Em relação ao seu aprendizado em biologia, você acha a disciplina: 
(    ) Muito difícil.    (    ) Difícil.     (    ) Regular.      (    ) Fácil.     (    ) Muito fácil. 
 
3. Você consegue associar os conhecimentos trabalhados nas aulas de biologia com 
fenômenos vividos no seu dia a dia? 

(    ) Sempre. 
(    ) Na maioria das vezes. 
(    ) Algumas vezes. 
(    ) Quase nunca. 
(    ) Nunca. 
 
4. Na sua opinião, qual a maior dificuldade no ensino de biologia na sua escola? (pode marcar 
mais de uma) 

(    ) Falta de laboratório de biologia na escola. 
(    ) As aulas são muito desestimulantes e desinteressantes. 
(    ) Falta de recursos tecnológicos que facilitam o aprendizado. 
(    ) A disciplina tem pouca relevância no seu dia a dia. 
(    ) Os conteúdos são muito complexos e com nomes estranhos. 
(    ) outro. Qual? 
R:___________________________________________________________________ 
 
5. Você já teve uma aula de biologia que foi inesquecível? 

(    ) Sim.                                             (    ) Não. 
Se a resposta foi sim descreva o que tornou essa aula inesquecível? 
R:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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6. Você já estudou botânica alguma vez em sua vida? 

(    ) Sim, no ensino fundamental.      
(    ) Sim, no ensino médio. 
(    ) Sim, em um curso extracurricular.  
(    ) Não lembro. 
(    ) Nunca. 
(    ) Outro. Qual? R:______________________________________________________ 
 
7. Se você já estudou botânica alguma vez na vida, o que você achou? 

(    ) Muito interessante.       (    ) Interessante.          (    ) Razoável. 
(    ) Desinteressante.            (    ) Totalmente desinteressante. 
 
8. Qual seu nível de conhecimento a respeito dos seres vivos do reino vegetal? 

(    ) Tenho um conhecimento bem aprofundado sobre as plantas. 
(    ) Conheço bastante os vegetais. 
(    ) Tenho um conhecimento razoável em relação as plantas. 
(    ) conheço muito pouco a respeito desses seres vivos. 
(    ) não conheço praticamente nada. 
 
9. Você consegue associar os conhecimentos trabalhados nas aulas de botânica no seu dia a 
dia? 

(    ) Sempre.              (    ) Na maioria das vezes.       (    ) Algumas vezes.   
(    ) Quase nunca.      (    ) Nunca. 
 
10. Na sua opinião, o aprendizado em botânica fica mais fácil com aulas: (pode marcar mais 
de uma) 

(    ) Que contenham pesquisas em equipe. 
(    ) Realizadas no laboratório. 
(    ) Realizadas ao ar livre. 
(    ) Que contenham jogos. 
(    ) Outro. Qual? 
R:___________________________________________________________________ 
 
11. Na sua opinião, qual a maior dificuldade no ensino de botânica? (pode marcar mais de 
uma) 
(    ) Falta de contextualização dos conteúdos trabalhados em sala com seu cotidiano. 
(    ) As aulas são muito desestimulantes e desinteressantes. 
(    ) A sua escola não tem uma boa arborização para aulas práticas. 
(    ) Os nomes que são muito estranhos. 
(    ) outro. Qual? 
R:___________________________________________________________________ 
 
12. Na sua opinião, como deve ser uma aula de botânica para que o aprendizado possa ser 

adequado? 

R:_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
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Apêndice I. Questionário para avaliar a metodologia de gamificação.  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA NACIONAL DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE 
BIOLOGIA (PROFBIO) 

 

GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DE BOTÂNICA 
O presente questionário tem por objetivo avaliar, entre os alunos, a metodologia de 
gamificação no ensino de botânica.  
Nas perguntas a seguir, marque com “X” a alternativa que você achar mais adequada e 
justifique quando for necessário.  
Obrigado por sua colaboração nessa pesquisa! 
 
1. Você acha que o uso de jogos pode ajudar no ensino de botânica: 
(    ) Sim.      
(    ) Talvez. 
(    ) Não.  
Justifique sua resposta: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
2. O que você achou da metodologia “gamificação no ensino de botânica”? 

(    ) Muito boa. 
(    ) Boa. 
(    ) Razoável. 
(    ) Ruim. 
(    ) Muito ruim. 
 
