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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo elaborar, aplicar e avaliar um jogo de tabuleiro 

de caráter investigativo e cooperativo sobre o tema educação nutricional/metabolismo 

energético. Usado como estratégia lúdica, o jogo investigativo foi desenvolvido como 

material pedagógico para auxiliar os professores nas aulas de biologia do ensino médio 

regular. A partida inicia-se com os participantes sendo convocados a investigar o 

sumiço de alimentos após uma catástrofe natural ter mantido isolados os moradores de 

uma cidadezinha afastada. Neste cenário, cinco pessoas foram acusadas e os detetives 

deverão resolver o caso antes que todos acabem morrendo de fome. O tabuleiro e as 

cartas foram elaborados a partir de conceitos que envolvem o raciocínio lógico, a 

interpretação de gráficos, esquemas, tabelas, a diferença energética entre lipídeos, 

proteínas e carboidratos e a valorização do trabalho em grupo. Aspectos teóricos que 

constituem esta atividade educativa foram introduzidos com o objetivo de destacar 

pontos de ligação do conteúdo que está sendo trabalhado com o dia a dia dos alunos. A 

exemplo, a comparação entre bebidas energéticas e estimulantes a fim de identificar 

aspectos distintos entre elas. A atividade didática foi testada em turmas da terceira série 

do Ensino Médio e, com essa atividade, os discentes sentiram-se motivados a participar 

à medida que avançavam as casas no tabuleiro. A avaliação foi realizada a partir da 

análise de questionários aplicados e da observação da integração e motivação dos alunos 

durante a aplicação do jogo. A aplicação do jogo possibilitou maior interesse dos 

discentes em relação ao conteúdo sobre nutrição e metabolismo energético, mostrando a 

importância de jogos didáticos como um recurso eficaz no processo de ensino-

aprendizagem de uma forma lúdica e motivadora, promovendo, assim, a alfabetização 

científica. O jogo trata-se de um material acessível aos professores por causa do seu 

baixo custo, boa aceitação dos alunos e por poder ser adaptado, com a substituição de 

pistas, à realidade de cada escola. 

 

Palavras-chave: Jogo de tabuleiro. Ensino de Biologia. Aprendizagem cooperativa. 

Nutrição e metabolismo energético. 

 

  



ABSTRACT 

 

The following work had as objectives to elaborate, execute and evaluate a cooperative 

and investigative board game with the theme of nutritional/energy metabolism 

education. Used as a ludic strategy, the investigative game, “Sobrevivência” 

(“Survival”, in Brazilian Portuguese), was developed as pedagogic material to aid 

teachers in secondary education biology classes. The match begins with the players 

being invited to investigate the disappearance of food reserves after a natural disaster 

that kept isolated the population of a small secluded village. In this scenery, five people 

were accused and the detectives must solve the case before everyone starved to death. 

The board and the cards were elaborated from concepts that involve logic, the 

interpretation of graphics, schemes and tables, the energetic difference between lipids, 

proteins, carbohydrates and the value of working as a group. The theoretical aspects 

which constitute this educational activity were introduced in order to highlight the 

connection between the subject of study and the student’s daily life. As an example, the 

comparison between energy beverages and stimulating beverages to identify the 

different characteristics between them. This didactic activity was tested in third year 

secondary education classes and, as a result, the students also felt encouraged to 

participate as they advanced through the game. The process of evaluation used the 

analysis of given questionnaires and the observation of the student’s integration and 

motivation during the experience of the game. It caused students to demonstrate more 

interest in the subject of nutrition and energy metabolism, illustrating the importance of 

didactic games as an efficient resource in the teaching-learning process as being ludic 

and motivational, therefore promoting scientific literacy. The game is an accessible 

material for teachers due to its low cost, good acceptance among students and to the 

possibility to being adapted, by changing its clues, to any schools’ reality. 

 

Keywords: Board Game; Biology Teaching; Cooperative Learning; Nutrition and 

Energy Metabolism 

 

 

  



RELATO SOBRE O PROFBIO 

 

 Vivemos num mundo globalizado e tão dinâmico que os acontecimentos nos 

passam em tal velocidade que quase não conseguimos retê-los. 

 A sala de aula, por conseguinte, não fica alheia a essa velocidade, por isso o 

professor também precisa se adequar a esse novo ritmo e, paradoxalmente, procurar de 

alguma forma, reduzi-lo, pois segundo Bondia (2002, p. 21) “a experiência é que nos 

passa, o que nos acontece, o que nos toca”. 

 É preciso fazer com que nossos alunos vivenciem mais os acontecimentos, faz-

se necessário proporciona-lhes experimentar o conhecimento e não apenas sabê-lo. 

 Mas para isso, o professor também precisa experimentar o conhecimento, pois 

não podemos oferecer aquilo que não temos/sabemos. Sendo assim, a formação 

continuada é um importante veículo para promover uma postura pedagógica 

interacionista, na qual tanto professor, quanto aluno possam juntos experimentar o 

conhecimento para que essa atitude possa propiciar ao discente a ampliação do seu 

saber e, ao mesmo tempo, provocar no professor a vontade de continuar buscando.  

 Ter escolhido o PROFBIO não foi por acaso. Ao conhecer o conteúdo do 

programa, percebi que ali estariam não as respostas, mas o caminho para aprofundar os 

conhecimentos que buscava para levar até a minha sala de aula e assim tornar possível a 

tal experimentação. 

O curso me proporcionou a oportunidade de vivenciar, experimentar e aplicar 

uma nova estratégia de ensino. Estratégia totalmente voltada para o ensino 

investigativo, no qual o aluno é o agente principal do processo, onde ele discute ideias, 

elabora hipóteses, analisa dados e em conjunto formula uma conclusão e comunica os 

seus resultados. Ao final de cada semestre, éramos desafiados a elaborar e aplicar 

atividades investigativas em sala de aula, onde pude observar alunos mais motivados e 

interessados. Partindo dessa premissa, de um estudo de caráter investigativo e de 

aplicação em sala de aula, concluí que seria bastante pertinente e relevante elaborar um 

jogo de tabuleiro investigativo e cooperativo. A proposta do jogo foi direcionada para 

que o praticante fosse conduzido a situações capazes de despertar a necessidade e o 

prazer pela descoberta do conhecimento, assegurando assim, a proposta inicial de 

transformar o conhecer em experimentar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

 A presente pesquisa é fruto de um trabalho de conclusão para a obtenção do título de 

mestre em ensino de Biologia pelo PROFBIO (Mestrado Profissional em Ensino de Biologia 

em Rede Nacional) e da minha atuação como docente das redes municipal e estadual no 

município de Macaé-RJ. Formado desde 2004 pela UERJ – Faculdade de Formação de 

Professores, iniciei minha carreira profissional somente no fim de 2005 no ensino privado. No 

início de 2006, fui convocado pela prefeitura de Macaé a tomar posse e em 2009 foi a vez da 

rede estadual. De lá para cá, minha postura como ser humano e profissional mudou bastante. 

O ensino público permite-nos ousar, ousar em relação a introduzir novas metodologias, a 

conhecer o aluno, testar experimentos, enfim, a diversificar nosso planejamento e nossa 

prática. 

No final do ano de 2010, participei de uma entrevista de seleção de professores para o 

colégio de aplicação (CAp), de ensino médio, da prefeitura de Macaé, que já havia iniciado a 

sua primeira turma no início de 2010. Em 2011, fui convocado e a partir desta data pude 

vivenciar a proposta do colégio. Uma delas, que se encontra em seu Projeto Político 

Pedagógico (PPP), é o de incorporar a metodologia da problematização como instrumento de 

incentivo à pesquisa, à curiosidade pelo inusitado e o desenvolvimento do espírito inventivo, 

nas práticas didáticas; outra proposta que vai ao encontro da proposta do PROFBIO é a de 

promover a aprendizagem criativa como processo de sistematização dos conhecimentos 

elaborados, como caminho pedagógico de superação à mera memorização. Vivenciar e 

experimentar essas novas experiências influenciou a escolha da minha formação latu sensu 

em ensino de Ciências pela Universidade Federal Fluminense – RJ e a stricto sensu em ensino 

de Biologia.  

Este trabalho, no entanto, une a minha vivência no mestrado profissional com a minha 

prática em sala de aula. Nele procuro elaborar um jogo, utilizá-lo em sala de aula e avaliar 

essa estratégia para o aprendizado em relação aos temas nutrição e metabolismo energético. 

Desde a infância até os dias atuais tenho admiração e gosto por jogos eletrônicos e de 

tabuleiros, como os jogos War, Detetive, Jogo da Vida, etc. Já a utilização de jogos no 

ambiente escolar começou quando ainda estava em formação acadêmica. Em toda a 

Graduação fomos incentivados a inovar em sala de aula e essa inovação se deu através da 

utilização de várias estratégias didáticas, como a confecção de roteiro de filmes e de trabalho 
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de campo, atividades experimentais e jogos didáticos. Na pós-graduação também pude 

vivenciar e experimentar essas estratégias de ensino. Como professor do PIBID-UFRJ, 

durante cinco anos, pude conviver com professores, alunos de graduação e do ensino básico; 

vivenciar e aplicar várias metodologias e uma das que mais chamava a minha atenção eram os 

jogos didáticos. Esse período foi bastante enriquecedor e ajudou-me na minha constante 

formação como professor e cidadão. 

Durante o mestrado, tivemos a oportunidade de vivenciar, experimentar e aplicar uma 

nova estratégia de ensino. Estratégia totalmente voltada para o ensino investigativo, no qual o 

aluno é o agente principal do processo, onde ele discute ideias, elabora hipóteses, analisa 

dados e juntos formulam uma conclusão e comunicam os seus resultados. Ao final de cada 

semestre éramos desafiados a elaborar e aplicar atividades investigativas, também, de 

experimentá-las. 

Partindo dessa premissa de um estudo de caráter investigativo e de aplicação em sala 

de aula, resolvi elaborar um jogo investigativo e cooperativo utilizando como referência jogos 

de tabuleiros War, Detetive e o Jogo “Célula a Dentro” (SPIEGEL E COLS., 2008). A 

proposta de um jogo investigativo pode ser utilizada como um processo direcionado que 

conduz o praticante a situações capazes de despertar a necessidade e o prazer pela descoberta 

do conhecimento. Além disso, permite também desenvolver competências tais como 

colaborar, aceitar opiniões diferentes, argumentar e posicionar-se diante dos outros. 

A escolha do tema, que normalmente é trabalhado na primeira série do ensino médio, 

vai ao encontro da LEI Nº 13.666 (2018), recém aprovada, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), para incluir o 

tema transversal da educação alimentar e nutricional no currículo escolar. Ela se deve também 

à minha prática diária, através da qual pude perceber que muitos alunos chegavam ao terceiro 

ano do ensino médio com a concepção de que a glicose era a única fonte de energia do nosso 

corpo. Esse equívoco também foi observado por Oliveira (2003) e Luz et al (2008) em suas 

pesquisas. Essa ideia vai sendo desconstruída ao longo do ano letivo, principalmente quando 

trabalho temas relacionados à bioenergética, como o funcionamento dos músculos, no qual 

introduzo outras fontes de energia além dos carboidratos. Outra grande dificuldade que os 

discentes apresentam é em relação à interpretação de questões que contenham gráficos e 

cálculos. Muitos confidenciam que deixam a questão em branco, chutam ou deixam para 

depois e se der tempo a fazem. 

A seleção da escola foi possível pelo fato de eu lecionar na instituição de ensino. Este 

trabalho, portanto, une a minha vivência no mestrado profissional à minha prática em sala de 
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aula. Nele elaborei um jogo de tabuleiro de caráter investigativo denominado 

SOBREVIVÊNCIA sobre a temática nutrição e metabolismo energético, que engloba a 

interpretação de gráficos, análise e interpretação de tabelas nutricionais com as principais 

moléculas bioenergéticas além de outras características. 

 Nesta atividade buscou-se criar situações cotidianas associadas ao conteúdo, para que 

os alunos pudessem ser provocados frente aos desafios reais e, através do trabalho 

cooperativo, pudessem juntos, vivenciar as experiências importantes para transformar as suas 

realidades, favorecendo, assim a construção do conhecimento. Bordenave (2010 p.124) 

enfatiza que “as atividades são os veículos utilizados pelo professor para criar situações e 

abordar conteúdos que permitam ao aluno viver as experiências necessárias para a sua própria 

transformação”. Freire (1987) diz que a plena realização do homem é a permanente 

transformação da realidade para a sua libertação. Uma educação voltada para esse fim 

favorece a libertação do ser humano pela ampliação dos seus conhecimentos e da sua 

consciência. Assim sendo, é importante que o aluno vivencie e experimente a realidade para 

que seja possível uma transformação. Os jogos didáticos permitem essa experiência, sendo 

para tal uma ferramenta alternativa, já que se mostram diferenciados em relação aos materiais 

didáticos tradicionais, por serem lúdicos e poderem ser utilizados para atingir determinados 

objetivos do currículo, além de poderem ser utilizados para identificar falhas de assimilação 

de conteúdo (MIRANDA et al, 2014 apud MIRANDA et al, 2016b). 

 No ensino de Ciências, os jogos didáticos são ferramentas que têm boa aceitação, uma 

vez que as ciências apresentam conteúdos abstratos e de difícil entendimento (CAMPOS et al, 

2003). Além disso, é sabido que o conceito de metabolismo energético gera muitas dúvidas e 

equívocos no Ensino dessa disciplina. Segundo Luz et al (2008) vários alunos do segundo 

segmento do ensino fundamental aprendem, de forma equivocada, que os carboidratos, em 

especial a glicose, são as únicas fontes de ATP (adenosina trifosfato) nas células humanas, e 

que essas concepções continuam nos anos seguintes. Tal situação é trabalhada no jogo, onde a 

partir das dicas, o jogador pode verificar através da análise de tabela nutricional que alguns 

alimentos que contém proteínas e/ou lipídios fornecem energia na forma de kcal, assim como 

alimentos ricos em carboidratos. 

 O jogo, além da característica lúdica, ao ser aplicado pode atingir uma série de 

objetivos, dentre eles: estimular a aprendizagem, promover a capacidade cognitiva dos alunos 

e a interação entre professor/aluno (SILVA, K. et al, 2016). 

Para que o conhecimento científico inserido no material didático seja assimilado pelo 

educando como uma prática do seu dia a dia, é importante que a Ciência esteja ao seu alcance 
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e o conhecimento faça sentido e possa ser utilizado na interpretação da realidade que o cerca, 

pois o pensar é, sobretudo, dar sentido ao que somos e ao que nos acontece (BONDIA, 2002 

apud PEREIRA et. al, 2008).  

 A temática escolhida revela certa relevância já que trata de conceitos relacionados à 

saúde e ao funcionamento do corpo e, de uma forma geral, o aluno poderá construir a noção 

de saúde levando em conta fatores como o estilo de vida e o estado nutricional, a partir das 

pistas que o jogo apresenta. A escolha pela utilização da atividade lúdica teve como objetivo 

levar o conhecimento científico da temática de maneira mais dinâmica e divertida.  
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1.2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

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

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

 

1.2.1 O ensino médio e o ensino de Biologia 

 

 O ensino brasileiro é regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei 9.394/96), que em seu artigo 35, coloca o ensino médio como uma etapa final 

da educação básica e que tem como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

(BRASIL, 1996). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) também estabelece uma Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), na qual define os direitos e objetivos de aprendizagem do ensino 

médio, conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Educação (CNE), em áreas do 

conhecimento, tais como: linguagens e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; 

ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas (BRASIL, 

1996). Portanto essa organização de conteúdos tem como característica reunir em uma mesma 

área aquelas ideias que compartilham objetos de estudo. A Química, a Física e a Biologia 

fazem parte de um conjunto das ciências que recebe o título de “Ciências Naturais”. Essas 

disciplinas se comunicam de tal maneira que é possível criar condições para uma prática 

interdisciplinar, dentro de uma perspectiva contextualizada e multidisciplinar. Ademais, 

quando falamos de Ensino Médio, não podemos deixar de salientar a relevância que tem o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), um instrumento importantíssimo de avaliação da 

educação no Brasil e uma oportunidade de acesso ao ensino superior.  

 Consoante definido pela LDB, a BNCC deve nortear os currículos dos sistemas e redes 

de ensino das unidades federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as 

escolas do Brasil. De acordo com o documento recém homologado pelo MEC, a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento normativo definido pelo conjunto 
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orgânico e progressivo de aprendizagens que todos os discentes devem desenvolver nas etapas 

e modalidades da Educação Básica, de modo que tenham assegurados os seus direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o Plano Nacional de Educação. 

 Tal documento descreve a função do ensino médio, que é 

formar jovens como sujeitos críticos, criativos, autônomos e responsáveis, cabe às 

escolas de Ensino Médio proporcionar experiências e processos que lhes garantam 

as aprendizagens necessárias para a leitura da realidade, o enfrentamento dos novos 

desafios da contemporaneidade (sociais, econômicos e ambientais) e a tomada de 

decisões éticas e fundamentadas. O mundo deve lhes ser apresentado como campo 

aberto para investigação e intervenção quanto a seus aspectos políticos, sociais, 

produtivos, ambientais e culturais, de modo que se sintam estimulados a equacionar 

e resolver questões legadas pelas gerações anteriores – e que se refletem nos 

contextos atuais –, abrindo-se criativamente para o novo. (BRASIL, 2018. P.463, 

grifo nosso) 

 

 As Orientações curriculares para o ensino médio afirmam que: 

A escola, ao estabelecer o seu projeto pedagógico, deve oportunizar condições para 

que o aluno possa conhecer os fundamentos básicos da investigação científica; 

reconhecer a ciência como uma atividade humana em constante transformação, fruto 

da conjunção de fatores históricos, sociais, políticos, econômicos, culturais, 

religiosos e tecnológicos, e, portanto, não neutra; compreender e interpretar os 

impactos do desenvolvimento científico e tecnológico na sociedade e no ambiente. 
(Brasil, 2006, p.20, grifo nosso) 

 

 O grande desafio do professores das Ciências da Natureza, de acordo com esses 

documentos, é utilizar os conteúdos da disciplina como forma de levar o aluno a conhecer a 

natureza dos métodos de investigação empregados pelos cientistas, de modo que possa 

expandir a sua visão científica de mundo e assim ajudar na formação de cidadãos 

participativos e críticos nas decisões em relação ao planeta, incluindo as interações humanas 

com o meio ambiente.  

 Além disso, deve-se ter uma atenção especial ao trabalhar com os alunos a enorme 

nomenclatura usada em Biologia, pois ela é um dos pilares para o entendimento de toda uma 

vasta gama de fenômenos biológicos. Os estudantes podem ser levados a entender que a 

biologia é uma matéria “decoreba”, o que poderá levá-los a acreditar que é uma matéria chata, 

cheia de nomes, sem relação com as outras matérias, podendo provocar um desestímulo e a 

perda de interesse na disciplina. É importante destacar que aprender Ciências da Natureza vai 

além do aprendizado de seus conteúdos específicos.  

 Os resultados de Brown et al. (2019) sugerem que uma linguagem científica 

complexa é um potencial inibidor da capacidade cognitiva dos alunos. A partir das suas 

pesquisas, eles concluem que indivíduos ensinados com uma linguagem científica complexa 

foram consistentemente mais lentos em sua capacidade de tomar decisões, mostrando, assim, 
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padrões reduzidos de capacidade de memória de trabalho, quando comparados ao grupo que 

foi ensinado com uma linguagem mais simples. 

 Para Krasilchik (2016) “a disciplina biologia pode ser uma das matérias mais 

relevantes e merecedoras da atenção dos alunos, ou uma das disciplinas mais insignificantes e 

pouco atraentes, dependendo do que for ensinado e de como isso for feito”. Ainda para a 

autora o ensino médio continua sendo feito de forma descritiva, com excesso de terminologia 

sem vinculação com a análise do funcionamento das estruturas biológicas. Esse formato de 

educação contribui para reforçar um ensino teórico, decoreba, que estimula a passividade dos 

estudantes, tudo isso associado a um exame de vestibular, que exige conhecimentos 

fragmentários e irrelevantes.  

 

1.2.2 Desafios do Ensino de Ciências 

 

 Os dados do sumário executivo do PISA de 2015 revelam que o escore médio dos 

jovens estudantes brasileiros na avaliação de ciências foi de 401 pontos, valor 

significativamente inferior à média dos estudantes dos países membros da OCDE (493). Isso 

mostra, de acordo com essa avaliação, que o ensino de Ciências no Brasil é insatisfatório e 

que precisa ser repensado no aspecto do letramento científico. 

 Dentre as finalidades do PISA está a avaliação do nível de letramento científico dos 

estudantes. O Pisa 2015 apresenta a seguinte definição para esse termo: 

o letramento científico requer, além do conhecimento de conceitos e teorias, o 

conhecimento sobre os procedimentos e as práticas comuns associadas à 

investigação científica. Um jovem letrado cientificamente está preparado para 

participar de discussões fundamentadas sobre questões relacionadas à Ciência, pois 

tem a capacidade de usar o conhecimento e a informação de maneira interativa. 

OCDE (2016, grifo nosso). 

 

 Waiselfisz (2009) diz que se o Brasil não erradicar seu “analfabetismo científico”, 

dificilmente conseguirá atingir a meta do Ministério da Educação, contida em seu Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), de alcançar, até 2022, o nível que hoje ostentam os 

países mais industrializados, membros da OCDE.  

 

1.2.3 Metodologias Ativas 

 

 As metodologias ativas, como o ensino investigativo, poderiam auxiliar os professores 

no aspecto de facilitar a aprendizagem e promover o letramento científico? 
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 Neste tipo de ensino os estudantes são estimulados a aprender de forma que sejam 

agentes autônomos e participativos, tendo como premissa a resolução de problemas e/ou 

situações reais. Os professores deixam de ser os únicos a fornecerem conhecimento e os 

estudantes deixam de exercer hábitos passivos de meros receptores de informação, 

participando ativamente e sendo responsáveis pela construção de conhecimento 

(GAROFALO, 2018) 

 Moran (2015) afirma que se quisermos alunos participativos e criativos devemos criar 

condições para que possam experimentar e vivenciar essas possibilidades. 