3. Você acha que a metodologia “gamificação no ensino de botânica” facilitou o aprendizado 
de botânica em sua turma? 

(    ) Sim. 
(    ) Talvez. 
(    ) Não.  
Justifique sua resposta: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
4. Na sua opinião, qual a maior dificuldade encontrada na aplicação da metodologia 
“gamificação no ensino de botânica” 

(    ) Presença de paralisações e feriados que dificultaram o sequenciamento da metodologia.  
(    ) falta de recursos didáticos para aplicação da metodologia. 
(    ) Falta de local arborizado para execução de aulas práticas, que constituíam missão da 
metodologia. 
(    ) Dificuldade de trabalhar em equipe. 
(    ) Desinteresse dos alunos pela metodologia. 
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(    ) Outro. Qual? 
R:___________________________________________________________________ 
 
5. Na sua opinião qual o nível de dificuldade na execução da metodologia “gamificação no 
ensino de botânica”? 

(    ) Muito difícil. 
(    ) Difícil. 
(    ) Razoável. 
(    ) Fácil. 
(    ) Muito fácil. 
 
6. Você compreendeu a dinâmica de jogo da metodologia “gamificação no ensino de 
botânica”? 

(    ) Sim.     
(    ) Mais ou menos. 
(    ) Não.  
 
7. Qual das etapas do jogo você e sua equipe apresentaram a maior dificuldade na execução? 

(    ) Resolução das apostilas estilo Enem. 
(    ) Atividade pratica no pátio da escola sobre os grupos vegetais. 
(    ) Atividade sobre vegetais usados como alimento. 
(    ) Composição das parodias. 
(    ) Jogar o jogo de tabuleiro Forest Runner. 
Justifique sua resposta: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
8. Na sua opinião, qual foi o nível de dificuldade das questões estilo Enem aplicadas na 
metodologia “gamificação no ensino de botânica”? 

(    ) Muito difícil. 
(    ) Difícil. 
(    ) Razoável. 
(    ) Fácil. 
(    ) Muito fácil. 
 
9.  O que você achou do jogo de tabuleiro Forest Runner? 

(    ) Muito legal. 
(    ) Legal. 
(    ) mais ou menos. 
(    ) Chato. 
(    ) Muito chato. 
 
10. Na sua opinião, você acha que o jogo de tabuleiro Forest Runner pode ajudar na melhoria 
do ensino de botânica? 

(    ) Sim.     
(    ) Talvez. 
(    ) Não.  
Justifique sua resposta: 
__________________________________________________________________________ 
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Apêndice J. Termo de consentimento livre e esclarecido dos pais. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA NACIONAL DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE 
BIOLOGIA (PROFBIO) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Senhor (a) responsável você está sendo consultado (a) sobre a possibilidade de seu/sua filho 

(a) participar da pesquisa intitulada Gamificação no Ensino de Botânica sob 

responsabilidade do pesquisador Carlos André Bezerra Leite sob a orientação da 

pesquisadora Dra. Silvia Fernanda Mardegan vinculados a Universidade Federal do Pará. 

Com este trabalho estamos buscando a aplicação de metodologias ativas como a gamificação 

para a melhoria do ensino de botânica no ensino médio com a participação dos estudantes. A 

colaboração do (a) aluno (a) será de participar das atividades inseridas nas aulas e 

posteriormente responder a um questionário com perguntas que servem para avaliar a 

metodologia e essa avaliação ocorrerá nas dependências do colégio Estadual Santana Marques 

sob a supervisão do professor. 

Em nenhum momento o (a) aluno (a) será identificado (a). Os resultados da pesquisa serão 

publicados e ainda assim a identidade do discente será preservada. Você e o/a aluno (a) não 

terão gastos ou ganho financeiro por participar da pesquisa. Não há riscos. Os benefícios 

serão de natureza acadêmica gerando um estudo estatístico dos resultados sobre o uso de 

gamificação no ensino de botânica. Você é livre para decidir se seu filho (a) colaborará com a 

pesquisa sem nenhum prejuízo ou coação. 

Uma via original desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com você, 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com o professor 

Carlos André Bezerra Leite, no Colégio Santana Marques, situado no Conjunto Panorma 

XXI, QD 27, bairro da Marambaia, ou pelo telefone (91) 982027039 (WZP). 

                                                                                 Belém, ____ de Março de 2019. 

               _______________________________________________ 

                                      Assinatura do Pesquisador 

Eu, ____________________________________________________________ 

Autorizo meu/minha filho (a) _____________________________________________ 

A participar do projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido devidamente esclarecido 

                  ______________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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Apêndice K. Termo de consentimento livre e esclarecido dos alunos. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA NACIONAL DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE 
BIOLOGIA (PROFBIO) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada Gamificação no Ensino 

de Botânica sob responsabilidade do pesquisador Carlos André Bezerra Leite sob a 

orientação da pesquisadora Dra. Silvia Fernanda Mardegan vinculados a Universidade 

Federal do Pará. 

Com este trabalho estamos buscando a aplicação de metodologias ativas como a gamificação 

para a melhoria do ensino de botânica no ensino médio com a participação dos estudantes. A 

sua colaboração será de participar das atividades inseridas nas aulas e posteriormente 

responder a um questionário com perguntas que servem para avaliar a metodologia e essa 

avaliação ocorrerá nas dependências do colégio Estadual Santana Marques sob a supervisão 

do professor. 

Em nenhum momento você será identificado (a). Os resultados da pesquisa serão publicados e 

ainda assim a identidade do discente será preservada. Você não terá gastos ou ganho 

financeiro por participar da pesquisa. Não há riscos. Os benefícios serão de natureza 

acadêmica gerando um estudo estatístico dos resultados sobre o uso de gamificação no ensino 

de botânica. Você é livre para decidir se irá colaborará com a pesquisa sem nenhum prejuízo 

ou coação. 

Uma via original desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com você, 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com o professor 

Carlos André Bezerra Leite, no Colégio Santana Marques, situado no conjunto Panorama 

XXI, QD 27, bairro da Marambaia, ou pelo telefone (91) 982027039 (WZP). 

Belém, ____ de março de 2019. 

            _______________________________________________ 

                                      Assinatura do Pesquisador 

Eu, ____________________________________________________________ aceito 

participar do projeto citado acima, voluntariamente, após ter sido devidamente esclarecido 

               ______________________________________________ 

                                       Participante da pesquisa 
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Apêndice L. Dinâmica de execução da primeira fase da metodologia de gamificação. 

● MISSÃO 01: DERROTAR MEGAENEM.  

 

Aula sobre briófitas e plantas vasculares sem semente. 

Esse conteúdo foi ministrado em duas aulas de 45 minutos cada. Com uso de projetor 

de slides, foi feita uma explanação geral sobre o estudo de botânica e a importância que esses 

seres têm para o planeta e para a vida das pessoas. Em seguida, foram apresentados aos alunos 

os grupos vegetais das briófitas e das plantas vasculares sem sementes, citando as suas 

principais características e procurando saber quais os conhecimentos prévios que os alunos já 

tinham desses grupos vegetais. Após a explanação teórica, os alunos seguiram para o pátio da 

escola com intuito de coletar exemplares dos grupos vegetais outrora abordados. Foi utilizado 

o programa Magnifying Glass Flashlight PRO 1.4, que transformou os celulares dos alunos 

em lupas permitindo a visualização de estruturas pequenas do material coletado. Foi utilizado 

o wi-fi da internet da escola para que os alunos pudessem baixar o programa.   

 

Arma: MF-10 Power.  

Para utilizar essa arma e aplicar o golpe, os times resolveram, com auxílio do livro 

didático, uma apostila contendo 10 questões estilo ENEM referentes aos conteúdos 

ministrados. O tempo de execução dessa etapa da missão foi de uma aula de 45 minutos. Ao 

final da atividade, foi dado o feedback aos times sobre seu desempenho (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Pontuação dos times após o golpe MF-10 Power (resolução de 10 

questões sobre briófitas e plantas vasculares sem semente, estilo Enem). 

Time Números de acertos G$ destravados o          Pontos de conceito 

Zeiger 10 10.000 0,50 

Raven 8 8.000 0,40 

Nabors 8 8.000 0,40 

Lorenzi 7 7.000 0,40 

Mendel 5 5.000 0,30 

 Fonte: LEITE, 2019. 
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Aula sobre gimnospermas e angiospermas. 

Esse conteúdo foi ministrado em duas aulas de 45 minutos cada. Com uso de pincel e 

quadro branco foi feita uma explanação geral sobre esses grupos vegetais, citando suas 

principais características e procurando-se saber, quais os conhecimentos prévios os alunos 

sobre esses conteúdos. Após a parte teórica, os alunos seguiram para o pátio da escola para 

coletar flores de angiospermas e depois observar suas estruturas reprodutivas. 

 

Arma: MF-20 Power  

Para utilizar essa arma e aplicar o golpe, onde era necessário resolver com auxilio do 

livro didático, uma apostila contendo 20 questões estilo ENEM referente aos conteúdos 

ministrados. O tempo de execução dessa etapa da missão foi de uma aula de 45 minutos. Após 

a atividade, foi dado o feedback aos times sobre seu desempenho (Tabela 11). 

 

Tabela 11 – pontuação dos times após golpe MF-20 Power (resolução de 20 

questões sobre Gimnospermas e Angiospermas, estilo Enem). 