As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos que 

os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se 

envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar 

decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes. Se queremos que 

sejam criativos, eles precisam experimentar inúmeras possibilidades de mostrar sua 

iniciativa (MORAN, 2015). 

 

 É importante que o professor de Biologia esteja a par das dificuldades e limitações dos 

alunos, para que possa ajudá-los no sentido de aprimorar a sua aprendizagem a partir de 

metodologias inovadoras que valorizam o aluno como agente do seu próprio saber e que 

contribua para superar as suas limitações e dificuldades de aprendizagem em Biologia. 

 

1.2.3.1 Ensino investigativo 

 

 O ensino investigativo é também conhecido como “inquiry”, ensino por descoberta, 

aprendizagem por projetos, questionamentos, resolução de problemas (ZÔMPERO & 

LABURÚ, 2016). Por suas propostas, ele se insere no modelo das metodologias ativas. Sabe-

se que ele contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas complexas, para o 

aprendizado de conceitos científicos e para a compreensão da natureza da ciência 

(CASTELLAR, 2016 p.8). O ensino com base na investigação permite, então, o 

aprimoramento do raciocínio e das habilidades cognitivas dos alunos, e também a cooperação 

entre eles, além de possibilitar que compreendam a natureza do trabalho científico 

(ZÔMPERO & LABURÚ, 2011; grifo nosso). O ensino organizado em função das situações-

problema proporciona aos alunos habilidades como reunir e analisar os fatos e informações, 

desenvolver planejamentos, elaborar hipóteses e comunicar os resultados assim como os 

cientistas o fazem. 
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 Hoje em dia, o termo investigação, para alguns autores, consiste  

numa abordagem de ensino com estratégia de aprendizagem de conceitos, 

estabelecimento de relações de causa e efeito, realização de trabalho colaborativo 
que favorece o desenvolvimento do poder de argumentação dos sujeitos e uma visão 

mais autêntica do que é fazer ciência (CAPECHI; CARVALHO, 2008; 

LOCATELLI; CARVALHO, 2011; PEREIRA, 2011 apud SANTOS, 2016). 

 

 Para Sasseron (2013, p.43)  

toda investigação científica envolve um problema, o trabalho com dados, 

informações e conhecimentos já existentes, o levantamento e o teste de hipóteses, o 
reconhecimento de variáveis e o controle destas, o estabelecimento de relações entre 

as informações e a construção de uma explicação. 

 

 Alguns pesquisadores defendem a utilização das práticas investigativas no ensino de 

Ciências, como podemos verificar em Solino et al (2015)  

Algumas pesquisas propõem que o ensino de ciências deve se apoiar em práticas de 

investigação típicas da ciência (e.g., LOPES, 2013; CARVALHO 2011; 2013; 

AZEVEDO, 2004; ZÔMPERO e LABURÚ, 2011; SOLINO, 2013). Estes trabalhos 

defendem que os estudantes necessitam ter contato com temas e conceitos 

científicos, participando ativamente de ações e debates que permitem a resolução de 

problemas e construção de explicações (SOLINO, 2015). 

 

 No BNCC há menção ao ensino investigativo na área das Ciências da Natureza. 

Podemos observar que seus elaboradores destacaram que a aprendizagem deve refletir a 

natureza da investigação científica. 

Os processos e práticas de investigação merecem também destaque especial nessa 

área. Portanto, a dimensão investigativa das Ciências da Natureza deve ser 

enfatizada no Ensino Médio, aproximando os estudantes dos procedimentos e 

instrumentos de investigação, tais como: identificar problemas, formular questões, 

identificar informações ou variáveis relevantes, propor e testar hipóteses, elaborar 

argumentos e explicações, escolher e utilizar instrumentos de medida, planejar e 

realizar atividades experimentais e pesquisas de campo, relatar, avaliar e comunicar 

conclusões e desenvolver ações de intervenção, a partir da análise de dados e 

informações sobre as temáticas da área. (BRASIL, 2018, p 550) 

 

 Ainda no BNCC podemos verificar que em uma das suas competências gerais do 

ensino básico (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), o termo investigação 

é utilizado como forma de exercitar a curiosidade intelectual, através do fazer científico e na 

resolução de problemas. 

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 

para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 

criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 

áreas. (BRASIL, 2018, p.9, grifo nosso) 
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 É possível perceber o incentivo proposto em documentos governamentais, como o 

BNCC, para a realização de atividades voltadas para o ensino investigativo com o objetivo de 

o discente aprimorar habilidades tais como a observação de fatos/evidências, registro e a 

capacidade de resolução de problemas. 

 Gil-Pérez et al. (2005, p.26 apud SANTOS e BRICCIA, 2017)  

defendem, ao apresentar a tese de Bybee (1997), que em uma aula de Ciências o 

desenvolvimento da alfabetização científica aproxima os alunos da cultura científica, 
no sentido de fazer com que eles tenham contato com formas de construção do 

conhecimento científico, como a própria investigação, baseada na resolução de 

problemas, no levantamento e testes de hipóteses, no desenvolvimento de formas de 

comunicação dos resultados, entre outros aspectos. 

 

 Baseado num ensino investigativo fundamentado em resolução de problemas, Freire 

(1983) reitera que nenhum sujeito, seja ele um pensador, ou cientista, conseguiu elaborar seu 

pensamento ou sistematizar seu saber científico sem ter sido problematizado, desafiado. Isso 

significa que o aluno precisa ser desafiado para que haja a construção do seu saber, ou seja, 

precisam ser levados a pensar, pensar a realidade de forma crítica. À medida que eles refletem 

sobre a realidade, mais se sentem comprometidos em intervir e modificá-la. Ele complementa 

afirmando que “quando um cientista faz uma investigação em busca de algo, encontra o que 

não buscava (e isto sempre ocorre), seu descobrimento partiu de uma problematização”.  

 Honorato e Mion (2009) afirmam que “a problematização é a condição necessária para 

desencadear as reflexões cognitivas, desafiando o sujeito a investigar, a pensar e, assim, 

elaborar ideias e sistematizar o conhecimento”. É preciso, então, criar condições a fim de que 

o cotidiano seja contextualizado em sala, para que novas questões sejam criadas e/ou 

levantadas e ferramentas para respondê-las sejam apresentadas e experimentadas.  

 Azevedo (2004) admite que as atividades investigativas podem ser utilizadas como 

ponto de partida para o entendimento de conceitos, levando o aluno sair de um estágio passivo 

para um estágio ativo, permitindo assim que ele se perceba e saiba agir sobre objeto de 

estudo, fazendo a relação do objeto com os acontecimentos do seu dia a dia, investigando o 

princípio de causa e efeito, buscando assim uma explicação para o resultado de suas 

interações. 

 Para Schiel & Orlandi (2009) as atividades de caráter investigativo não finalizam com 

a realização da atividade. Eles relatam que é importante que o discente seja estimulado a 

refletir e seja capaz de expor o que fez, tomando ciência das suas atitudes e propondo 

soluções para o que foi observado. Neste momento, o professor tem papel fundamental como 

mediador, pois ele intermediará a discussão com o intuito de reunir os diversos pontos de 
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vista, confrontando as respostas dos diferentes grupos para que juntos possam elaborar uma 

conclusão sobre o assunto. Apontam que o professor deve ficar atento para que, a partir do 

debate de ideias divergentes, do confronto de outras opiniões e/ou de novas questões que 

surjam, os alunos aprimorem a sua percepção sobre o assunto.  

 Hodson (2014) relata em seu artigo que para compreender o trabalho dos cientistas 

na geração de novos conhecimentos (ou seja, pesquisa científica) e tornar esse conhecimento 

claro para os alunos, os professores devem seguir quatro etapas com o intuito de atingir metas 

e faciltar a investigação científica realizada em sala de aula. São elas: 

(1) Uma fase de elaboração de projeto e planejamento, durante a qual perguntas 

específicas de pesquisa são feitas e objetivos são esclarecidos, hipóteses são 

formuladas (se for apropriado), procedimentos investigativos planejados e técnicas 

de coleta de dados são selecionadas.  

(2) Uma fase de desempenho, durante a qual as várias operações são realizadas e os 

dados são coletados.  

(3) Uma fase de reflexão, durante a qual os resultados são considerados e 

interpretados em relação a várias perspectivas teóricas, conclusões e justificativas 

são formuladas e refinadas.  

(4) Uma fase de registro e relato, durante a qual o procedimento, a justificativa, os 
resultados, interpretações e conclusões são registrados para uso pessoal e expressos 

de acordo com as regras da comunidade científica para comunicação e análise crítica 

dos outros. (HODSON, 2014) 

 

 Para o autor, há grandes vantagens em abordar a investigação científica baseando-se 

nessas quatro fases, pois direciona a atenção do professor para a necessidade de ser bem claro 

e objetivo no ensino do conteúdo, evitando-se assim um planejamento com diferentes 

objetivos numa mesma lição, o que para ele atrapalharia o planejamento e deixaria os alunos 

confusos (HODSON, 2014).  

 Podemos concluir, então, que o ensino investigativo é uma estratégia que direciona o 

aprendizado dos estudantes, com o objetivo de fazer com que pensem, questionem e discutam 

temas em sala, através de situações problemas ou casos de investigação, como os jogos 

investigativos. Sendo assim, o aluno tem a oportunidade de desenvolver, aprimorar e elaborar 

o seu conhecimento e não apenas ser o receptor das informações. Este tipo de ensino pode 

contribuir na aquisição das habilidades necessárias para a aprendizagem dessa matéria, 

tornando-a mais simples, permitindo assim a leitura e compreensão de notícias relacionadas 

ao tema, possibilitando que se tornem cidadãos críticos e autônomos. 

 

 

 

 



28 

 

1.2.3.1.2 Ensino investigativo como alternativa 

 

 Para Anderson (2002) as pesquisas, em geral, mostram que o ensino investigativo 

produz resultados positivos, embora ele não mostre exatamente aos professores como fazê-lo. 

Estudos na Malásia também mostram resultados positivos em relação à utilização do método 

de ensino por investigação. Os autores afirmam que o método foi eficaz na melhora do 

pensamento crítico no ensino de História dos alunos do grupo experimental em comparação 

aos alunos do grupo controle (KITOT et al 2010). 

 Hodson (1992 apud AZEVEDO, 2004) mostra em seu estudo que alunos aprendem 

mais sobre ciência e desenvolvem melhor seus conhecimentos conceituais quando participam 

de investigações científicas, semelhantes às feitas nos laboratórios de pesquisa. Para Azevedo 

(2004) as investigações, quando propostas aos alunos, tanto podem ser resolvidas na forma de 

práticas de laboratório como de problemas de lápis e papel. A investigação, no entanto, deve 

ser claramente definida, para que faça sentido ao aluno, de modo que ele saiba o porquê de 

estar investigando o fenômeno que a ele é apresentado. A colocação de um problema é ainda 

um aspecto fundamental para a criação de um novo conhecimento (AZEVEDO, 2004, p.21) 

 

1.2.3.1.3 O papel do professor no ensino investigativo 

 

 O emprego de uma abordagem investigativa no âmbito de um jogo didático se deu 

com intuito de tornar acessível ao aluno a construção do seu próprio conhecimento com o 

auxílio do professor. Para Freire (1996, p.47), o educador tem que ter em mente que “saber 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção 

ou a sua construção”. Ele complementa que o professor ao entrar em sala deve estar acessível 

ao seu aluno que trará indagações, curiosidades e as suas inibições. Precisamos e devemos ser 

críticos e inquiridores, inquietos em defesa da tarefa que temos que é a de ensinar e não a de 

transferir conhecimento. 

 Segundo Azevedo (2004, p.26), o professor tem um papel importantíssimo que é o de 

“construir com os alunos a passagem do saber cotidiano para o saber científico, por meio da 

investigação e do próprio questionamento acerca do fenômeno”. Por consequência, os alunos 

são estimulados a participarem de maneira ativa, tornando-se, assim, esse procedimento um 

diferencial para as aulas e um importante fator para a aprendizagem. 
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 Hodson (2014) afirma que no ensino de ciências é tarefa do professor ajudar os alunos 

a explorar, modificar e desenvolver suas estruturas pessoais de compreensão, a fim de 

incorporar os aspectos desejados à compreensão científica.  

 O professor no ensino por investigação é visto como um facilitador da aprendizagem. 

Facilitador no aspecto de ser capaz de selecionar conteúdos significativos, contextualizados, 

relacionados à experiência de vida do aluno, a partir dos quais eles possam se manifestar e 

relatar os seus conhecimentos prévios. Deve ser capaz ainda de problematizar os conteúdos, 

levando os educandos a perceberem que seus conhecimentos na maioria das vezes não são 

suficientes para explicar a situação-problema, dessa forma isso estimularia o aprofundamento 

do estudo. É tarefa do facilitador também propor experimentos, orientar a pesquisa dos 

alunos em fontes confiáveis e diversificadas, evitando-se assim a utilização de “fakenews”; 

propor trabalho coletivo, ter capacidade de organizar o conhecimento, recolhendo os 

resultados das pesquisas e dos experimentos, promovendo discussões e orientando as 

conclusões (SILVA; SASSON; CALDINI, 2016). Um professor facilitador possibilitará ao 

seu aluno tornar-se um cidadão mais crítico e participativo em relação às demandas sociais.  

 Nesse tipo de ensino, o professor é desafiado a planejar as suas atividades colocando o 

aluno como o agente do processo de ensino aprendizagem, estimulando-o e desafiando-o para 

que tome ciência de suas capacidades e identifique nelas o meio de conseguir a transformação 

de sua prática diária. O educador deve adequar seu trabalho educativo para propiciar a 

aprendizagem do aluno, levando em conta também a individualidade de cada um, para que 

sejam capazes de desenvolver a autonomia. 

 

1.2.4 Letramento Científico 

 

 Um fato importante a ser destacado sobre o termo “Letramento Científico” é sobre as 

várias formas utilizadas por diversos pesquisadores. Sasseron e Carvalho (2011) afirmam que, 

devido à diversidade semântica, são encontradas várias formas na literatura brasileira sobre 

esse termo. Elas dizem que pesquisadores podem adotar o termo “Alfabetização Científica” 

ou podem utilizar a expressão “Enculturação Científica”. Todos esses termos, segundo as 

pesquisadoras servem para designar o objetivo de um ensino de Ciências que almeja a 

formação cidadã dos estudantes para o domínio e uso dos conhecimentos científicos e seus 

desdobramentos nas mais diferentes esferas de sua vida. 
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 A nossa interpretação para esse termo é muito semelhante à definição dada por 

Sasseron & Carvalho (2011). Elas afirmam que o termo “alfabetização científica” é usado 

para 

para designar as ideias que temos em mente e que objetivamos ao planejar um 

ensino que permita aos alunos interagir com uma nova cultura, com uma nova forma 

de ver o mundo e seus acontecimentos, podendo modificá-los e a si próprio através 

da prática consciente propiciada por sua interação cerceada de saberes de noções e 

conhecimentos científicos, bem como das habilidades associadas ao fazer científico 

(SASSERON & CARVALHO, 2011). 

 

 Para Sasseron (2013, p.45) alfabetizar cientificamente significa oferecer condições 

para que os estudantes possam tomar decisões conscientes sobre problemas de sua vida e da 

sociedade relacionados a conhecimentos científicos. Eles devem fazer aplicação dos seus 

conhecimentos, fazendo conexões num contexto de visão de mundo que possuem. 

 Chassot (2003) defende a ideia de que a Ciência é uma linguagem, e como tal, para um 

indivíduo ser alfabetizado cientificamente é preciso que saiba ler a linguagem em que está 

escrita a natureza. Enfatiza que um sujeito é um analfabeto científico, quando ele é incapaz de 

fazer uma leitura do universo. Ele reforça que devemos considerar a alfabetização científica 

como “o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura 

do mundo onde vivem”. O autor (2018) relata em seu livro que “seria desejável que os 

alfabetizados cientificamente não apenas tivessem facilitada a leitura do mundo em que 

vivem, mas entendessem as necessidades de transformá-lo, e transformá-lo para melhor.” 

Nesse mesmo livro o escritor alega que há maior necessidade em investimento nessa área, já 

que a Ciência para ele é uma linguagem que facilita a nossa leitura de mundo, criando assim 

agentes capazes de transformar o mundo e que tal proposta possa conduzir uma melhor 

qualidade de vida. 

 Chassot (2018) nos faz refletir sobre o nosso papel como educadores em Ciências, 

onde ele declara que o nosso dever ao ensinar Ciências e permitir que nossos alunos e alunas 

transformem-se em sujeitos mais críticos, onde eles podem tornar-se “agentes de 

transformações – para melhor- do mundo em que vivemos “.  

 Furió et. al. (2001) mencionam que a tão almejada alfabetização científica será 

alcançada quando a grande maioria da população tiver acesso aos conhecimentos científicos e 

tecnológicos necessários para lidar com a solução de problemas do dia a dia, como as 

necessidades básicas de saúde, a conscientização das relações complexas entre ciência e 

sociedade e, finalmente, considerar o conhecimento científico como uma produção cultural 

(Furió y Vilches, 1997 apud Furió et. al. 2001). Eles continuam afirmando que, além dos 
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objetivos descritos acima, o ensino de ciências deverá contribuir também para a compreensão 

de conhecimentos, procedimentos e valores que permitirão aos estudantes tomarem decisões e 

perceberem tanto as utilidades das ciências e suas aplicações na melhoria da qualidade de vida 

dos cidadãos, como as suas limitações e das consequências negativas de seu desenvolvimento 

(Furió et. al. 2001).  

 

1.2.5 O jogo na educação 

 

1.2.5.1 O jogo e seus significados 

 

 O conceito de jogo é bastante amplo, o que torna sua definição nada fácil (Kishimoto, 

1994). Gomes e Friedrich (2001) relatam que esse termo é utilizado na literatura com vários 

significados, como o de brincar, brinquedo, lazer, divertimento e lúdico. Para o mesmo autor 

o brincar favorece a socialização das crianças, sendo, portanto, vital para o desenvolvimento 

delas. Fundamentado em autores como Gilles Brougere e Jacques Henriot, Kishimoto (1994) 

diz que o jogo possui três características em comum: (1) o resultado de um sistema linguístico 

que funciona dentro de um contexto social; (2) um sistema de regras e (3) um objeto. 

 Baseado nesses três aspectos, Kishimoto dissocia o termo jogo de brinquedo. 

Diferindo do jogo, o brinquedo supõe uma relação com a criança e uma abertura, 

uma indeterminação quanto ao uso, ou seja, a ausência de um sistema de regras que 

organizam sua utilização. O brinquedo está em relação direta com uma imagem que 
se evoca de um aspecto da realidade e que o jogador pode manipular. Ao contrário, 

jogos, como xadrez, construção, implicam, de modo explícito ou implícito, o 

desempenho de certas habilidades definidas por uma estrutura preexistente no 

próprio objeto e suas regras. 

 

 Um dos atributos que alguns autores consideram necessários para se perceber que um 

jogo é um jogo, é a presença da característica dois, ou seja, possuir regras. Huizinga (2000) 

diz que são “as regras que determinam aquilo que "vale" dentro do mundo temporário por ele 

circunscrito”. Ele reitera que “as regras de todos os jogos são absolutas e não permitem 

discussão”.  
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Documentos como os PCN+ e OCEM ressaltam que “os jogos e brincadeiras são 

elementos valiosos no processo de apropriação do conhecimento”, além disso eles  

permitem o desenvolvimento de competências no âmbito da comunicação, das 

relações interpessoais, da liderança e do trabalho em equipe, utilizando a relação 

entre cooperação e competição em um contexto formativo. O jogo oferece o 

estímulo e o ambiente propícios que favorecem o desenvolvimento espontâneo e 

criativo dos alunos e permite ao professor ampliar seu conhecimento de técnicas 
ativas de ensino, desenvolver capacidades pessoais e profissionais para estimular 

nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova 

maneira, lúdica e prazerosa e participativa, de relacionar-se com o conteúdo escolar, 

levando a uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos. (BRASIL, 2000; 

BRASIL,2006) 

 

 Portanto, podemos observar que a utilização de jogos como estratégia didática é 

prevista em documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 2000) e 

nas orientações curriculares para o ensino médio (Brasil, 2006), sendo propostas que 

possibilitam o desenvolvimento de parceria entre professor/alunos e alunos/alunos, 

oferecendo assim uma série de vantagens pedagógicas.  

 Para Rollings e Morris (2004, p.12) os jogos podem ser classificados conforme as 

características comuns que apresentam em relação à linguagem, ao conteúdo e a maneira de 

jogar. Eles podem ser identificados através dos gêneros, tais como: jogos de ação, aventura, 

estratégia, simulação, puzzle, brinquedos e educativos. Apesar desta divisão, os jogos, assim 

como os filmes, podem ser agrupados em vários gêneros. Os autores complementam, dizendo 

que os jogos educativos seriam aqueles que têm como objetivo o “ Learning by doing”, ou 

seja, o aprender fazendo/jogando.  

 Clua e Bittencourt (2004) relatam que os jogos são vistos como educativos quando 

são capazes de ampliar habilidades essenciais para o processo de aprendizagem, como a 

percepção, criatividade, resolução de problemas, entre outros.  

 Cunha (1988, p.17) denomina brinquedo/jogo pedagógico como aquele que “foi 

fabricado com o objetivo de proporcionar determinadas aprendizagens”, além, é claro, de todo 

material que foi preparado para atender às “necessidades das crianças no momento em que ela 

utiliza”. Tal denominação pode se diferenciar do material pedagógico, já que este nem sempre 

tem caráter lúdico.  

 Conforme Oliveira, V. (2010) os jogos 

incluem-se na categoria das atividades lúdicas, as quais, a partir de uma leitura 

construtivista piagetiana caracterizam-se por serem situações onde é mais prazeroso 

e mais fácil assimilar, aprender, havendo o predomínio da assimilação sobre a 

acomodação. Assim sendo, a tensão de vencer o desafio, de controlar a 

impulsividade, ameniza-se face à alegria, à motivação e ao envolvimento inerentes à 

situação. (Oliveira, V. 2010, grifo nosso) 
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 Cabrera (2007) destaca a importância do lúdico para fins didáticos enfatizando que 

atividades desse caráter promovem o humor, a alegria, a tranquilidade, cria o clima de pouca 

tensão e favorece estabelecimentos de relações. Ele permite também, segundo a autora, criar 

descontração favorecendo o envolvimento, condição essa necessária para estabelecer o clima 

para a aprendizagem na busca de resultados positivos.  