Time Números de acertos             G$ destravados    Pontos de conceito 

Zeiger 17 20.000 0,50 

Lorenzi 15 15.000 0,40 

Mendel 14 14.000 0,40 

Raven 14 14.000 0,40 

Nabors 12 12.000 0,30 

Fonte: LEITE, 2019. 

 

 MISSÃO 02: ATRAVESSAR O PORTAL DE FACUL  

Coletar, catalogar e identificar amostras de vegetais. 

As amostras vegetais encontradas na área da escola foram catalogadas e 

posteriormente identificadas. Os times tiveram o tempo de duas aulas de 45 minutos cada, 

para a execução desse desafio. Na aula seguinte, os times apresentaram seus resultados. Para 

fazer a catalogação os alunos utilizaram a coleta de amostras de vegetais ou por meio de 

fotografias tiradas com smartfones. Na aula subsequente os times apresentaram um relatório a 

respeito dos critérios usados na classificação do material coletado na missão. Cada time tinha 
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o tempo limite de sete minutos para fazer sua defesa. A ordem de apresentação dos relatórios 

foi definida por sorteio. Todos os times defenderam sua catalogação. Em algumas 

apresentações ocorreram alguns erros conceituais, com os times utilizando projetor de slides, 

cartazes e amostras de espécimes.  Após as defesas, foi dado o feedback aos times sobre o 

número de genes destravados e a quantidade de pontos de conceito obtidos, além de informar 

que todos os times passaram de fase (Tabela 12).  

 

Tabela 12 – Pontuação dos times na segunda missão da primeira 

fase. 

Time G$ destravados Pontos de conceito 

Raven 6.700 1,00 

Mendel 6.500 1,00 

Lorenzi 6.400 1,00 

Nabors 6.300 1,00 

Zeiger 5.900 0,90 

                          Fonte: LEITE, 2019. 

 

A seguir o game master revelou aos times a classificação geral após o término da 

primeira fase (Tabela 13).   

 

Tabela 13 – Pontuação geral das equipes após conclusão da primeira fase. 

Colocação Time G$ destravados Pontos de conceito 

1º Zeiger 32.900 1,90 

2º Raven 28.700 1,80 

3º Lorenzi 28.400 1,80 

4º Nabors 26.300 1,70 

5º Mendel 25.500 1,70 

Fonte: LEITE, 2019. 
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Apêndice M. Dinâmica de execução da segunda fase da metodologia de gamificação. 

 

● MISSÃO 01: DERROTAR O MESTRE CURUPIRA 

 

Aula sobre histologia vegetal. 

Essa etapa da missão durou uma aula de 45 minutos. Para o desenvolvimento da aula foi 

utilizado o projetor de slides, para fazer uma breve explanação sobre os principais tecidos 

vegetais. Logo em seguida, os jogadores foram levados para o pátio da escola, para que 

pudessem observar os conteúdos tratados in loco.  

 

Arma: Harpa do poder. 

Inicialmente, os times foram informados que teriam que produzir uma paródia sobre os 

conteúdos até então abordados. Inicialmente o game master apresentou aos jogadores alguns 

exemplos de paródias, que abordam temas de biologia. Posteriormente, os jogadores 

aprenderam algumas técnicas de elaboração de paródias. Todos os times apresentaram suas 

paródias. Cada time teve o tempo de sete minutos para defender sua paródia, e a sequência de 

apresentação foi definida por sorteio. Ao final da aula, foi dado o feedback aos times sobre o 

número de genes destravados e a quantidade de pontos de conceito obtidos. (Tabela 14).  

 

Tabela 14 – Resultados dos times na primeira missão da segunda fase. 

Time G$ destravados Pontos de conceito 

Mendel 79.000 1,50 

Zeiger 78.000 1,50 

Nabors 77.000 1,40 

Lorenzi 75.000 1,40 

Raven 74.000 1,30 

                         Fonte: LEITE, 2019. 
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● MISSÃO: CONQUISTA DO QUARTEL DE SUPRIMENTOS DE 

MOTOSSERRA 

 

Aula sobre raiz, caule e folha 

Essa etapa da missão teve a durabilidade de duas aulas de 45 minutos. Inicialmente, 

houve um breve debate sobre esses conteúdos e, posteriormente, os jogadores foram levados 

ao pátio da escola, para realizar uma aula prática sobre os assuntos abordados. Em seguida, os 

alunos voltaram para sala de aula, onde o game master, com auxílio de um projetor de slides, 

apresentou aos jogadores, algumas adaptações de raiz, caule e flores, que não eram 

encontrados no pátio da escola.  

 

Arma: Aríete de aço. 