 Fortuna (2003) relata que o estudante enquanto joga, desenvolve várias habilidades 

como a iniciativa, a imaginação, o raciocínio, a memória, a atenção, a curiosidade e o 

interesse, concentrando-se por longo tempo em uma atividade. Ela complementa dizendo que 

o jogo cultiva o seu senso de responsabilidade tanto o individual quanto o coletivo, em 

situações que requerem cooperação e empatia.  

 

 Clua e Bittencourt (2004) afirmam ainda que  

caso o jogo desde seu planejamento tenha especificado propósitos conteudistas e 

para ser utilizado dentro do âmbito escolar denomina-se tal jogo como didático. Se 

este jogo não possui objetivos pedagógicos explícitos, foram desenvolvidos 

enfatizando o entretenimento, denomina-se tais jogos de entretenimento. (Clua e 

Bittencourt, 2004, grifo nosso) 

 

 Gomes e Friedrich (2001) explicam que um jogo é considerado como didático, quando 

ele é aplicado para atingir objetivos pedagógicos e que pode ser utilizado como uma 

alternativa para melhorar a performance dos alunos, permitindo alcançar objetivos como a 

socialização, cooperação e satisfação.  

 Para este estudo, optou-se pelo termo “jogo didático” para se referir aos jogos 

usados no ensino e aprendizagem de conteúdos escolares. Os jogos didáticos podem ser 

considerados, então, como uma estratégia pedagógica capaz de provocar nos alunos a 

capacidade de aprender e de expor os conhecimentos adquiridos através de uma linguagem 

acessível, além de ser uma maneira prazerosa e participativa de abordar o conteúdo (BRASIL, 

2006). 

 

1.2.5.2. Jogos didáticos e a resolução de problemas 

 

 Para Francisco Jr. et al (2008) “o ensino baseado em problemas calca-se na 

necessidade que a vida impõe de suplantação de desafios, e pressupõe prover nos estudantes o 

domínio de procedimentos e a capacidade de utilizar e buscar conhecimentos para responder a 

um desafio.” 
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 Os PCN (BRASIL, 2000, grifo nosso) em suas competências e habilidades 

recomendam a utilização de metodologias científicas adequadas para a resolução de 

problemas, fazendo uso, quando for o caso, de tratamento estatístico na análise de dados 

coletados, para que ele possa aplicar naturalmente a situações da vida cotidiana.  

 Echeverría & Pozo (1998) relatam que direcionar o currículo para a resolução de 

problemas significa procurar e planejar situações abertas para provocar nos estudantes uma 

busca e adequação de métodos apropriados não somente para darem resposta a perguntas 

escolares como também às da realidade cotidiana, cujo principal objetivo é fazer com que o 

aluno adquira o hábito de propor-se problemas e de resolvê-los como forma de aprender 

(ECHEVERRÍA & POZO 1998). 

 Oliveira, V. (2010, p.7) descreve em seu livro que “os jogos de regras podem ser 

vistos como situações privilegiadas para a resolução de problemas e, mais do que isso, para a 

aprendizagem em geral.” De acordo com a autora, quando uma pessoa está envolvida num 

jogo com regras, independentemente da idade, desenvolve competências e habilidades 

cognitivas e sociais que passam a fazer parte da sua estruturação mental, podendo ser 

estendida a qualquer outra situação do dia a dia. Ela acrescenta que, devido à sua grande 

diversidade e aplicabilidade, “os jogos de regras possibilitam diferentes enfoques, propondo  

os mais variados desafios. Individuais ou coletivos, todos criam condições favoráveis a que se 

aprenda a pensar de forma refletida e criativa na solução de problemas.” Um problema ao ser 

proposto por uma atividade lúdica “passa a ser visto não mais como algo que inspira receio, 

aversão, levando ao afastamento ou à busca de auxílio externo para resolvê-lo, mas configura-

se como algo atraente e estimulante, despertando a atenção e o raciocínio, conduzindo à 

autonomia”. 

 

1.2.5.3 Por que utilizar o jogo no ensino? 

 

 As orientações curriculares para o ensino médio (OCEM) sugerem que os jogos 

didáticos podem ser utilizados pelo professor para avaliar o desenvolvimento da consciência 

crítica e a condição argumentativa dos alunos, sua formação ética e suas posições quanto aos 

valores pessoais e sociais em relação a temas de natureza mais polêmica, como saúde 

coletiva, desnutrição, entre muitos outros. Com isso, pode-se ser avaliado tanto o processo 

quanto o resultado. (BRASIL, 2006 p.41) 

 Para Miranda (2002) a atividade lúdica, como os jogos didáticos, possibilita 

experiências que geram conhecimentos e permitem tornar concretos esses conhecimentos 
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adquiridos. Possibilita também que várias metas relacionadas à percepção possam ser 

atingidas tais como: o desenvolvimento de afeição, motivação, socialização e criatividade. 

 O jogo é um convite a aprendizagem lúdica, já que eles promovem maior estímulo e 

interesse à participação na aula, injetando alegria, ânimo e entusiasmo, tornando-se mais 

prazerosa a forma de aprender. Assim como Campos et al (2003), consideramos também que 

a forma de apropriar e de aprender os conceitos são simplificadas quando são apresentadas na 

forma de atividades lúdicas, pois os alunos ficam motivados ao receberem a proposta de 

aprendizado de uma forma mais dinâmica, interativa e divertida, resultando em um 

aprendizado significativo. 

 Fortuna (2003) descreve que o jogar permite que os alunos desenvolvam a 

a iniciativa, a imaginação, o raciocínio, a memória, a atenção, a curiosidade e o 

interesse, concentrando-se por longo tempo em uma atividade. Cultiva o senso de 

responsabilidade individual e coletiva, em situações que requerem cooperação e 

coloca-se na perspectiva do outro. Enfim, a atividade lúdica ensina os jogadores a 
viverem numa ordem social e num mundo culturalmente simbólico. 

 

 Para Campos et al. (2003), os jogos didáticos são fundamentais no processo de ensino-

aprendizado, pois favorecem a aquisição e retenção do conhecimento, em clima de 

descontração e prazer. Tal fato leva os autores a defenderem que os jogos merecem mais 

espaço na prática de ensino, já que ajuda os alunos a desenvolverem níveis diferentes de 

experiências tanto pessoal, quanto social. Ajuda também a construir suas novas descobertas, 

desenvolve e enriquece a personalidade e “simboliza um instrumento pedagógico que leva o 

professor à condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem.” 

 Jogos didáticos são instrumentos adequados para serem utilizados em sala de aula, 

pois permitem o preenchimento de muitas lacunas deixadas pelo processo de ensino e 

aprendizagem tradicional, além de favorecer a construção de conhecimentos num trabalho em 

grupo, a socialização de saberes prévios e sua aplicação na construção de conhecimentos 

novos e mais elaborados. (MARTINS e BRAGA, 2015). 

 Para Oliveira, V. (2010, p.9) os jogos têm o potencial de envolver e aguçar as pessoas 

a resgatarem seus processos mentais de forma saudável, inserindo-as numa correnteza do 

tempo que as arrasta em sua forma ativa e cativante, convidando-as a participar, a criar, a 

arriscar na tentativa de novos caminhos. A autora defende que aprendizagem não está voltada 

somente para a absorção dos conteúdos, mas sim para a assimilação dos métodos, processos, 

de formas, que conduzirão o jogador aos objetivos desejados e de regras que possibilitam este 

percurso. Ela resume que “as melhores formas de aprendizagem estão naquelas que nos 

ensinam a pensar de forma criativa e crítica num ambiente lúdico” (OLIVEIRA, V. 2010). 
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1.2.5.4 O que faz um jogo ser atraente? 

 

 Para Amory (apud CLUA e BITTENCOURT, 2004)  

os jogos educativos requerem enredos atraentes. Para o autor é muito importante 

utilizar os jogos computadorizados no processo educacional pelo fato dos jogos 

afetarem a motivação, as funções cognitivas e a curiosidade do aprendiz, pois estes 

jogos permitem a experimentação e a exploração do usuário. Um dos grandes 

problemas dos jogos educativos é apresentar para o aprendiz uma coleção de 

enigmas sem nenhuma ligação, tornando o jogo desinteressante. Por isto é 

interessante acrescentar nestes jogos princípios narrativos que estabeleçam início, 

meio e fim. (grifo nosso). 

 

 Os autores acreditam que para que um jogo seja atrativo ele deve colocar o jogador 

perante um desafio. Afirmam que quanto maior for este desafio, maior será a vontade de 

ganhar e, portanto, mais atração trará ao jogador (CLUA e BITTENCOURT, 2004).  

 Os autores nos alertam sobre os cuidados que devemos ter na elaboração de jogos 

educativos, pois estes em geral não são atrativos quando comparados aos jogos de 

computador comerciais, pois não criam uma sensação de imersão, trata o jogador como um 

estudante, pois possui uma forte abordagem educacional (CLUA e BITTENCOURT, 2004).  

 

1.2.5.5. Quando usar os jogos em Biologia 

 

 O uso de jogos no ensino de Biologia depende dos objetivos do professor. Antunes 

(1998) diz que os jogos só devem ser aplicados quando a programação possibilitar, e somente 

quando se constituírem em um auxílio ao alcance de um objetivo dentro dessa programação. 

O autor defende também que o jogo só tem validade se utilizado no momento ideal e esse 

momento é determinado pelo seu caráter desafiador, pelo interesse do aluno e pelo objetivo 

proposto. 

 A introdução de jogos, no contexto de ensino-aprendizagem implica em vantagens e 

desvantagens, as quais são apresentadas no quadro 1 abaixo (GRANDO, 2000). 
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Quadro 1- Vantagens e desvantagens dos jogos educacionais adaptado de Grando (2000, 

p.35) 

Vantagens Desvantagens 

− Fixação de conceitos já aprendidos de uma 

forma motivadora para o aluno;  

− Introdução e desenvolvimento de conceitos 

de difícil compreensão;  

− Desenvolvimento de estratégias de resolução 

de problemas (desafio dos jogos);  

− Aprender a tomar decisões e saber avaliá-las;  

− Significação para conceitos aparentemente 

incompreensíveis;  

− Propicia o relacionamento das diferentes 

disciplinas (interdisciplinaridade);  

− O jogo requer participação ativa do aluno na 

construção do seu próprio conhecimento;  

− O jogo favorece a socialização entre alunos e 

a conscientização do trabalho em equipe;  

− A utilização dos jogos é um fator de 

motivação para os alunos;  

− Dentre outras coisas, os jogos favorecem o 

desenvolvimento da criatividade, do senso 

crítico, da participação, da competição “sadia”, 

da observação, das várias formas de uso da 

linguagem e do resgate do prazer em aprender; 

 − As atividades com jogos podem ser 

utilizadas para reforçar ou recuperar 

habilidades de que alunos necessitem. Útil no 

trabalho com alunos de diferentes níveis;  

− As atividades com jogos permitem ao 

professor identificar, diagnosticar alguns erros 

de aprendizagem, as atitudes e as dificuldades 

dos alunos 

− Quando os jogos são mal utilizados, 

existe o perigo de dar ao jogo um caráter 

puramente aleatório, tornando-se um 

“apêndice” em sala de aula. Os alunos 

jogam e se sentem motivados apenas pelo 

jogo, sem saber porque jogam;  

− O tempo gasto com atividades de jogo 

em sala de aula é maior e, se o professor 

não estiver preparado, pode existir um 

sacrifício de outros conteúdos pela falta 

de tempo;  

− As falsas concepções que se devem 

ensinar todos os conceitos através de 

jogos.  

 − A perda da “ludicidade” do jogo pela 

interferência constante do professor, 

destruindo a essência do jogo;  

− A coerção do professor, exigindo que o 

aluno jogue, mesmo que ele não queira, 

destruindo a voluntariedade pertencente à 

natureza do jogo;  

− A dificuldade de acesso e 

disponibilidade de material sobre o uso 

dos jogos no ensino, que possam vir a 

subsidiar o trabalho docente. 
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 Assim como Grando (2000), consideramos que todas essas observações feitas no 

quadro 1 são de extrema importância na inserção dos jogos no processo de ensino-

aprendizagem. Acreditamos que a partir desse quadro, devemos, como professores, colocar as 

vantagens e desvantagens na balança para decidirmos sobre a viabilidade de utilização desse 

material didático. Tudo vai depender de uma série de situações, como a relação do professor 

com a turma, o nível de interesse, o domínio do material, arrumação da sala, falta de material 

ocasionando excesso de jogadores por grupos, regras obscuras entre outros fatores.  

 

 Na concepção de Grando e Marco (2007, p. 102 apud RAUPP e GRANDO, 2016),  

o jogo é apresentado com a finalidade de introduzir ou desencadear conceitos, ou de 
aplicar conceitos que já foram formados. Vale ressaltar que ambas as finalidades 

podem ser trabalhadas num mesmo jogo. Tanto a finalidade como os objetivos 

deverão ser definidos pelo professor de acordo com seu planejamento. 

 

 Portanto o jogo didático pode ser utilizado para introduzir ou revisar conteúdos de 

Biologia de difícil entendimento de forma dinâmica e contextualizada.  

 Para Cunha (1988) “a ludicidade, tão importante para a saúde mental do ser humano, 

precisa ser considerada” pois é nesse espaço lúdico que os indivíduos interagem e se 

relacionam de forma afetiva com o mundo e com as pessoas. As características lúdicas dos 

jogos são bem vistas e aceitas pelos alunos, permitindo assim, alcançar objetivos como a 

condução dos alunos nos processos de introdução, construção e apropriação de conhecimentos 

sobre conceitos biológicos (GONÇALVES, 2014; MARTINS E BRAGA, 2015; MIRANDA 

et al, 2016a; NOGUEIRA et al, 2018). 

 

1.2.5.6. Jogo cooperativo 

 

 Brotto (1999) define e diferencia dois termos muito utilizados em jogos didáticos, 

como a cooperação e a competição. Para o autor “cooperação é um processo onde os 

objetivos são comuns e as ações são benéficas para todos”. Já a “competição é um processo 

onde os objetivos são mutuamente exclusivos e as ações são benéficas somente para alguns”, 

para ganhar há a necessidade que haja um perdedor ou perdedores. Partindo dessa premissa, 

podemos verificar no trabalho de Lemos et al. (2014) uma pequena insatisfação de alunos que 

participaram do jogo de caráter competitivo. Respostas como “só não gostei de perder” 

mostra que jogos competitivos podem causar frustração o que pode levar a um desinteresse 

individual e/ou coletivo. No mesmo trabalho podemos verificar sugestões dos alunos sobre o 
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jogo, como “que todos fossem premiados”, sendo tal característica bastante comum nos jogos 

cooperativos, onde ou todos ganham ou todos perdem.  

 Além disso, podemos confirmar no trabalho de Rosse et al (2015) que os estudantes 

apresentaram melhor desempenho na estratégia cooperativa, quando comparado à 

competitiva, tanto no questionário de desempenho, quanto na qualidade da solução do caso. 

 Melim et al (2009) relataram resultados parecidos. Os autores afirmam que a 

estratégia de jogo cooperativo atuou positivamente tanto na capacidade de resolução de 

problemas como na aplicação do conteúdo apreendido em questões relacionadas, inclusive, 

com ganhos em relação à estratégia competitiva.  

 Felder e Brent (2007) descrevem que o desempenho dos alunos submetidos aos 

métodos cooperativos foi superior quando comparados aos métodos competitivos e/ou 

individualistas. Neste estudo foram medidas habilidades tais como aquisição de 

conhecimento, retenção, precisão, criatividade na resolução de problemas e raciocínio. Os 

autores prosseguem dizendo que os alunos submetidos a essa estratégia tendem a exibir maior 

desempenho acadêmico, maior persistência na graduação, maior raciocínio, maiores 

habilidades de pensamento crítico, maior compreensão do conteúdo, menor comportamento 

desagregador, níveis mais baixos de ansiedade e stress e maior autoestima. Além disso, os 

autores afirmam que o número de trabalhos para o professor diminui num fator de três para 

quatro. Outro fator relevante é sobre o rendimento de estudantes com dificuldades de 

aprendizagem. Eles reiteram que esses alunos geralmente desistem quando trabalham de 

forma individual e quando trabalham de forma cooperativa eles se sentem estimulados a 

continuar, pois os alunos com maior facilidade são confrontados com a tarefa de explicar o 

material para os alunos com maior dificuldade. Esses alunos ao serem confrontados com essa 

situação encontram lacunas em seus conhecimentos, que podem ser preenchidas ao 

explicarem para os outros. Outro fato relevante relatado é que alunos que trabalham sozinhos 

tendem adiar a conclusão de tarefas ou a ignorá-las completamente, mas quando sabem que os 

outros estão contando com eles, se sentem motivados a fazer o trabalho de maneira oportuna. 

 Podemos verificar nos trabalhos de Vygotsky (1991; 2007) a importância da 

cooperação. Ele defende a ideia de que um indivíduo inserido numa sociedade amplia as suas 

capacidades cognitivas através das relações com o grupo a que se sinta pertencente. Ele 

afirma ainda que o aprendizado ocorre da troca mútua entre os indivíduos que mais sabem e 

os que menos sabem, permitindo entre eles o compartilhamento de concepções, a organização 

dos saberes e conhecimentos para o desenvolvendo da sua emancipação. 
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 Os jogos em grupo propiciam a cooperação mútua e a reciprocidade, além de 

estimularem a criança a respeitar e considerar pontos de vista diferentes do seu. 

 Atividades cooperativas permitem o desenvolvimento e uma maior interação social, 

fator fundamental e indispensável num ambiente de ensino. O jogo organizado em grupos, 

que trabalham de forma cooperativa, fortalece as interações sociais e cria situações de 

colaboração, criando assim um ambiente solidário, permitindo formar cidadãos com hábitos e 

costumes mais cooperativos e altruístas.  

 

1.2.6 Educação alimentar e nutricional (E.A.N) 

 

1.2.6.1 Caracterização de educação alimentar e nutricional 

 

 Boog (1997) relata a trajetória histórica da educação alimentar e nutricional no Brasil, 

perpassando por vários caminhos ideológicos, políticos e econômicos, incluindo a educação 

voltada ao interesse na saúde do trabalhador (década de 40) e a interesses econômicos, como a 

implementação da soja na alimentação (décadas de 50 e 60). Estudos da década de 70 

mostraram que o maior obstáculo à alimentação adequada era o fator renda, e que somente 

transformações estruturais no modelo econômico teriam efetivamente poder de resolutividade 

frente às questões alimentares. Nesse período a Educação Nutricional era bastante rejeitada, 

principalmente por ter sido acusada de ser uma tática para ensinar o pobre “como apertar o 

cinto sem doer” e a “comer cascas de batata, ratos ou outros alimentos disponíveis e de alto 

teor nutricional” (VALENTE, 1986 apud Boog, 1997). O autor relata que, por ter esse caráter, 

a E.A.N ficou ausente dos programas de Saúde Pública durante duas décadas. Atualmente ela 

retornou ao cenário dos programas de Saúde Pública através da Coordenação de Orientação 

Alimentar do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição.  

 Nesse período de ausência, cabia somente aos profissionais de saúde a orientação em 

educação alimentar e nutricional.  

 Entendemos assim como Zancul (2008) que a “alimentação é uma necessidade básica 

do ser humano, e que o ato de alimentar-se, embora possa parecer comum, envolve uma 

multiplicidade de aspectos que influenciam a qualidade de vida do indivíduo.” 

 Promover a E.A.N, então, vai muito além de ensinar alguém a se alimentar; para 

Zancul (2008), por exemplo, “a educação alimentar e nutricional envolve a modificação e 

melhoria do hábito alimentar a médio e longo prazos e está relacionada a representações sobre 

o alimento, conhecimentos, atitudes e valores”.  
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 Para Boog (1999), a educação nutricional tem um papel importante também em 

relação à promoção de hábitos alimentares saudáveis desde a infância. Pipitone et al (2003) 

descrevem em seu trabalho que as crianças são influenciadas pelos hábitos de consumo da 

família e dos adultos, e ao atingirem a adolescência começam a experimentar um conflito 

interno, já que foram “ensinados” sobre os alimentos apropriados para manutenção do estado 

nutricional. Para os autores, nessa fase da vida eles são profundamente “influenciados pelos 

comerciais, pelo apelo do fast-food, do junk-food e pelos hábitos alimentares ditados pelo 

grupo de amigos”. 

 Mello et al (2004) vão mais além e afirmam que há diversos outros fatores que 

influenciam o comportamento alimentar, entre eles há os: 

fatores externos (unidade familiar e suas características, atitudes de pais e amigos, 

valores sociais e culturais, mídia, alimentos rápidos, conhecimentos de nutrição e 

manias alimentares) e fatores internos (necessidades e características psicológicas, 

imagem corporal, valores e experiências pessoais, auto-estima, preferências 
alimentares, saúde e desenvolvimento psicológico). (MELLO et al, 2004, grifo 

nosso) 

 

 Rodrigues e Boog (2006) relatam que a E.A.N contribui para a inserção do jovem no 

meio social ao qual ele convive. Os autores relatam que 

educação nutricional pode promover o desenvolvimento da capacidade de 

compreender práticas e comportamentos, e os conhecimentos ou as aptidões 

resultantes desse processo contribuem para a integração do adolescente com o meio 

social, proporcionando ao indivíduo condições para que possa tomar decisões para 

resolução de problemas mediante fatos percebidos.” 

 

 Assim como Pipitone et al (2003), concordamos que há a necessidade de se ampliar a 

sensibilização dos “escolares sobre a tomada de decisões quanto ao consumo de alimentos, e a 

sua relação com a saúde e o bem-estar”, e acreditamos também que seja importante valorizar 

o recurso da educação nutricional como conteúdo programático do ensino das ciências na 

educação básica. Defendemos um currículo que seja voltado para o ensino de nutrição 

incluindo uma discussão sobre fenômenos relacionados às práticas e hábitos alimentares e que 

assim os alunos tenham acesso à informação para que tenham conhecimento suficiente para 

escolherem um estilo de vida saudável. 

 Consideramos que a análise/leitura dos rótulos dos alimentos seja o pontapé inicial na 

promoção da educação alimentar e nutricional. De acordo com Cavada et al (2012), o rótulo 

tem por função orientar o consumidor sobre os constituintes dos alimentos, promovendo 

escolhas alimentares saudáveis. A ANVISA (2005) elaborou um manual que considera os 

rótulos uma forma de comunicação entre os produtos e os consumidores, afirmando que “Daí 

a importância de as informações serem claras e poderem ser utilizadas para orientar a escolha 
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adequada de alimentos” (ANVISA, 2005). Segundo esse mesmo documento, 

aproximadamente 70% das pessoas, que usam o serviço de Disque-Saúde consultam os 

rótulos dos alimentos no momento da compra. Apesar da consulta, mais da metade não 

compreende por completo o significado das informações. 

 Dados parecidos foram encontrados pelo IDEC 2016. Tais dados confirmam que 40% 

das pessoas que costumam ler os rótulos dos alimentos que consomem têm dificuldade de 

compreensão do significado destas informações. Daí a importância de capacitar os alunos em 

relação à leitura dos rótulos para que possam tornar-se cidadãos críticos e aptos ao 

autocuidado. 

 A Lei nº 11947 (BRASIL, 2009) diz em seu artigo dois, no segundo parágrafo que a 

inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem deverá 

perpassar pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o 

desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e 

nutricional. Em 2018 foi promulgada a Lei nº 13.666, que altera a Lei nº 9.394 (BRASIL, 

1996), para incluir o tema transversal “educação alimentar e nutricional” no currículo escolar.  

 Cremos que E.A.N, inserida como tema transversal no currículo escolar, seja uma 

ferramenta capaz de promover a saúde, uma alimentação saudável, além de ser capaz de 

contribuir para o empoderamento no autocuidado, buscando assim a autonomia do sujeito.  

 

1.2.6.2 A importância da educação nutricional  

 

 Lindemann et al (2016) expõem em seu trabalho que importantes estratégias para a 

promoção da saúde foram propostas, tanto por organismos nacionais, quanto por 

internacionais. Tais estratégias, segundo os autores, propõem tornar as pessoas mais aptas ao 

autocuidado. Eles complementam relatando que os rótulos alimentares são apontados pelos 

consumidores como um instrumento para escolhas alimentares saudáveis, como forma de 

melhorar o comportamento alimentar, diminuir o risco de doenças e acessibilidade à 

informação nutricional de cada alimento.  

 Para Boog (1997), a “Educação Nutricional não é uma ferramenta mágica para levar o 

educando a “obedecer a dieta”; pelo contrário, ela deve ser conscientizadora e libertadora, por 

isso deve buscar justamente o oposto: a autonomia do educando.” 

 No trabalho de Pipitone et al (2003) foi constatado que a temática alimentação e 

nutrição ganhou importância em sala de aula na medida em que foi apresentado como um 

assunto capaz de ser relacionado aos interesses dos estudantes.  
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 Com a homologação da BNCC (BRASIL, 2018), as redes de ensino terão diante de si 

a tarefa de construir currículos com base nas aprendizagens essenciais estabelecidas por esse 

documento. Sendo assim, cabe às redes, em suas respectivas esferas de autonomia e 

competência, agrupar os currículos e as propostas pedagógicas a abordagem de temas 

cotidianos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de 

forma transversal e integradora. Entre esses temas, destacam-se os direitos da educação 

alimentar e nutricional (Lei nº 11.947/2009) e saúde. Na BNCC, essas temáticas são 

contempladas em habilidades dos componentes curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e 

escolas, de acordo com suas especificidades, tratá-las de forma contextualizada. 

 

1.2.6.3 O metabolismo energético dentro de E.A.N 

 

 Uma reflexão é necessária ao definirmos o conceito de metabolismo energético. Da 

Poian e Castanho (2015) descrevem em seu livro que metabolismo energético é um tipo de 

metabolismo que está diretamente relacionado à absorção de nutrientes e à produção de ATP. 

Podemos verificar a partir dessa simples definição que esse conceito está relacionado à 

transformação de energia, tema este que tem uma faceta multidisciplinar. A energia é um 

assunto que está frequentemente nos meios de comunicação de massa e é frequentemente 

associada à Física. Ano após ano, ao perguntar para os meus alunos quais são as fontes de 

energia que eles conhecem, a primeira lembrança que eles têm está relacionada aos conceitos 

de Física e raramente envolvem questões biológicas. Os PCN (BRASIL, 2000) enfatizam que 

esse tema não deve ser voltado somente para a Física e sim ser trabalhado de forma 

multidisciplinar. Esse documento nos chama a atenção em relação à compreensão desse 

conceito.  

Uma compreensão do conceito de energia, dos modelos de átomo e de moléculas, 

por exemplo, não é algo “da Física”, pois é igualmente “da Química”, sendo também 

essencial à Biologia molecular, num exemplo de conceitos e modelos que transitam 

entre as disciplinas. (BRASIL, 2000) 

 

 Araújo e Nonenmacher (2009) expõem que o conceito de energia se diferencia entre as 

três matérias (Física, Química e Biologia) em que a temática é trabalhada. Elas mencionam 

que os conceitos são fragmentados, diversificados e distanciados, destacando um fato bastante 

curioso que é “como se cada disciplina fosse dona de uma energia própria”. Isso pode “criar 

obstáculos epistemológicos na aprendizagem dos estudantes”. As autoras enfatizam que o 

estudo desse tema é “fundamental, na Educação Básica, para a formação de cidadãos críticos, 
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pois o seu manejo pelos seres humanos precisa considerar os princípios de conservação, 

transformação e transferência na preservação ambiental.” 

 Os PCN sugerem também que “o princípio físico da conservação da energia, essencial 

na interpretação de fenômenos naturais e tecnológicos, pode ser verificado em processos de 

natureza biológica, como a fermentação, ou em processos químicos, como a combustão”.  

 O ponto de vista de Araújo e Nonenmacher (2009) vai ao encontro a esse documento 

oficial, quando elas reiteram que  

a compreensão e o conhecimento desse tema viabilizam uma interação entre ciência 

e cotidiano e abrem caminho para a compreensão e o estudo de outros fenômenos, 

decorrentes da utilização e das transformações de energia. Dentre essas, além das já 

muito conhecidas como o uso das quedas de água na geração de energia elétrica 

(energia potencial transformada em energia elétrica) ou na transformação dos 

alimentos gerando adenosina trifosfato (ATP – reserva de energia) para o 

funcionamento das células e dos órgãos. 

 

 Fazer essa associação entre as diferentes formas de energia é importantíssimo para que 

o aluno possa unir as informações de cada disciplina e possa construir o seu conhecimento 

sobre a temática.  

 A inserção de metabolismo energético na temática educação nutricional se faz 

necessária devido ser um assunto que gera muitas dúvidas e equívocos, principalmente por ser 

um conteúdo com reações químicas complexas. A tendência ao aplicarmos essa matéria é se 

concentrar em subconjuntos de reações separadamente e por questão de tempo focamos no 

metabolismo de uma única molécula - glicose. Da Poian et al (2010), em seu artigo, nos 

colocam a par sobre quais são as moléculas energéticas e como elas são processadas e 

utilizadas em nosso corpo através da alimentação. Os autores nos informam que quando nos 

alimentamos, geralmente consumimos moléculas energéticas como os carboidratos, lipídios e 

proteínas. Ao cair no trato digestório, essas moléculas grandes serão digeridas em pedaços 

menores e posteriormente serão absorvidas e entrarão na corrente sanguínea, onde poderão ser 

utilizadas como fonte de energia por diferentes células ou tecidos.  

 As moléculas maiores serão, então, transformadas em moléculas menores como os 

monossacarídeos (origem dos carboidratos), o monoacilglicerol e ácidos graxos (origem dos 

lipídios) e em pequenos peptídeos ou aminoácidos (origem proteínas). Muitos estudantes 

brasileiros desconhecem que essas três macromoléculas são energéticas, considerando apenas 

a glicose como molécula capaz de participar do metabolismo energético, desconsiderando as 

outras duas, que, ao serem oxidadas, também produzem ATP para as células (LUZ; 

OLIVEIRA; POIAN, 2013).  
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 Da Poian et al (2010) afirmam que essa desinformação é gerada por textos de livros 

didáticos, os quais enfatizam mais a etapa da glicólise (metabolismo de degradação da 

glicose) e omitem a oxidação dos ácidos graxos e dos aminoácidos. 

 Estratégias como a leitura de rótulos de alimentos se tornam fundamentais para a 

contextualização dos conceitos de moléculas energéticas. A partir da análise das informações 

nutricionais dos alimentos, os alunos podem relacionar qual(is) nutriente(s) listados 

fornece(m) energia (calorias) (LUZ e DA POIAN, 2005). Para os autores, “a análise livre dos 

rótulos disponíveis permite que os alunos cheguem à conclusão de que é preciso encontrar um 

alimento composto de um único nutriente”. Após a realização dessa atividade simples, os 

alunos conseguem perceber que, além dos carboidratos, os lipídios e as proteínas, também são 

capazes de fornecer energia e são capazes de quantificar a quantidade de kcal fornecida por 

cada um desses nutrientes. 

 Dentro dessa temática, pode-se aproveitar a leitura dos rótulos e introduzir um 

conceito-chave como a molécula de ATP, além de ser possível a introdução de gráficos para 

verificar as variações nas concentrações plasmáticas de diversas moléculas durante um jejum 

prolongado (LUZ e DA POIAN, 2005).  

Assim como Oliveira (2003), julgamos que compreender a integração do metabolismo 

energético de forma contextualizada pode contribuir positivamente em dois aspectos: 

possibilitar uma maior compreensão do funcionamento do organismo, e fornecer um suporte 

para escolhas alimentares saudáveis como forma de melhorar o comportamento alimentar, 

gerando assim, condutas mais adequadas com relação à própria saúde.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Criar, aplicar e avaliar um jogo de caráter investigativo sobre o tema educação 

nutricional/metabolismo energético. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Investigar as concepções dos estudantes de ensino médio de colégio público de Macaé a 

respeito do metabolismo energético; 

- Elaborar um jogo de tabuleiro de caráter investigativo e cooperativo abordando tópicos 

relacionados ao ensino de metabolismo na Educação Básica. 

- Aplicar o jogo em duas turmas de terceira série do ensino médio 

- Avaliar o efeito do jogo na percepção dos alunos sobre o tema 

- Promover a alfabetização científica a partir do lúdico 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Percurso metodológico  

 

A pesquisa foi realizada a partir de uma pesquisa pré-experimental, que é 

caracterizada como estudos que envolvem um único caso, sem o controle, ou que aplicam pré-

teste e pós-teste a um único grupo (CAMPBELL e STANLEY 1979 apud GIL, 2017, p.30).  

Quanto à sua finalidade, a pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois ela objetiva 

gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos 

(GERHARDT e SILVEIRA 2009). Neste caso se trata da dificuldade de aprendizagem sobre o 

conteúdo e aplicação do jogo. 

Em relação aos objetivos de pesquisa, ela é descritiva. De acordo com Gil (2017), essa 

pesquisa tem como objetivo a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno e apresentar uma explicação sistemática sobre o fenômeno ou população.  

A análise será do tipo mista (quali-quantitativa) a partir de questionários com questões 

fechadas e abertas antes e após a aplicação do jogo. Para a análise qualitativa entendemos que 

a análise de conteúdo (AC) seja a melhor estratégia para o tratamento dos dados, pois segundo 

Bardin (2011, p. 48), ela se traduz num 

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. (BARDIN, 

2011, p. 48). 

 

 Deu-se início ao projeto logo após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (CEP/HUCFF/FM/UFRJ) sob parecer consubstanciado n°. 

2.917.579 / CAAE: 93012318.5.0000.5257.  

 

3.2. Caracterização do local da pesquisa 

 

 A cidade de Macaé está localizada na região norte do estado do Rio de Janeiro. 

Segundo dados do IBGE (2018) sua população é de 251.631 habitantes e a sua economia é 

extremante dependente do petróleo. O alvo da pesquisa, o Colégio de Aplicação, foi instituído 

através da lei municipal número 3.399/2010 de 17/06/2010 e autorizado através da portaria 

número 05/2011 de 20/04/2011. A instituição está vinculada à Secretaria Municipal de 
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Educação do município de Macaé, RJ. O colégio funciona em horário integral, e oferta o 

ensino médio para jovens da região. Foi criado com o intuito de permitir aos alunos da cidade 

e redondezas acesso às Universidades recém instaladas na Cidade Universitária no município 

Macaé. O corpo discente é composto por 209 estudantes e o ingresso desses deu-se por meio 

de uma prova de seleção que contém questões de matemática, português e redação. O 

processo seletivo acontece na 1ª série do Ensino Médio e é feito através de concurso de 

seleção com edital e provas próprios, observados os percentuais de 80% das vagas para alunos 

oriundos da Rede Municipal de Macaé e 20% das vagas para alunos oriundos de outras 

instituições (rede particular ou outros municípios).  

 

3.2.1. Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 

 Os sujeitos da pesquisa foram os estudantes da 3ª série do Colégio de Aplicação da 

prefeitura de Macaé. Como o colégio é de horário integral, no período da tarde são ofertadas 

para esses alunos as disciplinas eletivas dos setores Ciências da Natureza, Matemática, 

Linguagens e Trabalho. Para participarem dessas eletivas, os alunos devem fazer a inscrição 

no início do ano letivo. Todos os alunos que participaram da pesquisa estavam inscritos e 

frequentavam a disciplina PAE (programa de aprofundamento de estudos), no ano de 2018, na 

área de Ciências da Natureza. Essa eletiva é ofertada somente aos alunos da 3ª série do Ensino 

Médio, disciplina que tem por objetivo aprofundar os estudos em Física, Química e Biologia. 

Essas aulas são ministradas às segundas-feiras, à tarde, para os alunos que se inscrevem nessa 

eletiva. Em média tínhamos cerca de 25 alunos em cada turma da eletiva. Optou-se por 

estudantes da terceira série por pertencerem às turmas para as quais o pesquisador-regente 

leciona. 

 Os alunos do colégio de aplicação entram por meio de um teste de seleção e são 

aprovados aqueles que alcançaram a média de acordo com os percentuais reservados. Sendo 

assim, os alunos que entram no CAp são indivíduos que têm um potencial educacional 

bastante desenvolvido; a maioria gosta de estudar e os resultados de aprovação nas 

Universidades públicas são bastante significativos. 
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Identificação dos alunos 

 

 Os alunos foram identificados conforme o dia da aplicação. Foram criados códigos 

para representá-los, com o intuito da manutenção do anonimato. Identificamos os discentes 

com o grupo do qual fizeram parte durante o jogo. No total foram dois grupos, da turma 3002, 

no primeiro dia, os quais foram identificados pelas letras “X” e “Y” e dois grupos do segundo 

dia, da turma 3001, que foram identificados pelas letras “W” e “Z” e um algarismo arábico. 

 

3.3. Técnicas de coleta de dados 

 

 As técnicas de coleta de dados utilizadas foram:  

1) aplicação de questionários, antes e após a utilização do jogo. 

2) observação realizada durante utilização do jogo em sala de aula e anotação no diário de 

campo; 

3) gravação de um áudio da discussão do resultado do jogo a partir de um celular para 

transcrição. 

 

 O diário de campo e a transcrição dos áudios (anexo 2) serviram para auxiliar na 

elaboração do relato da aplicação. 

 

3.4. Etapas da pesquisa 

 

3.4.1. Elaboração do jogo didático 

 

Esta etapa constituiu-se na elaboração dos itens do jogo, como o enredo, o tabuleiro, 

caderno de questões propostas, avatares e as cartas. O enredo e algumas cartas foram de 

criação própria, enquanto que, para os textos das outras cartas, foram utilizadas diversas 

fontes, conforme mostra o Quadro 2. O caderno de questões propostas (anexo 3.d) foi 

elaborado a partir das pistas e tinha como intuito a leitura destas para que fosse respondido. A 

parte gráfica do jogo foi modelada a partir do programa Powerpoint 2016 da Microsoft®.  
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Quadro 2– Referências bibliográficas das cartas. 

CARTA REFERÊNCIAS 

Centro de pesquisas 
O texto é de autoria própria e a tabela nutricional foi adaptada para 

porções de 10g 

Armazém O texto é de autoria própria 

Pista Joana O texto é de autoria própria 

Bairro residencial 
O texto é de autoria própria e a figura foi retirada do site 

https://www.apdp.pt/diabetes/tratamento/urgencias-hospitalares 

Restaurante O texto é de autoria própria 

 

 

Bebida 1 

O texto: O que é energético, afinal? Foi extraído do livro didático de 

ensino médio: SILVA J., C.; SASSON, S.; CALDINI, J., N. Biologia, 

3: ensino médio. 11. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2016. A segunda parte 

o texto é de autoria própria e a tabela nutricional foi adaptada para 

porções de múltiplo de 10 para moléculas energéticas. 

Bebida 2 Idem a carta bebida 1 

 

1 

O texto é de autoria própria e a tabela nutricional foi adaptada para 

porções de 10g 

2 
Texto sobre metabolismo foi extraído do artigo: ALVES, Paulo Cesar 

de Carvalho. Os combustíveis do exercício físico. 251ª ed. Vol. 42. 

Ciência Hoje, 2008. p. 23. A segunda parte o texto é de autoria própria. 

3 O texto é de autoria própria 

4 O texto é de autoria própria 

 

5 

O texto é de autoria própria; valores do ATP extraído de ALBERTS, B 

et al. Biologia molecular da célula. Porto Alegre: Artmed, 2017. 1464 

p. 

6 
O texto é de autoria própria e a tabela nutricional foi adaptada para 

porções de 10g 

 

O tabuleiro (anexo3.a) e as cartas (anexo 3.c) foram elaborados a partir de conceitos 

que envolvem o raciocínio lógico, a interpretação de gráficos, cálculos matemáticos simples, 

esquemas, tabelas, a diferença energética entre lipídeos, proteínas e carboidratos e a 

valorização do trabalho em grupo. Aspectos teóricos que constituem a atividade educativa 

foram introduzidos com o objetivo de destacar pontos de ligação entre o conteúdo que está 

sendo ensinado e o dia a dia dos alunos, como a diferença entre bebidas energéticas e 

estimulantes.  
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Com o intuito de contextualizar o conteúdo, foram elaboradas tabelas nutricionais a 

partir de alimentos comercializados, embora a quantidade de cada nutriente das embalagens 

tenha sido extraída e/ou adaptada para porções de 10g ou múltiplos de 10 para moléculas que 

fornecem energia. 

 Um protótipo foi elaborado e aplicado a cinco alunas do Laboratório de Bioquímica de 

Vírus da UFRJ – Fundão. As alunas aprovaram o jogo, a sua jogabilidade
1
 e a fluência foi 

elogiada e algumas sugestões foram feitas para que o jogo se tornasse mais dinâmico. O 

protótipo foi também testado pelo parecerista externo Mauricio Roberto Motta Pinto da Luz 

da FIOCRUZ e aprovado com algumas ressalvas. Após as devidas sugestões, a dinâmica do 

jogo foi alterada para que esse se tornasse mais investigativo. O jogo foi elaborado para 

atender tanto à demanda cooperativa, quanto à competitiva, embora achemos que a estratégia 

cooperativa seja mais viável pelo fator tempo. 

 Para dar mais emoção à atividade, foram confeccionados avatares dos personagens 

acusados (figura 1) a partir o site Avatar Maker (https://avatarmaker.com/).  

 

Figura 1: Avatares dos personagens acusados. 

 

 

                                                
1- Segundo o Wikipédia o termo jogabilidade é um termo utilizado na indústria de jogos eletrônicos que inclui 

todas as experiências do jogador durante a sua interação com os sistemas de um jogo, especialmente jogos 

formais, e que descreve a facilidade na qual o jogo pode ser jogado, a quantidade de vezes que ele pode ser 

completado ou a sua duração. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_de_jogos_eletr%C3%B4nicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gamer
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 Em cada avatar havia o nome do personagem, a profissão e a quantidade de calorias 

consumidas por dia (tabela 1). Num primeiro momento, espera-se que os jogadores comecem 

a acusação a partir dos dados do consumo calórico médio e acusem a Joana, mas esse dado, à 

medida que o jogo avança, não se mostra relevante. 

 

Tabela 1: Características dos personagens acusados, como a profissão e o gasto calórico 

por dia. 

Personagem acusado Profissão Consumo calórico médio 

Dênis Cientista 2000 kcal/dia 

Elizabeth Estudante 1600 kcal/dia 

Joana Atleta Olímpica 4000 kcal/dia 

Luiz/ Seu Luiz Advogado 2000 kcal/dia 

Pedro Professor 1900 kcal/dia 

 

3.4.2. O jogo: enredo, como se joga e para quem é destinado? 

 

 O jogo denominado Sobrevivência inicia-se com os participantes sendo convocados a 

investigar o sumiço de alimentos após uma catástrofe natural ter mantido isolados os 

moradores de uma cidadezinha afastada. A previsão de chegada da equipe de socorro está em 

torno de 30 dias. Até lá os moradores terão de sobreviver com os suprimentos que, se forem 

bem administrados, manterão o metabolismo basal da população até a chegada do resgate, isto 

é, uma refeição diária. Dias após o desastre, uma reunião foi convocada no centro da cidade 

para tratar sobre o sumiço de comida do armazém, situação que coloca todos em risco. Cinco 

pessoas (figura 1), que são responsáveis pelo armazém, foram acusadas. Após muitas 

discussões e acusações, um dos moradores sugeriu que os suspeitos fizessem testes 

glicêmicos surpresa, ou seja, não saberiam nem a quantidade de testes nem o dia em que 

seriam realizados. Alguns dias após a reunião, os personagens foram convocados para 

comparecerem ao restaurante a fim de que fosse retirada a primeira amostra de sangue em 

jejum (tempo zero). Imediatamente depois, eles fizeram a refeição do dia. Todos foram 

dispensados e de hora em hora eram coletadas amostras de sangue dos suspeitos, num total de 

6. Horas após a última coleta de sangue, uma nova reunião foi convocada pelo prefeito para 

divulgação dos testes. Ao encaminhar-se para o centro da cidade, por um atalho, o prefeito foi 

atacado por uma pessoa encapuzada e a pasta com os exames foi roubada. Ao tentar fugir, o 

ladrão caiu e a pasta, na queda, abriu-se, expondo os exames. Desesperado, o ladrão fugiu 

deixando os exames espalhados no chão. Os detetives (os jogadores), moradores da cidade, 

foram convocados para investigarem o caso; para isso, terão que achar os exames que ficaram 
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espalhados e descobrir quem está por detrás do sumiço da comida antes que todos acabem 

morrendo de fome.  