Nessa etapa da missão os times prepararam um lanche com os ingredientes extraídos 

das estruturas vegetais abordadas na aula. Para completar a missão, os times deveriam expor 

seu lanche para a classe indicando os ingredientes, o valor nutricional, receita de como 

preparar o lanche e valor em reais para comprar os ingredientes. Na aula seguinte, cada time 

montou sua bancada, onde fizeram a exposição de seus produtos. Os times tiveram o tempo de 

uma aula de 45 minutos para fazer a exposição dos lanches. Todos os times cumpriram essa 

etapa da missão. Ao final da missão, foi dado o feedback aos times sobre o número de genes 

destravados e a quantidade de pontos de conceito obtidos (Tabela 15).  

 

Tabela 15 – Pontuação dos times na segunda missão da segunda fase. 

Time G$ destravados Pontos de conceito 

Lorenzi 120.000 1,50 

Zeiger 120.000 1,50 

Raven 110.000 1,40 

Mendel 100.000 1,30 

Nabors 100.000 1,30 

Fonte: LEITE, 2019. 
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A seguir o game master revelou aos times a classificação geral após o término da 

segunda fase (Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Pontuação geral das equipes após conclusão da segunda fase. 

Colocação Time G$ destravados Pontos de conceito 

1º Zeiger 230.900 4,90 

2º Lorenzi  223.400 4,70 

3º Raven 212,700 4,50 

4º Mendel  204.500 4,50 

5º Nabors 203.300 4,40 

Fonte: LEITE, 2019. 
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Apêndice N. Dinâmica de execução da fase final da metodologia de gamificação 

● MISSÃO: CONQUISTA DO TROFÉU FOREST RUNNER 

 

Revisão sobre os conteúdos abordados na metodologia de gamificação 

 O tempo destinado aos times foi de duas aulas de 45 minutos. Com o auxílio de um 

projetor de slides o game master realizou junto com os times, uma revisão geral de todos os 

conteúdos abordados nas fases anteriores do jogo, preparando-os para a grande corrida. Na 

aula subsequente, teve início a disputa do troféu FOREST RUNNER e o tempo disponível 

para a execução da missão foi de três aulas de 45 minutos. O líder de cada time escolheu seu 

peão e com auxílio do dado do poder decidiram a sequência de atuação dos times no tabuleiro, 

que ficou da seguinte ordem: time Lorenzi; time Mendel; time Raven; time Nabors; e time 

Zeiger, respectivamente. O primeiro time a concluir a missão foi o time Zeiger, sendo seguido 

pelo time Raven e, um pouco depois, pelo time Lorenzi. Os últimos times a concluir a missão 

foram Nabors e Mendel, respectivamente. 

Após a disputa, foi dado o feedback aos times sobre o número de genes destravados e a 

quantidade de pontos de conceito obtidos (Tabela 17).  

 

Tabela 17 – Resultados dos times na missão da fase final. 

Time G$ destravados Pontos de conceito 

Zeiger 1.000.000 2,00 

Raven 900.000 2,00 

Lorenzi 800.000 1,90 

Mendel 700.000 1,80 

Nabors 600.000 1,80 

Fonte: LEITE, 2019. 

 

 

 

 

 



93 
 

A seguir, o game master revelou aos times a classificação final do jogo, após o término 

das fases (Tabela 18).   

 

Tabela 18 – Classificação final das equipes após conclusão da segunda fase. 

Colocação Time G$ destravados Pontos de conceito 

1º Zeiger 1.230.900 6,90 

2º Raven  1.123.400 6,50 

3º Lorenzi 1.012,700 6,60 

4º Nabors  904.500 6,20 

5º Mendel 803.300 6,30 

Fonte: LEITE, 2019. 

 

Após a exposição dos resultados do jogo, iniciou-se a premiação aos jogadores e times. 

Apenas os times Zeiger, Raven e Lorenzi, conseguiram concluir o objetivo do jogo, pois 

destravaram mais de G$ 1,000,000 necessários para pagar o resgate a Motosserra. No entanto, 

vale considerar que as equipes Nabors e Mendel foram prejudicadas pela não realização da 

terceira fase do jogo e, por isso, todos os times foram premiados. Como a terceira fase, 

premiava os times com 3,0 pontos de conceito, esses pontos foram posteriormente 

distribuídos aos jogadores, levando em consideração critérios como: frequência, 

comportamento, interesse e motivação. O time Zeiger, vencedor do jogo, ganhou do game 

master o troféu FOREST RUNNER e os jogadores do time ganharam uma medalha cada. Os 

demais jogadores dos outros times também foram premiados com medalhas. 

 