 Os objetivos do jogo são: a resolução das questões do caderno de questões propostas 

através das dicas do jogo e a descoberta de quem é o (a) culpado(a) pelo sumiço da comida a 

partir das pistas.  

 No tabuleiro (figura 2) podemos encontrar, em suas extremidades, locais como o 

centro de pesquisas, restaurante, armazém e o bairro residencial. Já na parte central, fica 

localizado o centro da cidade, que é o ponto de partida e, também, onde todos se encontram. 

Cada grupo, que pode conter no máximo três pessoas, escolhe um peão e um mediador. O 

mediador tem a função de: ler as orientações (anexo 3.b) antes do jogo iniciar; ler a carta-

problema; mostrar os avatares dos personagens acusados (figura 1) para os jogadores; 

entregar os envelopes que contém as cartas com as dicas e/ou pistas (anexo 3.c), quando o 

jogador parar no local; distribuir e recolher os papeizinhos de energia (anexo 3.e); distribuir 

os gráficos de cada personagem (anexo 3.f), os quais serão preenchidos com as pistas para 

cada grupo. Por tratar-se de 5 acusados para 4 grupos, um grupo poderá ficar com um gráfico 

a mais. Este jogo foi elaborado para ser jogado com quatro grupos, sendo 4 o número mínimo 

de jogadores e 12 o número máximo por tabuleiro, mais o mediador. Poder-se-ão trocar ideias 

durante a coleta das dicas e pistas. Outra instrução importante é: como há racionamento de 

alimento, os jogadores recebem uma maçã, que equivale a 70 kcal, para poderem iniciar a 

partida (figura 2). No próprio tabuleiro há locais onde os jogadores poderão “pegar” mais 

energia (figura 3). 
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Figura 2: Tabuleiro do jogo Sobrevivência 

 

 

Figura 3: Tabuleiro e os locais onde os jogadores podem “pegar” as energias. 
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Para se locomover pelo tabuleiro, a fim de coletar dicas e pistas, o jogador deverá 

lançar o dado para passar por cada quadradinho, onde cada avanço consome cerca de 10 kcal 

do jogador. Caso o jogador tire o número 4 no dado e escolher o caminho azul, ele cairá na 

casa da dica 1 e gastará 40 kcal, que são equivalentes aos quatro quadradinhos. Para ter acesso 

à dica 1, o jogador deverá entregar para o mediador os papeizinhos que correspondem ao 

gasto calórico para se locomover (figura 4).  

 

Figura 4: Movimento do peão do jogador que tirou o número 4 no dado e os gastos 

calóricos desse movimento. 

 

 

 Caso o jogador escolha o caminho azul ao cair o número quatro no dado, ele cairá na 

casa da carta 1. O mediador deverá entregar a carta 1 para o jogador (figura 5). Nessa carta há 

uma dica-texto: “Uma senhorinha, que comovida com a situação da cidade e sedenta por 

justiça, resolveu lhe ajudar com o pouco de energia que ela tinha disponível. Ela tira de dentro 

da sua bolsa uma garrafa de azeite com a quantidade exata de uma colher de sopa.” Para 

receber a energia disponível em uma colher de sopa de azeite, o jogador deverá fazer um 

cálculo simples baseado nos dados da informação nutricional que recebeu junto com a dica 1. 

Nesta situação uma colher de azeite corresponde a 10 gramas de gordura. Sabendo-se que 1 

grama de gordura fornece o equivalente a 9 kcal de energia, então 10 gramas seriam 

equivalentes a 90 kcal (9 papeizinhos). O mediador, ao conferir o resultado, entrega os 
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papeizinhos para o detetive. Além de receber a energia em kcal o jogador-detetive será capaz 

de responder à questão número 1 do caderno de questões propostas: Qual a quantidade de 

energia, em kcal, fornecida por um grama de gordura?  

 

Figura 5: Dica número um com um texto esclarecendo a quantidade de energia 

disponível em 1 grama de gordura e a informação nutricional do azeite. 

 

 

 Se o aluno lançasse o dado e caísse o número seis, poderia optar em parar antes (pista 

1) ou seguir para o armazém, o que lhe custará 60 kcal. Por isso, é importante que eles 

combinem a melhor estratégia, pois se todos caminharem para o mesmo lugar, haverá um 

gasto calórico desnecessário e provavelmente o jogo se estenderá ou terminará por falta de 

energia.  

  Caso o próximo jogador tire o número 3 ao lançar o dado e escolha o caminho laranja, 

ele cairá na dica 3 (figura 6).  
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Figura 6: Movimento do peão do jogador que tirou o número 3 e escolheu o caminho 

laranja. 

 

 

 Na carta 3, encontramos a dica 3 com o seguinte texto: “Alguns minutos após uma 

alimentação rica em carboidratos, o nível de glicose no sangue aumenta; esse aumento 

estimula o pâncreas a produzir insulina, essa promove, então, a absorção e utilização de 

glicose pela maioria das células, além, é claro, de promover a produção de gordura e de 

glicogênio. O nível de glicose diminui, diminuindo assim a produção de insulina pelo 

pâncreas. Pessoas com diabete do tipo 1 apresentam deficiência de produção de insulina, por 

isso elas precisam injetar insulina, ou seja, elas são insulino-dependentes.” A partir dessa dica, 

o grupo conseguirá responder à questão número 3: Qual é o “papel” da insulina em nosso 

corpo? Além da dica 3, o jogador encontrará a pista 3, com os testes glicêmicos de 2h dos 

acusados (tabela 2).  

 

Tabela 2: Pista número 3 com as taxas de glicose dos personagens no tempo 2h 

Personagens Taxa de glicose em 2h 

Luiz/ Seu Luiz 140 

Dênis 130 

Elisabeth 190 

Pedro 150 

Joana 130 
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 A partir dos dados da pista 3, os jogadores deverão assinalar no gráfico o nível de 

glicose dos seus respectivos personagens, como exemplificado na figura 7. Neste gráfico, foi 

realizada a marcação de 140 mg/dL de glicose no sangue do Seu Luiz no tempo 2h.  

 

Figura 7: Gráfico a ser preenchido do Seu Luiz a partir da pista 3. 

 

 

 Ao percorrem o tabuleiro e pegarem todas as pistas, os jogadores conseguirão todos os 

dados dos testes glicêmicos para fazer a acusação. Ao compararem todos os gráficos, eles 

observarão uma diferença anormal no personagem Dênis. Baseados nos dados das pistas, 

podemos observar que na figura 8, entre os tempos de 2h e 3h, o personagem Dênis deve ser 

acusado como o responsável pelo sumiço dos alimentos, já que teve um aumento de glicose 

de 130 para 160. Tudo leva a crer que o personagem comeu algo entre o tempo 2h e 3h. Caso 

ele não fosse o culpado a tendência do seu nível de glicose seria seguir a reta pontilhada 

(figura 8).  Na outra versão do jogo o acusado é o Pedro. A mudança dos acusados é fácil 

de ser feita, desde que se troque os valores dos testes glicêmicos dos acusados nas pistas: 1 

(carta restaurante), 2 (carta 2), 3 (carta 3), 4 (carta armazém – pista de Joana), 5 (carta 4) e 

pista 6 (carta 5). 
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Figura 8: Taxa de glicose do personagem Dênis após a coleta de todas as pistas 

 

 

 Ao analisarmos os dados da Elisabeth (figura 9) e baseados nos dados da carta bairro 

residencial (figura 10), podemos concluir que ela apresenta o quadro de diabetes e os frascos 

de insulina encontrados na carta bairro residencial foram utilizados por ela. 

 

Figura 9: Taxa de glicose da personagem Elizabeth após a coleta de todas as pistas.  
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Figura 10: Esquema fazendo a relação entre os níveis de glicose e os quadros clínicos em 

jejum e 2h depois da refeição. 

 

 

 O jogo didático Sobrevivência é recomendado para alunos de ensino médio e deve ser 

aplicado como forma de revisão, já que ele depende de alguns conhecimentos prévios da 

temática trabalhada. Seguindo o currículo mínimo do Estado do RJ, esse material didático 

poderá ser aplicado no fim do primeiro bimestre para alunos do segundo ano do ensino médio, 

após as aulas sobre as transformações essenciais à vida, onde são trabalhados temas como as 

formas de obtenção de energia dos seres vivos, como o metabolismo celular energético. A 

partir do jogo, os discentes aprenderão e/ou revisarão conhecimentos sobre as biomoléculas 

energéticas (proteínas, carboidratos e lipídios), a função da insulina em nosso corpo, a 

interpretação dos gráficos dos testes glicêmicos (característica esta presente nas competências 

e habilidades dos PCN’s), a diferenciar bebidas energéticas das estimulantes, a alimentação e 

metabolismo de uma forma geral e a gliconeogênese. 
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3.4.3. O jogo Sobrevivência e o caráter investigativo 

 

 O jogo Sobrevivência (anexo 3) foi confeccionado a partir da proposta investigativa do 

curso de mestrado. Tal proposta encontra-se nas suas várias vertentes, desde as perguntas do 

“caderno de questões propostas”, às coletas das pistas, à leitura e interpretação de gráficos 

(testes glicêmicos), à leitura de tabelas nutricionais, até a leitura de um pequeno texto sobre a 

diferença entre bebidas energéticas e estimulantes. Tais características tem como objetivo 

gerar conflitos cognitivos
2
, permitindo assim que o aluno reformule as suas concepções sobre 

a temática. Além disso, o jogo permite, assim como a metodologia investigativa, a 

argumentação, aceitação de opiniões diferentes, criação de hipóteses e posicionamento dentro 

da discussão. Permite também que o aprendiz se torne o principal protagonista na construção 

e apropriação do conhecimento, não sendo, somente, um mero espectador.  

 

3.4.4. Elaboração e aplicação dos questionários 

 

 Para investigar a influência do jogo sobre a percepção dos alunos, foram utilizados 

dois instrumentos de avaliação (questionários) que foram aplicados aos discentes em dois 

momentos diferentes: um questionário antes da aplicação do jogo, chamado de pré-teste 

(anexo 4.a) e um questionário após a aplicação, denominado de pós-teste (anexo 4.b). Tais 

atividades compartilhavam 8 questões em comum, as quais são transcritas no quadro 3 a 

seguir: 

  

                                                
2- Entende-se, nesse caso, como conflito cognitivo quando um aluno em determinada situação percebe que suas 

“ideias espontâneas sobre determinados fenômenos são colocadas em conflito com os observáveis, ou seja, se 

suas previsões ou antecipações elaboradas dentro de um esquema conceptual espontâneo são contrariadas” pelo 

meio cultural. CARVALHO (1992). 
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Quadro 3 – Questões comuns ao pré e pós-teste. 

 

1- Por que devemos nos alimentar? 

 

2- Qual(is) molécula(s) é/são usada(s) nas células para a produção de ATP? 

 

(   ) Proteínas        (   ) sais minerais     (   ) Gordura       (   ) vitaminas      (   ) carboidratos 

 

3- Para que servem as seguintes moléculas/ substâncias no corpo humano? *2 

 

Proteínas:__________________________ 

Carboidratos:___________________ 

Lipídios:______________________ 

 

4- O que acontece com a produção geral de ATP num indivíduo alimentado com uma dieta 

com baixa quantidade de carboidratos? Explique *1 

 

(   ) Aumenta                      (   ) Diminui               (   ) Permanece a mesma        (    ) Eu não 

sei 

_________________________________________________________________________ 

 

5- Ricardo ficou em jejum prolongado de 12h para realizar teste glicêmico. Se Ricardo for 

uma pessoa saudável, qual deverá ser o nível de glicose no sangue? Marque uma das 

opções abaixo. 

 
Figura 1 adaptada. Disponível em < https://www.apdp.pt/diabetes/a-pessoa-com-diabetes/hiperglicemia> acesso em agosto de 2018. 

 

6- O que acontece com a produção geral de ATP num indivíduo submetido a jejum 

prolongado (muitos dias)? *1 

 

7- O que acontece com a produção geral de ATP num indivíduo alimentado com uma dieta 

contendo baixos níveis de cálcio e/ou sódio? *1 

 

8- Uma dieta com baixa quantidade de carboidratos associada a exercício geralmente leva à 

perda de peso. Qual molécula está diminuindo em quantidade no corpo para explicar o 

perda de peso? Para quê essa(s) molécula(s) que está(ão) sendo usada?*1 
 
Perguntas retiradas de: 

 
*1 OLIVEIRA, G.A. O metabolismo energético no ensino médio: diagnóstico e proposta de ensino. Dissertação de mestrado. 

Departamento de Bioquímica Médica (ICB/UFRJ). 2003 

 

*2 LUZ, M. R. M. P., OLIVEIRA, G. A.; SOUZA, C. R. and DA POIAN, A. T. Glucose as the sole metabolic fuel: The possible 

influence of formal teaching on the establishment of a misconception about energy-yielding metabolism among students from Rio 

de Janeiro, Brazil. Biochem. Mol. Biol. Educ. 36:407–416 (2008). 
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 No pré-teste, além das mesmas questões do pós-teste, havia também perguntas com o 

objetivo de averiguar se os discentes tinham costume de ler as informações nutricionais das 

embalagens (quadro 4) e caso tivessem, se isso estaria relacionado a algum tipo de 

necessidade fisiológica, como alergias ou intolerância e o que eles procuravam quando liam 

tais informações. 

 

Quadro 4: Perguntas para averiguar se os alunos têm o costume de ler as informações 

nutricionais 

 

1- Você costuma ler as informações nutricionais dos alimentos, assim como o personagem 

abaixo? 

(   ) sim         (   ) de vez em quando        (   ) nunca 

 

 
 

2- Se costuma, você observa a quantidade de energia em kcal disponível?  

 

3- Você se preocupa em relação à quantidade de energia fornecida por cada alimento? 

 

4- Caso você leia a informação nutricional, o que você procura verificar? (Pode marcar mais 

de uma ou várias) 

 

(    ) sódio      (   ) gordura      (   ) proteínas      (    ) carboidratos      (   ) energia = kcal      

(    ) fibras                               (    ) se tem aviso para alérgicos 

 

5- Você é alérgico ou intolerante a algum tipo de alimento? 

 

(   ) Lactose ou derivados do leite       (   ) glúten        (   ) amendoim    (   )  

________________                     
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 O pré-teste foi composto também por questões diagnósticas, tais como: se os 

participantes haviam tido esse contato com os conteúdos relativos ao metabolismo celular e 

quanto tempo fazia que haviam visto esse tema pela última vez. O modelo das questões 

encontra-se no quadro 5.  

 

Quadro 5: Questão diagnóstica do pré-teste 

 

Já teve aula sobre o metabolismo celular? 

(   ) sim                  (  ) não 

 

Se sim, quanto tempo faz? 

(   ) menos de 1 mês                     (   ) mais de 6 meses                 (   ) mais de um ano 

 

 O conjunto de perguntas dos questionários permite investigar e avaliar a percepção dos 

alunos sobre a temática, embora não seja minucioso em relação ao conceito que o aluno 

dispõe sobre determinado tema. No pós-teste, além das mesmas questões do pré-teste, havia 

também uma questão que os indagava se o jogo de alguma forma os tinha ajudado a ter um 

olhar diferenciado sobre a tabela nutricional dos alimentos. As respostas foram preparadas 

utilizando-se a escala de LIKERT, com emoticons (quadro 6). 

 

Quadro 6: Pergunta para averiguar se o jogo ajudou-os a mudar o olhar sobre as 

informações nutricionais. 

 

O jogo te ajudou de alguma maneira a ter um olhar diferenciado sobre a tabela nutricional 

dos alimentos? Para responder à pergunta, marque um emoticon abaixo, onde o número 5 

representa que ajudou bastante e o número 1 representa não ajudou. 

 

 

  A utilização do segundo questionário (pós-teste) foi fundamental para identificar se 

houve a integração do novo conhecimento à estrutura intelectual do discente por meio da 

interação entre a nova informação e os conhecimentos prévios. 

 Dentre as questões comuns dos questionários, as de número 1 e 2 (quadro 3) foram 

elaboradas de modo objetivo e simples, de forma que não conduzissem à má interpretação, 

uma aberta e outra fechada, buscando coletar informações simples. A questão de número 5 

(quadro3) também foi elaborada de forma simples e objetiva e tinha como finalidade a 
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contextualização de um fenômeno natural com o dia a dia do aluno. Já as questões 4, 6, 7 e 8 

(quadro 3) foram elaboradas por Oliveira (2003) e a questão 3 foi extraída e adaptada de 

artigo científico publicado por Luz et al (2008). O objetivo dessas perguntas era averiguar os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre metabolismo energético e posteriormente averiguar a 

percepção/assimilação e fixação dos conteúdos. 

As questões aplicadas para os discentes foram organizadas de forma que pudessem 

estabelecer um ponto de partida para as situações-problemas, além de relacionarem situações 

do cotidiano com a vivência deles a fim de que conceitos científicos pudessem ser analisados. 

 A aplicação do pós-teste foi necessária para verificar se a nova informação foi 

integrada ao conhecimento do aluno por meio da interação/conflito entre os conhecimentos 

prévios e a nova informação. A aplicação desses questionários foi registrada em fotografias 

que se encontram em anexo (anexo 1, fotos 10 e 11). 

 Assim como Leal (2013), consideramos que os questionários são ótimas ferramentas 

de coleta de dados, pois eles valorizam o pensamento de cada indivíduo, transformando-se 

também “num momento de reflexão sobre os temas que foram trabalhados junto aos alunos 

(MALAFAIA, BÁRBARA e RODRIGUES, 2010 apud LEAL, 2013), além de serem eleitos 

bons instrumentos por conta da abrangência na coleta de informações.” Além desses fatos, 

consideramos ser importante, também, a aplicação desses instrumentos de avaliação no 

mesmo dia da aplicação do jogo, já que o intuito era verificar a mudança de percepção 

provocada, exclusivamente, pela atividade lúdica e evitar variáveis externas. 

 

3.4.5. Impressão e aplicação do jogo em sala 

 

 O material didático, como as cartas, o caderno de questões propostas e as regras foram 

impressos em impressora jato de tinta e os tabuleiros (anexo 1 – foto 2) em papel A1, em 

gráfica. Optou-se pelo papel A1 em relação ao banner pelo custo ser bem inferior. Ao todo, 

foram impressos 3 jogos que foram aplicados num intervalo de duas semanas de uma turma 

para outra. Os alunos da primeira turma foram orientados a não conversarem sobre o jogo 

com os da outra turma, mesmo assim optou-se por mudar o acusado, de forma que em cada 

jogo havia um acusado diferente (Dênis e Pedro). A aplicação da atividade tinha como 

objetivo transmitir conhecimentos relacionados aos conteúdos de nutrição e metabolismo 

energético de maneira lúdica, cooperativa e descontraída. Na primeira turma, os discentes 

foram divididos em dois grupos (Z e W) de 6 pessoas, totalizando 12 alunos e na segunda 

turma dois grupos (X e Y) de 5 pessoas, totalizando 10 alunos e posteriormente 9, já que uma 
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aluna teve que se ausentar por motivos médicos. Cada integrante do grupo recebeu o caderno 

de questões propostas (anexo 3.d), uma peça (peão) e os gráficos dos personagens a serem 

preenchidos com as pistas; o mediador recebeu a regra (anexo 3.b), o avatar dos personagens 

acusados (anexo 1, foto 2) e os envelopes que continham as cartas com as dicas ou pistas 

(anexo 1 – foto 1). Foram feitos registros no diário de campo do pesquisador e um áudio foi 

gravado da discussão sobre os acusados, ou seja, como eles chegaram à conclusão. Ao 

terminarem o jogo, os grupos foram motivados a lerem as suas respostas de forma 

sequenciada. Por exemplo, o grupo 1 leu a resolução número 1 e o grupo 2 leu a resolução 

número 2 e assim por diante. Quando o grupo ouvinte discordava de uma resposta era 

permitido que esse grupo lesse a sua resposta e de forma cooperativa se chegava a um 

consenso da melhor resolução para a pergunta. 

 

3.4.6. Facilidades e dificuldades do uso do jogo 

 

 A fase de impressão se mostrou um pouco trabalhosa e dispendiosa, já que foi 

necessário imprimir material suficiente para três jogos. Envelopes de cartas foram usadas para 

facilitar a organização das dicas (anexo1 – foto 1), o tabuleiro foi impresso em papel de 

tamanho A1, o que facilitou a visualização e permitiu que os alunos se organizassem em volta 

do tabuleiro. As regras estavam claras e foram bem executadas pelos grupos, embora, em 

alguns momentos, eles tivessem que pedir ao aluno-mediador que relesse as regras ou 

chamavam o professor para esclarecer algumas dúvidas. Os alunos aceitaram bem a ideia de o 

jogo ser jogado de forma cooperativa, tanto que um grupo organizou as cartinhas de energia 

no centro do tabuleiro, ou seja, compartilharam a energia de forma coletiva (anexo 1 – foto 4). 

A divisão dos grupos foi definida por eles a partir do momento que o professor definiu a 

quantidade de alunos por tabuleiro, baseado na quantidade de alunos em sala. As questões 

propostas foram respondidas a partir das pistas e o tempo entre o início e o fim foi de mais ou 

menos uma hora.  

 

3.4.7. Observação como forma de avaliar a jogabilidade 

 

 Como forma de avaliar a qualidade técnica e didática do jogo, o professor pesquisador 

utilizou-se da observação e de perguntas para os discentes durante e após a aplicação da 

atividade para saber o que eles achavam sobre a jogabilidade, o enredo e a estrutura do jogo. 

 



67 

 

3.5 Análise dos dados 

 

As respostas das questões abertas foram transcritas utilizando-se o Microsoft Office 

Excel 2016 e a sua análise foi feita através da leitura flutuante que é caracterizada por uma 

leitura que tem como objetivo estabelecer o contato com os documentos analisados e em 

conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientações (BARDIN, 2011). Por falta 

de experiência do pesquisador em relação ao programa, a coleta, análise e interpretação dos 

dados foram realizadas analisando questão por questão. Essa técnica, embora seja simples, é 

bastante cansativa quando feita manualmente (BARDIN, 2011). Após produção das 

categorias e das unidades de registro, cada resposta foi fragmentada e categorizada 

manualmente, conforme as técnicas da análise de conteúdo. Para simplificar a análise, 

optamos em criar categorias exclusivamente baseadas nos conceitos de cada pergunta. A 

seguir, descrevemos como cada questão foi tratada nesse trabalho. 

 

1. Questões do pré-teste 

 

 A análise das questões, de caráter quantitativo, foi realizada utilizando-se uma 

tabulação simples de avaliação, com a elaboração de tabelas e gráficos utilizando o programa 

Microsoft Office Word 2016, apresentando, de cada item, os valores relativos. 

 

2. Questões fechadas semelhantes do pré e do pós-teste 

 

Idem à metodologia utilizada acima, nas questões do pré-teste. 

 

3. Questões abertas semelhantes do pré e do pós-teste 

 

Para análise das questões 1, 3, 4, 6, 7 e 8 optou-se pela análise do conteúdo. Segundo 

Bardin (1977 apud Oliveira, 2008)  

a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

visando obter, por procedimentos objetivos e sistemáticos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens 

(BARDIN, 1977 apud OLIVEIRA, 2008) 
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Para Leal (2013), “essa análise permite ajudar a reinterpretar as mensagens e a atingir 

uma compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura comum e, 

portanto, tenta-se superar as interpretações pessoais.” 

Oliveira (2008) salienta em seu trabalho, que Berelson, um dos principais autores 

sobre a temática, levanta quatros questões que são fundamentais para a utilização desse 

método de pesquisa. São eles: “ser objetivo, ser sistemático, abordar apenas o conteúdo 

manifesto e quantificar”. Para a autora “a análise de conteúdo é um recurso metodológico que 

pode servir a muitas disciplinas e objetivos, uma vez que tudo o que pode ser transformado 

em texto é passível de ser analisado com a aplicação desta técnica ou método.” 

 Baseados nestas informações, achamos conveniente que os dados das questões abertas 

1, 3, 4, 6, 7 e 8 fossem tratados utilizando como base a técnica de análise categorial ou 

temática. É uma técnica rápida, eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos e simples 

(BARDIN, 2011) e ela está inserida na análise de conteúdo. Para Oliveira (2008) a análise 

categorial  

considera a totalidade do texto na análise, passando-o por um crivo de classificação 

e de quantificação, segundo a frequência de presença ou ausência de itens de 

sentido. É um método de gavetas ou de rubricas significativas que permitem a 

classificação dos elementos de significação constitutivos da mensagem. (OLIVEIRA 
2008) 

 

Ao fazermos a escolha pela análise de conteúdo temático-categorial, submetemos a 

análise das questões abertas, à proposta de sistematização elaborada por Oliveira. (2008).  

Bardin (2011) ao definir a análise de conteúdo pressupõe alguns estágios que são 

essenciais para aplicação desse tipo de técnica. Tais etapas são: (1) pré-análise; (2) exploração 

do material ou codificação; (3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

Oliveira (2008) descreve que na primeira etapa, a de pré-análise, são elaboradas as 

“operações preparatórias para a análise propriamente dita. Consiste num processo de escolha 

dos documentos ou definição do corpus de análise; formulação das hipóteses e dos objetivos 

da análise; elaboração dos indicadores que fundamentam a interpretação final.” 

Algumas características são marcantes nessa etapa, como: a escolha dos documentos, 

que em nosso caso foram os questionários denominados pré-teste e pós-teste; a formulação da 

hipótese (o jogo auxiliaria na melhora da percepção dos alunos em relação à temática); e por 

último e tão importante quanto os outros, a elaboração dos indicadores, onde fizemos a 

análise da frequência das categorias das respostas. Dentro dessa etapa há ainda a leitura 

flutuante. As categorias foram submetidas às regras de exaustividade, homogeneidade e 
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pertinência. A preparação do material foi realizada através da transcrição das respostas abertas 

dos questionários com as devidas identificações dos seus autores. 

Já na segunda etapa, a exploração do material ou codificação, “os dados brutos são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem uma descrição 

exata das características pertinentes ao conteúdo expresso no texto.” (OLIVEIRA, 2008) 

Na terceira etapa - tratamento dos resultados, inferência e interpretação – “busca-se 

colocar em relevo as informações fornecidas pela análise, através de quantificação simples 

(frequência) ou mais complexa, como a análise fatorial, permitindo apresentar os dados em 

diagramas, figuras, modelos etc.” (OLIVEIRA, 2008). 

Para a tabulação e análise das questões discursivas (4, 6, 7 e 8), foi utilizada a mesma 

metodologia de análise do conteúdo e as categorias foram retiradas ou adaptadas do trabalho 

de Oliveira. (2003). Neste material, o autor conseguiu identificar padrões bastante 

homogêneos de respostas, as quais foram agrupadas para facilitar a análise dele.  

Ele denominou a primeira categoria de concepção dominante, já que mais da metade 

dos alunos justificaram as suas respostas afirmando que a produção de ATP diminuiria e 

acabaria quando uma pessoa não come carboidratos ou permanece em jejum. Esse conceito 

está bioquimicamente errado, tendo sido denominado dessa forma devido ao fato de ter sido 

uma resposta homogênea e observada com bastante frequência. As outras categorias 

denominadas pelo autor foram: “sabe”, “outros” e “não sei”. Dependendo da questão, 

entendemos que havia necessidade de se criar outras categorias, as quais foram 

exemplificadas nos resultados. 

 

3.6 Análise do áudio – transcrição 

 

 Foi utilizado um celular para gravar a fala dos alunos durante o momento de 

discussão, após as cinco rodadas. O intuito dessa gravação e transcrição foi verificar a 

facilidade ou dificuldade na interpretação dos dados para se chegar à solução da atividade. A 

transcrição foi realizada utilizando o programa Microsoft Office Word 2016 para digitação e 

os áudios foram transformados em mp3 e foi utilizado o player do Windows 8 para ouvi-los.  

 O nome de cada estudante foi modificado para manter a privacidade, e a coleta de 

dados ocorreu seguindo os pressupostos éticos no que se refere à concessão do direito de uso 

de imagem e áudio para estudos. 
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4. APLICAÇÃO DO JOGO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Descrevendo o problema 

 

 É sabido que o conceito de metabolismo energético gera muitas dúvidas e equívocos 

no Ensino de Ciências e Biologia. Segundo Luz e Da Poian (2005), muitos alunos chegam ao 

ensino superior com uma concepção errônea de que os carboidratos, em especial a glicose, 

são as únicas fontes de ATP (adenosina trifosfato) nas células humanas. Essa concepção, 

segundo os autores, aponta para uma origem no ensino formal. Eles acreditam que a 

compreensão integrada dos processos de produção de energia (ou ATP) pelas diferentes 

células e tecidos seja de extrema relevância para o ensino desses conceitos. Como integrar 

esses conhecimentos de forma contextualizada, frente aos principais problemas que 

enfrentamos em sala de aula, como: alunos desinteressados, salas de aulas lotadas, material 

didático escasso ou com erros conceituais e pequena carga horária? Cremos que uma forma 

efetiva de introduzir esses temas seja a integração de conceitos contextualizados de nutrição e 

metabolismo energético através de um jogo didático investigativo e cooperativo. 

 A seguir, apresentaremos e discutiremos os resultados obtidos antes e após a aplicação 

da atividade lúdica. 

 

4.2 Percepção dos alunos do Ensino Médio sobre nutrição/metabolismo energético  

 

Para investigar a percepção dos alunos sobre o tema nutrição/metabolismo antes e 

depois do jogo, foram aplicados dois questionários, denominados de pré-teste e pós-teste; o 

momento do jogo também foi analisado através da observação do professor-aplicador e os 

dados foram registrados no diário de campo. 

 

4.3 Perfil da amostra 

 

O pré-teste foi aplicado para 22 alunos e o pós-teste (Anexo 1 – fotos 10 e 11) para 21 

alunos de duas turmas de terceira série do ensino médio do Colégio de Aplicação da prefeitura 

de Macaé. A diferença de um aluno no pós-teste deve-se ao fato deste ter tido que se ausentar 

por motivos de saúde. 

 Os alunos que participaram estavam munidos do termo de compromisso do 

responsável.  
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4.4 Resultados da aplicação do pré-teste 

 

 Após a aplicação do primeiro questionário foi observado que todos os discentes 

assinalaram que haviam tido esse conteúdo na primeira série do ensino médio, ou seja, há 

mais de um ano. Esse dado foi posteriormente confirmado com a professora regente da 

primeira série do colégio. Alguns assuntos relacionados ao tema também foram abordados 

durante o ano letivo de 2018, principalmente nas aulas sobre o sistema locomotor e na eletiva 

PAE (descrita na metodologia). Nessa eletiva foi realizada uma pequena revisão sobre a 

temática, ou seja, foi um assunto bastante trabalhado no colégio. 

 O pré-teste foi aplicado em cerca de 40 minutos e respondido individualmente.  

 

4.4.1 Análise da questão 1 do pré-teste 

 

 Como podemos observar na tabela 3, poucos são os alunos, aproximadamente 8 

(36%), que têm o costume de ler com frequência as informações nutricionais dos alimentos 

ingeridos. Tal comportamento pode ter como consequência a ingestão de alimentos com altas 

calorias e ou com baixo valor nutritivo, o que pode futuramente trazer sérios riscos à saúde. 

 

Tabela 3 - Você costuma ler as informações nutricionais dos alimentos? 

 Sim De vez em quando nunca 

Total 8 (36%) 10 (46%) 4 (18%) 

 

 Segundo dados do IDEC 2016, 40% das pessoas que costumam ler os rótulos dos 

alimentos que consomem têm dificuldade de compreensão do significado destas informações. 

Por isso, é de suma importância avaliar o conhecimento dos alunos frente à rotulagem para se 

desenvolver uma cultura de alfabetização em relação às embalagens. Assim os alunos podem 

passar a ver essa rotulagem como um importante instrumento para escolhas alimentares 

saudáveis, reduzindo dessa forma os excessos e, consequentemente, os danos ocasionados à 

saúde, criando deste modo uma dieta habitual mais saudável. 

 Segundo LINDEMANN (2016), cabia somente aos profissionais de saúde orientar e 

estimular a leitura de rótulos de alimentos no sentido de qualificar as escolhas alimentares dos 

usuários. Recentemente foi inserida na Lei de Diretrizes e Base da educação (LDB), no Art. 

26 § 9º-A, que a educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais nos 

currículos do ensino fundamental e médio. Desta forma o jogo mostra-se como uma boa 



72 

 

estratégia para introduzir a temática nutrição no ensino médio, já que trabalha de forma lúdica 

a análise de tabelas nutricional de alguns alimentos, promovendo assim uma discussão sobre a 

importância da alimentação. 

 

4.4.2. Análise da questão 2 do pré-teste 

 

 Verificamos através da análise da tabela 4 que 68% dos alunos costumam verificar a 

quantidade de energia disponível nos alimentos, mas isso não os impede de consumi-lo, como 

relatado pelo aluno Y4: Costumo observar, no entanto não me impede de consumir o alimento 

na maioria das vezes. Z3 diz que olha, mas não presta muita atenção. Já o aluno X4 diz que 

não observa as kcal, mas sim os carboidratos e gorduras trans. Outros como a Z2 relata que às 

vezes é um dos únicos dados que ele observa e o W2 menciona que verifica, porém não com 

tanta frequência. Já W3 menciona a relação entre kcal/volume do alimento. 

 

Tabela 4 - Se costuma ler as informações nutricionais, você observa a quantidade de 

energia em kcal disponível? 

 Sim De vez em quando Não 

Total 15 (68%) 0 7 (32%) 

 

4.4.3. Análise da questão 3 do pré-teste 

 

 Os dados da questão 3 são similares aos dados da questão número 2, onde verificamos 

que, apesar de olharem as kcal dos alimentos, muitos não se preocupam em relação à 

quantidade de energia fornecida por eles, como podemos observar na tabela 5. 

 

Tabela 5- Você se preocupa em relação à quantidade de energia fornecida por cada 

alimento? 

 Sim De vez em quando Não 

Total 7 (32%) 2 (9%) 13 (59%) 

 

 Ao analisarmos as falas abaixo, podemos notar que não existe uma preocupação por 

parte dos alunos se estão consumindo altas quantidades de energia. 

 

X4- Não, nem penso sobre o assunto quando estou comendo. 

Z 1- Um pouco 

Z 2- Sim, mas isso não é um empecilho para consumi-los 

Z 5- Não costumo me preocupar, mas, quando preciso de um alimento com alto teor de 

energia, eu procuro olhar. 
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W 1 – Nunca tinha pensado em relação a isso 

 

 Já os discentes que se preocupam com a quantidade de calorias ou estão preocupados 

em manter-se saciados ou se terão energia para a prática de uma atividade física. Como 

podemos observar nas falas dos alunos: 

 

X 1- Sim. Procuro alimentos que me darão a quantidade de energia de que preciso e me 

deixem saciada por mais tempo. 

X 2- Normalmente, antes de ir à academia. 

Y 4- Depende do que vou fazer. Quando vou praticar esportes na semana, sim. 

 

 A partir dos dados das tabelas 3,4 e 5, foi gerado o gráfico 1 que nos permitiu concluir 

que uma boa parte dos alunos não têm o costume de ler as informações nutricionais (10 

alunos), mas quando leem, representado por 15 alunos, afirmam que costumam ler a 

quantidade de calorias fornecidas pelos alimentos; contudo, 13 alunos declararam não ser essa 

informação um empecilho para o consumo desse tipo de alimento. O que leva os alunos lerem 

a quantidade de calorias e não se preocuparem? Curiosidade? Despreocupação em relação ao 

peso? Idade? 

 

 

Gráfico 1: Comparação dos dados das tabelas 3,4 e 5. 
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4.4.4. Análise da questão 4 do pré-teste 

 

 O objetivo da pergunta número quatro foi averiguar se os alunos percebiam, ao lerem 

as informações nutricionais, outras informações além das calorias fornecidas pelos alimentos 

(tabela 6). 

 

Tabela 6 - Caso você leia a informação nutricional, o que você procura verificar? (Pode 

marcar mais de uma ou várias). 

 sódio gordura proteínas Carboidratos 
energia 

= kcal 
fibras 

se tem aviso 

para alérgicos 

Total 14 15 9 14 12 4 6 

 

 Dos quatro alunos que disseram que não leem os rótulos (tabela 3), apenas o aluno X5 

marcou a opção kcal, fato que causa estranheza, já que não havia respondido (ausência de 

resposta) às questões 2 e 3 e esperávamos que tivesse a mesma postura com a questão quatro. 

Dezoito (82%) alunos marcaram mais de uma opção (tabela 6), mostrando que eles percebem 

outras informações além dos nutrientes energético, como a quantidade de sódio. O aluno X4 

colocou uma observação sobre o sódio, dizendo que às vezes verificava o seu valor.  

 

4.4.5. Análise da questão 5 do pré-teste 

 

 O objetivo da pergunta era buscar, caso houvesse, algum tipo de relação entre a leitura 

dos rótulos com alergias alimentares ou intolerância. Podemos perceber que eles não têm o 

costume de ler as embalagens (tabela 7) com tal objetivo, já que não são alérgicos 

(assinalaram outros) ou não sabem se são alérgicos (assinalaram não sei). 

 

Tabela 7 - Você é alérgico ou intolerante a algum tipo de alimento? 

 
Lactose ou derivados 

do leite 
glúten amendoim Não sei Outros 

Total 1 0 0 8 (36%) 14 (63%) 

 

4.5. Análise do pré e do pós-teste 

 

 Nesta etapa houve o cruzamento das 8 questões em comuns dos dois questionários, o 

que permitiu a realização de discussões e análises do assunto abordado. 
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4.5.1. Por que devemos nos alimentar? - questão 1 

 

 A partir da análise da questão 1, utilizando-se a metodologia de análise categorial, foi 

possível fragmentar as respostas em três tipos de categorias. São elas: E- energética; R- 

reparadora e R’- reguladora. As categorias encontram-se no quadro 7 abaixo. 

 

Quadro 7- Unidades de registros da questão 1. (A*) antes do jogo. (D*) depois do jogo 

Categorias Componentes Unidade de registro 

Energética (EN) 
Frase que contém a palavra 

energia/energética 

Y-1 (A*) Para obtermos 

energia (EN) 

Categorias Componentes Unidade de contexto 

Reparadora (RP) 
Qualquer frase que expresse a função de 

crescimento e/ou reparo 

Y-4 (A*) nutrição das 

células, fortificação dos 

ossos, proteínas para 

fortaleza dos músculos (RP) 

Reguladora (RG) 
Qualquer frase que expresse a função de 

regulação/funcionamento/homeostase 

Y-4 (D*) Para manter nosso 

organismo em bom 

funcionamento (RG) 

 

 Os resultados mostram que os alunos já apresentavam uma concepção enraizada e 

muito reduzida sobre o conceito alimentação (tabela 8), tanto que a maioria (64%) descreveu 

apenas uma categoria para este termo e mesmo pós-jogo permaneceram com essa concepção 

(62%). Poucos conseguiram descrever três categorias, mesmo após a aplicação do jogo (tabela 

8). Provavelmente isso pode estar relacionado ao fato de que só havia uma pista (dica 4) sobre 

o conceito, provando que não foi o suficiente para gerar um conflito cognitivo e 

acrescentarem essa informação ao conceito já enraizado.  

 

Tabela 8– Tabulação da questão 1 do pré e pós-teste. *A diferença na porcentagem 

deve-se ao fato de um aluno não ter participado do último questionário. 

Alunos que reconhecem apenas Antes Depois 

1 categoria 14 (64%) 13 (62%) 

2 categorias 6 (27%)* 6 (28%)* 

3 categorias 2 (9%) * 2 (10%) * 
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 Três alunos (14 %) apresentaram redução nas respostas no pós-questionário, como 

podemos observar na tabela 9. Essa redução pode estar relacionada ao cansaço por parte de 

alguns alunos, já que haviam respondido um pré-questionário e jogado o jogo. Outro fator que 

pode ter levado a essa diminuição das respostas pode ser a característica do próprio jogo. Ele 

apresenta muitas dicas voltadas para a questão energética. Talvez o reforço, a todo momento, 

desse conceito pode ter criado uma falsa ideia de que a alimentação esteja voltada somente 

para isso. 

 

Tabela 9– Análise dos alunos que tiveram redução no número de categorias nas 

respostas pós-jogo 

Aluno Antes Depois 

Y-1 

Para obtermos energia (EN) para nosso corpo se 

manter funcionando (RG) normalmente e de forma 

não prejudicial para o indivíduo 

Para mantermos o corpo em 

equilíbrio (RG) 

Y-4 

Além da obtenção de energia (EN), para o bom 

funcionamento do organismo (RG), nutrição das 

células, fortificação dos ossos, proteínas para 

fortaleza dos músculos (RP) e geração de energia, 

dentre outros. 

Para manter nosso 

organismo em bom 

funcionamento (RG) e com 

energia (EN) para realizar 

as atividades diárias. 

Z-2 

Pois abastecemos as células com energia (E) 

garantindo o seu funcionamento (RP), além de 

absorver nutrientes que são importantes para 

garantir (RG) a qualidade de vida e efetivação 

qualitativa das atividades diárias 

Para manter nosso corpo 

abastecido, suprindo as 

necessidades energéticas 

(EN) 

 

 Outros apresentaram melhora (3 – 14%) em relação às respostas, como apresentado na 

tabela 10. Observamos que a melhora foi apresentada somente pelo grupo W. Talvez isso 

esteja relacionado ao fato desse grupo ter incorporado a ideia de jogo cooperativo, sentados 

mais próximos, dividindo a energia no meio do tabuleiro (foto 4 em anexo) e compartilhando 

a leitura em grupo. Diferente dos outros grupos que liam individualmente ou no máximo em 

dois alunos e, somente no final, compartilhavam as suas respostas. 
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Tabela 10 - Análise dos alunos que tiveram aumento no número de categorias nas 

respostas à questão 1 no pós-jogo 

Aluno Antes Depois 

w-2 Para dar energia (EN) ao corpo 

Para garantir energia (EN) e um 

bom funcionamento (RG) do 

corpo 

w-3 
Para obter energia (EN) e sustentar os tecidos do 

corpo (RP) 

Para obter energia (EN), formar 

tecidos (RP) e manter a 

homeostase do corpo (RG) 

w-5 

Para nos manter vivos! Desde que saímos do 

colo da mamãe precisamos buscar a matéria 

prima para nossas funções vitais (RP) (crescer, 

respirar, se locomover etc). 

Para conseguirmos energia (EN) 

para realizarmos nossas funções 

biológicas (RG). 

 

4.5.2 Qual(is) molécula(s) é/são usada(s) nas células para a produção de ATP? – questão 

2 

 

 O resultado da questão 2 mostra a comparação das respostas antes e depois do jogo. 

Os resultados mostram que os alunos possuíam conhecimento prévio sobre as moléculas 

energéticas. Tal fato deve-se, provavelmente, às aulas sobre bioenergética, como o 

funcionamento dos músculos, onde introduzo outras fontes de energia além dos carboidratos. 

 Conforme podemos notar no gráfico 2, o perfil de respostas dos alunos após o jogo 

mudou quando comparado ao de sondagem. No pré-teste podemos observar que a maioria 

reconhece os carboidratos como capaz de fornecer ATP e um menor número de alunos 

reconhece as proteínas e lipídios também como fontes de energia. Tal fato está relacionado às 

aulas dadas sobre bioenergética no início do ano letivo. Após a aplicação do jogo, observamos 

que uma proporção significativa dos alunos passou a reconhecer tanto as proteínas, quanto a 

gordura, como moléculas utilizadas na produção de ATP. Este resultado mostra que o jogo 

serviu como revisão ou os ajudou a mudar as suas percepções em relação a essas duas outras 

moléculas. Tal fato, provavelmente, está relacionado à contextualização do conteúdo a partir 

da análise dos rótulos de alimentos que continham isoladamente proteínas, carboidratos e 

lipídios. 
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Gráfico 2 – Padrão de respostas dos alunos à questão número 2 do pré e do pós-teste. 

 

4.5.3. Para que servem as proteínas em nosso corpo? – questão 3 

 

 A partir da análise da questão 3, utilizando-se a metodologia de análise do conteúdo, 

foi possível categorizar as respostas em cinco tipos de categorias. São elas: 1- energética; 2- 

constituição de células e tecidos (formação dos tecidos); 3- formação de enzimas (DNA e 

RNA - síntese proteica); 4-Construção e reparação (regulação); 5- não soube responder. 

 As categorias foram construídas a partir das pistas da carta 2 (dica 2), onde 

encontramos que as moléculas podem ser utilizadas para construir outras moléculas a partir de 

processos anabólicos. Na carta 4 (pista 4), os alunos têm acesso à informação de que o 

alimento, constituído por carboidratos, proteínas e lipídios serão absorvidos pelas células que 

servirão para: fornecer energia, para o crescimento e reparo de tecidos (função reparadora) e 

/ou regular o funcionamento saudável do corpo (função reguladora) e na carta 5 (dica 5) há 

referência ao processo de gliconeogênese. A categoria 3 (formação de enzimas), apesar de não 

ter tido nenhuma referência no jogo, foi conteúdo (transcrição e tradução) dado no meio do 

ano letivo pelo professor regente. 

 A fim de facilitar a tabulação, resolvemos agrupar os alunos que conseguiram 

reconhecer uma categoria, ou seja, reconheceram apenas uma das categorias (1-energética ou 

2- constituição de células e tecidos ou 3- formação de enzimas etc.); duas categorias 

(agruparam duas categorias, como a número 1 e 2, ou 2 e 4 etc.); três categorias e não 

responderam como a categoria “não sei” (gráfico 3).  
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Gráfico 3- Quantidade total de categorias reconhecidas pelos discentes 

 

 Ao observarmos o gráfico número 3, verificamos um pequeno aumento do grupo “uma 

categoria” no pós-jogo. A possível explicação para esse fato deve-se, provavelmente, ao 

reforço constante do jogo sobre as moléculas de proteínas como fonte de energia. Isso levou a 

uma simplificação das respostas, fato que pode ser comprovado quando analisamos 

exclusivamente as respostas que foram dadas explicitando o termo “energia”. Antes do jogo, 

11 pessoas reconheciam as proteínas como fonte de energia e após o jogo houve uma pequena 

melhora (gráfico 3). Já quando comparamos os dados da questão 2 (gráfico 2) com a questão 

número 3 (gráfico 3), observamos uma diferença nas respostas sobre as proteínas como fonte 

de energia (gráfico 4). A nossa hipótese para essa diferença deve-se ao fato de a questão 

número 3 ser discursiva e os alunos terem “medo” de responder errado, o que pode ter levado 

à simplificação das respostas, ou seja, acreditamos que eles escrevem rápido para se livrar do 

problema.  
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Gráfico 4: Comparação das respostas entre as questões 2 e 3 sobre as proteínas como 

fonte energética. 

 

4.5.4. Para que servem os carboidratos em nosso corpo? – questão 3 

 

 A análise dessa questão mostrou, praticamente, dois tipos de categorias. As que 

reconheciam as moléculas de carboidratos como fonte de energia e as que não reconheciam. 

Apenas um aluno (Y-1) reportou que essas moléculas além de gerar energia, integravam as 

células. Antes do jogo, 18 pessoas reconheciam os carboidratos como fonte de energia e após 

o jogo, 20 pessoas reconheciam (tabela 11). 

 

Tabela 11: Comparação entre a quantidade de pessoas que reconheciam os carboidratos 

como molécula energética antes e o após jogo 

Aluno Antes Depois 

Reconhecia os carboidratos como 

fonte de energia 
18 (82%) 20 (95%) 

Não reconhecia os carboidratos 

como fonte de energia 
4 (18%) 1 (5%) 

 

 Um fato curioso na análise dessa questão foi que um dos alunos, apesar de não ter sido 

perguntado, colocou a observação de que os carboidratos forneciam a 4kcal/grama (tabela 

12).  
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Tabela 12: Reconhecimento da quantidade de kcal dos carboidratos após o jogo 

Aluno Antes Depois 

X-2 
Fonte de energia (1) para o 

metabolismo 

Obtenção de energia (1) para o funcionamento 

metabólico – 4 kcal/grama 

 

4.5.5. Para que servem os lipídios em nosso corpo? – questão 3 

 

 Ao analisarmos a questão 3 sobre os lipídios, foi possível criar cinco tipos de 

categorias, são elas: 1- energética; 2- proteção (isolamento térmico, choque mecânico); 3- 

constituição de algumas estruturas celulares; 4- solubilidade/reações químicas; 5- não soube 

responder/questão estava errada.  

 Ao analisarmos os dados dessa questão, verificamos que antes do jogo, 9 pessoas 

reconheciam os lipídios como fonte de energia e 10 pessoas não souberam responder. Após o 

jogo, 16 pessoas reconheciam os lipídios como fonte de energia, havendo uma queda na 

categoria “não sabe” (gráfico 5), ou seja, houve uma mudança da categoria “não sabe” para 

“energética”.  

 

 
Gráfico 5- Padrão de respostas dos alunos a questão 3 – lipídios do pré e do pós-teste. 

  

 Ao compararmos os dados da questão 2 (gráfico 2) com a questão número 3 (gráfico 
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9 

6 
5 

1 

10 

16 

6 
5 

2 

5 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Energética Proteção Constituição Solub./reações Não sabe

Questão 3 - lipídios 

Antes Depois



82 

 

foi formulada no item 4.5.3 e presumimos que essa diferença se deve ao fato de a questão 

número 3 ser discursiva, assim como a questão sobre as proteínas. 

 

 

Gráfico 6: Comparação das respostas entre as questões 2 e 3 sobre os lipídios como fonte 

energética. 

 

 Um fato curioso ocorreu na análise dessa questão, onde o aluno (X-2) resolveu 

destacar que a molécula de lipídio fornecia cerca de 9 kcal/grama (tabela 13).  

 

Tabela 13: Reconhecimento da quantidade de kcal dos lipídios após o jogo 

Aluno Antes Depois 

X-2 

Fonte de energia (1) reserva, 

auxílio nas reações bioquímicas (4) 

e controle térmico corporal (2) 

Obtenção de energia (1), auxílio nas reações 

bioquímicas (4) e auxilia no controle 

térmico (2) corporal – 9kcal/grama 

 

4.5.6. O que acontece com a produção geral de ATP num indivíduo alimentado com uma 

dieta com baixa quantidade de carboidratos? Explique. – questão 4. 

  

 Utilizamos a metodologia de Oliveira (2003) para categorizar as respostas dos 

discentes nesse quesito. As categorias utilizadas pelo autor foram classificadas em: 1- sabe 

(permanece a mesma), 2 – concepção dominante (diminui), 3- não soube responder, 4- outros 

(não é possível afirmar se eles sabem ou não sabem) e 5- aumenta (resposta inesperada). A 
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resposta inesperada foi acrescentada, já que tivemos um aluno afirmando que aumentaria a 

produção de ATP. 

 Como os carboidratos são considerados por muitos como a principal fonte de energia, 

o que aconteceria com a produção de ATP caso diminuíssemos a sua quantidade no corpo? 

Podemos verificar, no gráfico 7, que muitos alunos dizem que a quantidade de ATP 

diminuirá, categoria esta denominada por Oliveira (2003) como categoria dominante (CD). 

Mesmo após a aplicação do jogo, essa categoria permaneceu alta, mostrando que o jogo não 

foi o suficiente para “quebrar” essa concepção. Observamos, após a aplicação do jogo, uma 

melhora em relação à categoria “sabe”, isto é, 6 alunos responderam que a produção se 

manteria a mesma e outros 2 alunos entraram nas categorias outros, por não saberem explicar 

o motivo de a quantidade de ATP permanecer a mesma (gráfico 7). 

 

 
Gráfico 7- Diferentes categorias analisadas na questão 4 
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Tabela 14: Padrão de respostas dos discentes, antes e depois, que se enquandram na 

categoria “outros” da questão 4. 

Aluno Pré-teste Pós-teste (categoria – outros) 

W-4 Eu não sei 

Permanece a mesma. A produção permanece 

a mesma pois é sempre fornecido a mesma 

quantidade de carboidratos 

w-6 

Diminui. Pois, as moléculas de 

carboidrato que nos fornece 

energia. 

Permanece a mesma. Ausência de explicação 

 

4.5.7. Ricardo ficou em jejum prolongado de 12h para realizar teste glicêmico. Se 

Ricardo for uma pessoa saudável, qual deverá ser o nível de glicose no sangue? – 

questão 5 

 

 A análise da questão 5 nos fez refletir em relação ao padrão de resposta. Esperávamos 

que a grande maioria fosse marcar a opção hipoglicemia, mas observamos o oposto (tabela 

15). A grande maioria, em ambos os questionários, marcou a opção normal, mostrando um 

certo conhecimento sobre o fato do jejum de 12h. Muito provavelmente isso esteja 

relacionado ao fato de algum dia já terem feito exame de sangue e observado a normalidade 

nesses exames ou terem aprendido dentro do contexto escolar. 

 

Tabela 15: Respostas dos alunos em relação ao jejum de 12 h antes e depois do jogo. 

 Antes Depois 

Normal 17 (77%) 16 (76%) 

Hipoglicemia 5 (23%) 5 (24%) 

 

 Ao analisarmos mais profundamente as respostas, foi observado que 3 alunos 

modificaram a resposta, após o jogo, de normal para hipoglicemia; outros três alunos 

mudaram de hipoglicemia para normal; e dois alunos continuaram com a mesma concepção 

de hipoglicemia. Acreditávamos que devido as análises das taxas de glicemia dos personagens 

haveria um aumento das respostas certas, fato este não observado.  
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4.5.8. O que acontece com a produção geral de ATP num indivíduo submetido a jejum 

prolongado (muitos dias)? – questão 6 

 

 Para verificar a concepção dos estudantes em relação à produção de ATP num jejum 

prolongado, perguntamos o que aconteceria com a produção de ATP no corpo de um 

indivíduo submetido a um jejum prolongado. Notamos um mesmo padrão de respostas da 

questão 4, por isso mantivemos as categorias. 1- sabe (permanece a mesma), 2 – concepção 

dominante (diminui), 3- não soube responder, 4- outros (não é possível afirmar se eles sabem 

ou não sabem) e 5- resposta inesperada (aumenta ou resposta sem explicação). 

 Ao analisarmos se o jogo foi capaz de modificar as concepções dominantes (CD) dos 

alunos, observamos uma diminuição de 18 alunos (82%) antes do jogo, para 14 alunos (67%) 

depois do jogo (gráfico 8). 

 

 
Gráfico 8- Diferentes categorias analisadas na questão 6 
 

  Ao observarmos o padrão de respostas “outros” pós-atividade, não é possível 

determinar se eles sabem ou não sabem (tabela 16). Para Solomon (1993, apud GOMES; DA 

POIAN; GOLDBACH 2007) os conhecimentos cotidianos que os estudantes sustentam têm 

origem no convívio social, onde os adolescentes estão sendo continuamente socializados em 

um repertório completo de explicações não científicas. Cremos que esse conhecimento tenha 

sido enraizado através de experiências do dia a dia, como, quando uma pessoa passa mal e 
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uma das primeiras atitudes das pessoas em torno é dizerem para dar uma balinha ou colocar 

sal debaixo da língua, pois ou a pessoa está com a pressão baixa ou com hipoglicemia.  

 

Tabela 16: Padrão de respostas dos discentes, antes e depois, que se enquadraram na 

categoria “outros” no pós-teste da questão 6. 

Aluno Antes Depois (categoria – outros) 

W-3 

Tem períodos de queda e de 

constância, à medida que se 

esgotam as reservas 

energéticas. 

Cai, nas primeiras horas, até se estabilizar 

devida à ação do glucagon, mas volta a cair 

assim que as reservas energéticas começam a 

se esgotar. 

 

W-6 

O indivíduo entrará no 

processo de catabolização 

A produção de ATP se dará através da quebra 

das moléculas de glicogênio e o nível de ATP 

permanecerá constante. 

 

 Para Luz e Da Poian (2005) a grande dificuldade dos alunos para analisarem a 

variação das taxas glicêmicas é que eles não dispõem de conhecimentos prévios que 

expliquem a estabilização da glicemia após uma variação. Para os autores, a estabilização da 

taxa de glicose se opõe à concepção dos alunos de que a glicose seria a única fonte de energia 

e que ela deveria ser utilizada constantemente, diminuindo a sua concentração no sangue. Para 

eles, a manutenção das taxas de glicose gera uma situação de conflito cognitivo e, a partir 

desse conflito, abre-se uma oportunidade para o aprendizado significativo. 

 

4.5.9. O que acontece com a produção geral de ATP num indivíduo alimentado com uma 

dieta contendo baixos níveis de cálcio e/ou sódio? – questão 7 

 

 Ao utilizarmos a maioria das questões do trabalho de Oliveira (2003) submetemos o 

nosso trabalho ao mesmo tipo de análise do autor. Portanto, assim como ele utilizamos uma 

questão em que ele substitui a palavra glicose por cálcio, já que são íons que não estão 

diretamente relacionados à produção de ATP. O autor afirma que o intuito era testar se o 

questionário estava induzindo as pessoas que não sabem ao erro (a responderem que os níveis 

de ATP diminuem). Ao compararmos a questão 4 com a questão 7, verificamos, assim como 

o trabalho de Oliveira (2003) tendências diferentes entre essas questões, como observado no 

gráfico 9. Enquanto o padrão de resposta usando a palavra “cálcio/sódio” mostra um pequeno 

direcionamento a categoria “não sei”, as respostas obtidas usando a palavra “glicose” 



87 

 

mostram uma tendência frequente à categoria “diminui”, resultados esses muito parecidos 

com o de Oliveira (2013). Concluímos, então, que as questões do pré e pós-teste também não 

induziram os alunos ao erro. 

 

 
Gráfico 9– Padrão de resposta dos alunos sobre a produção de ATP em uma dieta pobre 

em glicose (questão 4) e em uma dieta pobre em cálcio/sódio (questão 7). 

 

4.5.10. Um desafio diferente faria com que eles mudassem a resposta? Uma dieta com 

baixa quantidade de carboidratos associada a exercício físico geralmente leva à perda de 

peso. Qual molécula está diminuindo em quantidade no corpo para explicar a perda de 

peso? Para que essa(s) molécula(s) está(ão) sendo usadas? – questão 8 

 

 Utilizamos uma questão parecida ao que Oliveira (2003) utilizou no questionário dos 

lipídeos (Q.L) para observar se haveria mudança nas respostas, caso mudássemos o padrão de 

pergunta por outra relacionada ao seu dia a dia. Como podemos verificar no gráfico 10 a 

maioria reconhece que a molécula de gordura é “queimada” quando uma pessoa pratica uma 

atividade física, apresentando números parecidos antes e após a aplicação da atividade. A 

resposta inesperada se deve a um aluno que respondeu que as proteínas seriam utilizadas para 

o crescimento. 
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 Ao reconhecerem que as moléculas de lipídios eram utilizadas numa dieta de 

carboidratos associada a atividade física, a maioria afirmou que essas moléculas seriam 

utilizadas para fornecer energia, conforme gráfico 11.  
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Gráfico 10– Uma dieta com baixo quantidade de carboidratos associada a exercício 

geralmente leva à perda de peso. Qual molécula está diminuindo em quantidade no 

corpo para explicar o perda de peso? 
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Gráfico 11– Em azul a quantidade total de alunos que reconheceram que os lipídios 

eram utilizados numa dieta pobre em carboidratos antes e após o jogo. Em laranja o 

total de alunos que reconheceram os lipídios como fonte de energia antes e após o jogo. 

 

 Embora alguns alunos apesar de terem colocado os lipídios, não os associaram à 

produção de energia, vide tabela 17. Nessa mesma tabela podemos observar que a aluna X1 

colocou a palavra glicogênio. Será que ela confundiu o glicogênio com uma molécula de 

lipídio? Quanto ao aluno Z2, fica claro o seu posicionamento e percebe-se que ele utiliza a 

palavra “queima” como geradora de energia, mas como não utilizou o termo energia, não 

temos como determinar se ele quis fazer essa referência. 

 

Tabela 17: Tipos de repostas dadas pelos alunos, no pós-teste, que não reconheceram os 

lipídios como fonte energética. 

Aluno Pós-jogo 

X-1 

Lipídios. Já que o corpo não está recebendo a quantidade de carboidratos 

necessária, começa a utilizar-se da reserva de glicogênio. Porém se não se 

alimentar em uma dieta rica em proteínas poderá perder também massa 

magra. 

Z-2 Lipídios, para a queima de gordura acumulada. 

W-1 
A de lipídios, essa molécula está sendo usada para a diminuição de 

gordura no corpo. 
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 Ao compararmos o gráfico 8 (questão 8) com o gráfico 6 observamos uma divergência 

dos resultados. A diferença é, principalmente, em relação ao pós-jogo. Enquanto onze pessoas 

reconheciam os lipídios como fonte energética na questão 8, 19 pessoas na questão 2 e 16 na 

questão 3 reconheceram os lipídios como fonte energética. Talvez isso possa estar relacionado 

ao fato de o jogo não ter apresentado essa situação de jejum, com o corpo “queimando” a 

gordura para obter energia, tanto que as respostas se mantiveram no pré e no pós-teste, vide 

gráfico 7 – lipídios. Cremos, que o estímulo não tenha sido o suficiente para alterar as 

concepções alternativas sobre esse conceito, por isso achamos interessante efetuar uma 

mudança numa das pistas, fazendo com que os alunos reflitam sobre a situação do jejum. 

 

4.6. Pós-teste 

 

 No questionário de verificação da percepção aplicado pós-jogo, além das oito questões 

em comum, havia também a seguinte pergunta: O jogo te ajudou de alguma maneira a ter um 

olhar diferenciado sobre a tabela nutricional dos alimentos? Para responder à pergunta, 

marque um emoticon (figura 11), onde o número 5 representa que ajudou bastante e o número 

1 representa não ajudou.  

 

Figura 11: Emoticons do pós-teste 

 

 

 A partir da análise do gráfico 12 percebemos, de uma forma geral, que os alunos em 

sua maioria (90%), marcaram as opções que o jogo de alguma forma poderia influenciar a 

leitura da tabela nutricional. O aluno X1 foi o único que assinalou o smile número 1, mas 

relatou que já dava atenção para a importância de olhar a tabela. “Porém de forma geral foi 

bem legal a dinâmica e contribui muito para o aprendizado e olhar diferente quanto a tabela.” 

(ALUNO, X-1). Isso é importante, pois ao observarmos os resultados da tabela 3, 

aproximadamente 36% dos alunos tinham o costume de ler com frequência as informações 

nutricionais dos alimentos ingeridos. Será que baixa porcentagem está relacionada ao fato de 

terem dificuldades de entenderem o significado de algumas palavras e dados? O jogo ao 
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simplificar alguns dados da tabela e trabalhar alguns conceitos, além de ter uma característica 

lúdica permitiu com que os alunos tivessem um olhar diferenciado sobre os rótulos? 

Acreditamos que o jogo possa ser, de uma forma geral, um ponto de partida para que os 

alunos tenham um outro olhar sobre as informações nutricionais e possam ver essa parte da 

embalagem como um importante instrumento para escolhas alimentares saudáveis, reduzindo 

dessa forma os excessos e, consequentemente, os danos ocasionados à saúde, criando deste 

modo uma dieta habitual mais saudável. 

 

 

Gráfico 12– Percepção dos estudantes sobre a influência do jogo na análise da tabela 

nutricional 
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4.7. Relato da aplicação e análise do áudio da discussão 

 

4.7.1. Relato da aplicação 

 

 A primeira aplicação foi realizada no dia 08 de outubro de 2018, no contraturno, para 

uma turma 3002 da terceira série do ensino médio. Já a segunda aplicação foi realizada no dia 

22 de outubro de 2018, também no contraturno, para uma turma 3001 da terceira série do 

ensino médio. Os alunos que participaram estavam munidos do termo de compromisso do 

aluno e do responsável para o caso de menores.  

 Doze alunos compareceram e participaram da primeira aplicação e dez compareceram 

à segunda aplicação. Antes do início da atividade, foi-lhes solicitado que respondessem a um 

questionário com questões abertas e fechadas (pré-teste). Após o preenchimento dos 

questionários, foi pedido que eles se organizassem em dois grupos, sendo dois grupos de seis 

componentes no primeiro dia e dois grupos de cinco componentes no segundo dia, já que o 

jogo tem a exigência mínima de 5 alunos. Ficou acertado que cada grupo escolheria um 

mediador. Em seguida foi entregue para os mediadores as regras e foi solicitado que as 

lessem, enquanto o professor arrumava o tabuleiro (tamanho A1) no chão da sala. Eles 

estavam bastante entusiasmados com o design do tabuleiro, das cartas e das regras (Jogo em 

anexo). A todo momento comentavam entre si sobre a qualidade na confecção do material. 

Cada grupo, além do tabuleiro, recebeu as cartas, regra, um dado e pinos. As regras foram 

repassadas de uma forma geral pelo professor regente. Como a proposta é jogar de forma 

cooperativa, via-se o planejamento de diferentes estratégias, uma delas era de que ninguém 

fosse para o mesmo lugar e a outra era que todos pegassem o máximo de dicas que pudessem. 

Após o término das cinco rodadas, estipulado pela regra, os integrantes permaneceram na 

formação original e reuniram as suas dicas para chegarem a um consenso sobre quem era o 

suspeito. Após o tempo de discussão, 20 a 30 minutos, o professor regente assumiu o posto de 

mediador e pediu para que cada grupo lesse em voz alta as suas respostas do caderno de 

questões.  

 Os grupos foram, então, motivados a lerem as suas respostas de forma sequenciada; 

por exemplo, o grupo 1 leu a resolução número 1 e o grupo 2 leu a resolução número 2 e 

assim por diante. Quando o grupo ouvinte discordava de uma resposta era permitido que esse 

grupo lesse a sua resposta e de forma cooperativa se chegava a um consenso da melhor 

resolução para a pergunta.  
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 Ao observarmos, posteriormente, os cadernos de questões propostas (Anexo 1, fotos 5 

a 9) pudemos concluir que os grupos foram capazes de responder às questões a partir das 

dicas e dos seus conhecimentos prévios, indicando que as pistas foram suficientes para a 

resolução dessas questões. 

 

4.7.2. Análise da transcrição do áudio 

 

 A totalidade das transcrições dos áudios das duas turmas encontra-se em anexo 2. 

 

4.7.2.1. Turma 3002 – descrevendo o suspeito 

 

 Após a leitura das respostas do caderno de questões propostas, o grupo Z se 

prontificou a iniciar o relato dos suspeitos. Uma porta-voz foi escolhida para divulgar as 

conclusões a que o grupo chegou a partir da análise dos dados. Eles ficaram na dúvida entre 

dois suspeitos, o Dênis e a Joana. A porta-voz disse que o grupo havia escolhido o Dênis e 

somente uma aluna achou que poderia ser a Joana (o objetivo de jogo era para ser trabalhado 

de forma cooperativa e que deveriam escolher um único acusado). Basearam-se em dois fatos 

para afirmar que o Dênis era o culpado: o primeiro foi a carta Bairro residencial, que dizia que 

na casa de Dênis havia sido encontrado no lixo um frasco de insulina e uma seringa 

intravenosa utilizada. A partir dessa dica, afirmaram que ele havia injetado insulina, pois era 

diabético. O outro fato foi em relação à subida da taxa de glicose no tempo 3 do gráfico de 

Dênis. A porta-voz afirmou: a glicose dele subiu, então significa que ele comeu, não é? 

 Logo em seguida foi indagado o porquê de a Joana ter sido acusada. A única aluna do 

grupo (Z2) que escolheu essa acusada assumiu a fala e disse que a escolheu por causa do alto 

gasto calórico da personagem (4000 kcal). Ela afirmou que “o dela é igual ao dos dois que 

vale a metade da quantidade que ela gasta, ou seja, se ela tivesse a mesma quantidade de gasto 

por kcal que nem o Luiz e o Pedro o gráfico dela ia ser muito lá embaixo”. Continuando “só 

que ela gasta o dobro. Isso ela gasta 4000 kcal”. Continuei perguntando aos outros integrantes 

do grupo se eles concordavam com Z2 sobre a escolha da Joana. A aluna Z1 disse que não e 

afirmava que achava que era o Dênis. Perguntei baseado em quais fatos e a aluna Z6 assumiu 

a fala “eu acho que foi isso mesmo. Por que tipo assim, olhando é o mais óbvio, mas parando 

para analisar como a Z2 que parou ... também é muito coerente, só que eu continuo achando 

que é o Dênis, porque é o mais absurdo!” 
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 Logo em seguida permiti que o segundo grupo (W) fizesse a sua acusação. A aluna 

W5 iniciou dizendo que eles também haviam ficado na dúvida em relação a dois suspeitos. 

Como podemos observar nos trechos da transcrição a seguir. 

 

1. W5: A gente teve dois suspeitos 

2. Professor (P): Certo 

3. W5: Por quê? A gente analisou os gráficos de todos os testes 

4. (P): Certo 

5. W5: E eles apresentaram um padrão. Um certo padrão! 

6. (P): Concordando  

7. W5: Dois (entonação) apresentaram uma... um nível diferente, que foi para a gente. 

8.(P): Concordando  

9. W5: Que foi a Elisabeth e o Dênis [Pessoas concordando ao fundo] 

 

 O grupo, logo em seguida, relata que uma confusão foi criada por uma das dicas (uma 

seringa encontrada na casa de um dos suspeitos).  

 

10. W5: Aí a gente ficou confuso! (0,5) Primeiro a gente foi fazer a Elisabeth, porque a gente 

achou aquela seringa na casa do Dênis e a gente concluiu que ele era diabético e por isso que 

ele tem o gráfico doidão, entendeu? 

 

 Posteriormente confidenciaram que haviam escolhido uma das suspeitas (Elisabeth), 

mas ao ouvirem a resposta do outro grupo, colocaram o Dênis novamente como suspeito. Esse 

tipo de reação consolida a importância do confronto de opiniões, que geram conflitos 

cognitivos permitindo a aprendizagem. 

 

14. W5: Aí a gente falou não, é Elisabeth! É óbvio! Ela come 1600 kcal por dia aí já chega na 

zero hora em jejum já tá 140. Lá em cima! E depois sobe para 220 (inaudível), só que depois 

(barulho) depois de um tempo perdido pensando  

16. W5: Ouvindo a resposta do outro grupo a gente falou: não! como o outro grupo falou que 

essa (fala sobre fala) ... a gente ia falar que era o Dênis 

 

 Posteriormente o grupo W, através do seu representante explica como chegaram à 

conclusão a partir da análise dos dados.  

 

26. W5: Então, eles comem, na hora zero eles estão em jejum, cada um chega num nível X, 

né? Nível X de... de energia. Depois eles comem! Obviamente o nível de glicose no sangue 

sobe (...) assim como, cadê o ... a tem a Elisabeth aqui, que deu um susto na gente e a gente 

tem o nosso amigo Dênis. 

28. W5: Depois de um tempo (barulho de alguém batendo num tubo metálico) o nível de (0,5) 

a insulina age, né? Produzida por nosso corpo, normalmente e a glicose começa a entrar nas 
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células, nos tecidos e bá bá bá. Então o sangue começou a descer, isso aconteceu em todos os 

testes que eu fiz (0,5). No da Joana (0,5). 

30. W5: No da Elisabeth também. Apesar dela ter aqueles níveis estratosféricos 

31. W5: Aí no do Dênis aconteceu também! Só que depois de um tempo, quando o nível, 

quando desce o nível de glicose no sangue o organismo, ele não deixa você ficar com o nível 

muito baixo de glicose no sangue, porque você precisa de energia, então (entonação) ele 

libera aquele outro hormônio... glucagon para poder quebrar as reservas de glicogênio e 

manter o nível estável, já que eles ficaram o resto do dia (falas sobrepostas) todos ficaram 

estáveis. 

38. W5: O Dênis (entonação) chegou aqui em baixo, ao invés de continuar descendo e se 

manter estável (0,5) ele subiu de novo. [Risadas e conversas entre as pessoas do grupo] 

39. W4: Ela fala de um jeito que parece 

40. W5: Comeu! risada O cara comeu ou ... e ele tinha insulina na casa! E como a gente tinha 

pensado nisso no primeiro ponto de vista positivo, a W4 falou: não, ... risadas ele inventou a 

insulina para enganar os outros! risadas 

 

 A aluna W4 descobriu que a seringa de insulina foi uma forma de tirar a atenção do 

jogador em relação ao suspeito principal, o Dênis. Supôs que existia uma teoria da 

conspiração para incriminar alguém.  

 

41. W4: Eu acho que... eu tenho uma teoria da conspiração que ele (Dênis) roubou até a 

insulina! 

42. P: Ele roubou a insulina? [Risadas ... momento de êxtase] 

43. W4: Ele roubou a insulina da Joana, não da Elisabeth! 

44. W5: Para poder (inaudível) 

45. P:- surpreso com a resposta – AHHHHHHHHHHHHHHHH [Algumas pessoas falando ao 

mesmo tempo] 

46. Z6: Por isso que o Dênis (inaudível) 

47. P: Ele roubou... Você achou que o Dênis roubou a insulina da Elisabeth? [Momento de 

êxtase ... fala sobre fala] 

48. P: Então a insulina seria da Elisabeth? [Vários alunos concordando com um sonoro – 

Simmmmmmmm] 

49. W4: A Elisabeth estava desesperada 

 

 No trecho abaixo podemos observar alunos do grupo Z concordando com os do grupo 

W, mostrando a importância da análise dos dados e da discussão para se chegar a uma 

conclusão.  

 

50. Z6: Concordo com W4 

 

 O aluno Z2 se prontificou a dar a sua explicação e começou eliminando uma das 

suspeitas, a Elisabeth. Ele se baseou somente no consumo calórico médio de 1600 kcal de 
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Elisabeth. Ao comentar que ele comia pouco, um dos alunos do outro grupo interviu e disse 

que ela era diabética e pediu para explicar a situação para Z2. 

 

62. Z2: Acho que não foi a Elisabeth, porque eu acho que a Elisabeth come pouco  

63. P: Como pouco? 

64. W4: Não, ela é diabética! 

65. Z2: Elisabeth é diabética? Ficou surpresa com a informação [Risada de todos] 

[Fala generalizada e dispersão] [Professor tentando reorganizar] 

66. P: Vamos lá! Olha só! Essa... 

[Diminuiu o barulho e a W4 pediu para explicar e o professor permitiu...] 

67. W4: Ela é diabética e está sem insulina, quem tá com a insulina (fala sobre fala - 

inaudível) 

 

4.7.2.2. Turma 3001 – descrevendo o suspeito 

 

 Uma aluna teve que se ausentar durante o jogo, por motivos de saúde e por tal motivo 

não participou das discussões do pós-jogo e do pós-teste. A aluna mediadora assumiu o papel 

de mediadora e jogadora. 

  A mudança do suspeito, em relação à turma 3002, deu-se por motivos da diferença de 

mais de uma semana da aplicação do jogo de uma turma para outra. Para evitar que os outros 

alunos se encontrassem e dessem um “spoiler” para a outra turma, decidi fazer essas 

mudanças.  

 A dinâmica foi diferente para esse grupo. Após a leitura das respostas do caderno de 

questões propostas, pedi que os grupos me dissessem, em segredo, quem era o acusado, para 

evitar que uma outra equipe fosse influenciada pela outra em suas respostas, como aconteceu 

na turma anterior.  

 A leitura da carta resposta também foi realizada antes da discussão, diferente do que 

foi executado na outra turma. Os mediadores ficaram imbuídos de falarem a resposta no meu 

ouvido para que um grupo não tomasse conhecimento da resposta do outro. As duas equipes 

afirmaram que o suspeito era o personagem Pedro. Após a leitura da carta resposta de que o 

Pedro era o culpado, surgiram dúvidas sobre a situação do culpado ter diabetes. Essas dúvidas 

foram sanadas pelos próprios alunos. 

 

8. X2: Leitura da carta resposta! [Após a leitura]  

9. P: Ééé 

10. Y4: Ué, Pedro não tinha diabetes? 

11. Alunos: Não 

12. Aluna não identificada: Elisabeth 
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13. X2: Você tem que ver o começo. A taxa dele tá normal, não tá? 80? 

14. Y4: Então, mas aí depois que ele comeu subiu, aí tinha a insulina, aí a gente tinha 

encontrado a insulina, ou seja, baixou! Aí se manteve! Aí quando ele comeu de novo, que foi 

nossa hipótese, subiu! Aí tomou a insulina e baixou de novo! 

15. P: Mas e pela tabelinha? 

16. Y1: Pela tabela, Elisabeth, ela teve um ...  constante, depois que ela se alimentou 

17. P: Sim 

18. Y1: Ela teve uma subida constante do nível de glicose 

19. Y4: O que é normal! 

20. Y1: Porém, na casa dele foi visto que a seringa já foi utilizada, ou seja, então se fosse para 

Elisabeth, o nível de Elisabeth teria subido...peraí teria descido 

21. Y5: O nível de Elisabeth não alterou 

22. Y1: É, ela teve uma descida constante [Muita gente falando ao mesmo tempo] 

 

 Nesse momento o professor-regente interviu, já que o aluno não havia associado o 

papel da insulina com a baixa de glicose no sangue. 

 

23. P: Mas é isso que acontece com o diabético, galera! Se ele não tomar insulina a tendência 

é ficar com o nível de glicose alta, alta.  

24. Y4: Então, a insulina é para baixar! 

25. P: Sim! 

26. Pessoas do outro grupo X: Sim 

 

 Nesse trecho eles acharam que o Pedro havia tomado insulina! Novamente o 

professor-regente interveio. 

27. Y4: Foi o que aconteceu com o Pedro! 

28. P: Não, Pedro ele é normal. O que acontece? Ele vai acompanhar todo mundo. Você viu 

que de todo mundo diminui? O da Elisabeth q... 

29. Y4: Mas sobe e diminui! 

30. P: O da Elisabeth... 

31. Y1: Ah sim! Agora eu entendi! Porque como ele falou que ele tinha diabetes, quer dizer 

que essa descida só foi por causa da insulina que ele (Pedro) deu para ela!  

32. Outro integrante do grupo Y: Ah tá! 

 

 Capecchi (2013) diz que essa fase de discussão, após a aplicação de uma atividade 

investigativa, é importantíssima para que as ações executadas pelos discentes possam ser 

resgatadas e observadas e avaliadas por eles. “Nesse ponto, o professor como representante da 

cultura científica tem um papel fundamental em direcionar o olhar dos alunos para os aspectos 

mais relevantes do fenômeno estudado e para a reflexão sobre cada ação efetuada sobre os 

materiais oferecidos.”  
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4.8 Comparação entre as duas aplicações 

 

 Optou-se por expor a solução do caso oralmente. Na primeira aplicação, a revelação 

do criminoso, ou seja, a leitura da carta resposta, ficou para o final, o que permitiu maior 

discussão e cooperação entre os grupos (com relação à dinâmica de explicarem uns para os 

outros). Já na segunda aplicação, a dinâmica foi um pouco diferente, pedi para que os grupos 

falassem no meu ouvido quem era o criminoso e logo em seguida foi revelado quem era o 

culpado através da leitura da carta resposta. Nesse grupo da turma 3001 a intervenção do 

professor foi menor, houve menor discussão entre os alunos e terminou mais rápido. Portanto, 

dependendo dos objetivos do professor, poderá ser adotada a opção que melhor se encaixe em 

seu planejamento. 

 

4.9 Discussão sobre a validação do jogo e sugestões pós-resultados 

 

 O grande desafio dos jogos de tabuleiros é fazer frente aos jogos de computador. Para 

tanto, o jogo como o de tabuleiro precisa apresentar enredo, situações-problemas que 

provoquem a curiosidade, ser bem estruturado com início, meio e fim para que o jogador se 

sinta desafiado e motivado para continuar o jogo. Nesse contexto, consideramos um jogo que 

se inicia com uma trama, na qual pessoas que ficaram isoladas numa cidade afastada e que 

não conseguirão ser resgatadas em menos de 30 dias e que terão que saber lidar com a 

escassez de alimento, racionando-o, parece ter um início atraente. A trama continua com o 

racionamento de comida, o controle do armazém com vigias, além da reserva de comida estar 

diminuindo mais do que o planejado. Ao fazerem o levantamento do inventário, descobrem 

que parte do alimento sumiu e 5 pessoas foram acusadas. Assim como um jogo de detetive 

(resolução de problemas), os estudantes são desafiados a investigarem o caso e descobrir 

quem cometeu tal atrocidade. Os estudantes são instruídos, pelas regras, a se locomoverem 

para coletar pistas e assim juntarem o máximo de provas para acusar os personagens que 

foram responsáveis pelo sumiço da comida. Acreditamos que um jogo que atenda às 

necessidades dos alunos, com início, meio e fim, além das situações-problemas se enquadra 

no perfil de um jogo atrativo.  

 Os resultados revelaram que após a atividade, os discentes conseguiram responder 

corretamente à maioria das questões relacionadas ao tema, no entanto, ainda tiveram 

dificuldades com as questões voltadas para a estabilização da glicemia (questão 5) e para a 

queima de gordura no jejum prolongado (questão 8). Sugerir a mudança de um personagem 
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que compadecido da situação absteve-se de se alimentar e seu quadro glicêmico representaria 

uma pessoa em jejum! Mesmo assim seria interessante colocar um gráfico de uma pessoa em 

jejum prolongado. 

 Outro fator que pode ter contribuído para o sucesso da estratégia foi o fato de no 

momento da discussão, diferentes alunos terem participado e contribuído no aprendizado dos 

outros, já que na discussão, os diferentes grupos poderiam dar suas contribuições. Sendo 

assim, os alunos tiveram a oportunidade de ensinar e aprender uns com os outros, discutirem, 

compartilhar seus resultados e chegar a um consenso.  

 Em relação ao jogo, foi perguntado de uma forma abrangente sobre a percepção deles 

em relação a atividade. Os alunos, de forma geral, declararam ter gostado do enredo, da 

jogabilidade e de outros fatores, porém sugeriram uma mudança em relação ao tamanho dos 

textos. Revelaram que a leitura de alguns textos deixou o jogo menos dinâmico.  

 Além desses fatores, durante a aplicação, foram detectadas algumas falhas que podem 

ser facilmente corrigidas. Percebeu-se que alguns alunos ficaram confusos com a dica bairro 

residencial, onde dizia que foi encontrado um frasco de insulina e uma seringa utilizada na 

casa do personagem. Essa dica criou uma falsa impressão de que o personagem apresentava 

diabetes, pois não tinha nada no jogo que mostrasse o vínculo do acusado com a pessoa com 

diabetes. Para evitar essa confusão, sugerimos introduzir uma informação extra. Colocar que o 

personagem (Dênis ou Pedro) foi visto saindo de casa com Elisabeth (a qual apresenta o 

quadro de diabetes). 

 Outra informação relevante seria a comparação entre kcal e ATP. Sabemos que, de 

uma forma geral, um mol ATP gera aproximadamente 7 kcal. Uma mudança no jogo se faz 

necessária para que eles possam associar as transformações de energia que acontecem em 

nosso corpo. Portanto, a fim de comparação, sugerimos a diminuição do valor dos 

papeizinhos de 10 para 7 kcal. Ao reduzirmos esses valores o jogador poderá se locomover 

usando tanto o papelzinho do ATP quanto do kcal. Seria interessante que fosse criada uma 

“carta-denúncia”, onde, a partir das pistas coletadas, os jogadores acusariam por escrito quais 

fatos eles utilizaram para incriminar determinado personagem. 

 A introdução do conceito de bebidas energéticas e estimulantes permiti-nos trazer uma 

discussão para a sala de aula sobre o consumo excessivo dessas bebidas misturadas com 

bebidas alcoólicas, principalmente entre os adolescentes. De acordo com Ciampo (2018) as 

taxas de consumo, entre os adolescentes, estão crescendo devido a vários fatores, como 

compensar o cansaço, para amenizar o gosto do álcool, entre outros. Os riscos para a saúde são 

atribuídos aos altos níveis de açúcar, sódio e cafeína encontrados nessas bebidas energéticas. Portanto 
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é de extrema importância promover a discussão entre os adolescentes sobre os potenciais efeitos 

nocivos dessas bebidas e acreditamos que o jogo “Sobrevivência” permita a iniciação de uma 

discussão sobre o assunto. 

 

4.10 Sobrevivência é um jogo de caráter investigativo e cooperativo? 

 

Segundo Sasseron e Carvalho (2011), a investigação no ensino de ciências deve 

providenciar aos estudantes a manipulação de materiais e ferramentas para a realização de 

atividades práticas, a observação de dados e a utilização de linguagens para comunicar aos 

outros suas hipóteses e sínteses.  

Para Zômpero e Laburú (2016), “aprender Ciências é aprender a perguntar, 

investigar, argumentar, comunicar” (ZÔMPERO & LABURÚ, 2016, grifo nosso). Os alunos 

quando chegam ao sexto ano do ensino fundamental, iniciam essa nova fase cheios de 

perguntas e curiosidades. Porém, ao longo desse segmento de ensino, muitos deles são 

desencorajados ou por seus amigos de classe ou pelos professores a fazerem perguntas a fim 

de que não atrapalhem o andamento da aula. Essa repressão, ao longo dos anos, faz com que 

cheguem ao ensino médio com medo de errar, deixando de sanar as suas dúvidas e 

curiosidades, pelo medo de falhar. Outro dia, do último ano do ensino médio uma aluna me 

pediu desculpas antes mesmo de perguntar, pois estava com “medo” da pergunta parecer 

imbecil.  

 A curiosidade faz parte da essência do ser humano, ela faz com que ele explore um 

novo universo a sua volta. Para o escritor Eça de Queirós “a curiosidade, instinto de 

complexidade infinita, leva por um lado a escutar atrás das portas e por outro a descobrir a 

América”. Nós, professores, devemos adotar estratégias que permitam a criação de situações 

problemas com o intuito de provocar a curiosidade, promovendo, assim, a descoberta do 

novo. 

 Machado e Sasseron (2012), defendem que as situações problemas vão ao encontro ao 

Letramento Científico, já que possibilitam um ensino voltado para a investigação e 

participação. Para os autores 

problematizar é possibilitar ao estudante criar, pensar, explorar toda e qualquer 

forma de conhecimento e objetos de seu pensamento na busca pela solução. O 

espaço de sala de aula é um espaço de construção coletiva onde os significados são 

estabelecidos. 
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Para Vygotsky (1991; 2007), dentro do conceito sociointeracionista, a aprendizagem é 

coletiva e é por meio das interações com os outros que o conhecimento se constrói e há o 

entendimento entre eles. Spiegel et al (2008) relataram que a estratégia de jogo cooperativo 

atuou positivamente tanto na capacidade de resolução de problemas como na aplicação do 

conteúdo apreendido em questões relacionadas, inclusive com ganhos em relação à estratégia 

competitiva. Este fato foi importantíssimo na escolha da estratégia cooperativa, já que, além 

dos benefícios em relação à estratégia competitiva, mostra-se uma estratégia mais rápida 

quando comparada à competitiva. Por sabermos que o fator tempo é bastante relevante em 

sala de aula e por entendermos que o professor disponibiliza de pouco tempo, demos 

preferência a tal estratégia, mas nada impede que ele possa ser também jogado de forma 

competitiva, dependendo dos objetivos do professor, embora achemos que a palavra da vez é 

“cooperar”.  

 Cooperar no aspecto de desenvolver o lado social e afetivo dos alunos, pois a violência 

está cada vez mais presente nas escolas, seja através da família, do tráfico, da violência verbal 

(bullying), gerando graves consequências emocionais. Mais do que nunca, precisamos praticar 

o amor ao próximo e o respeito às opiniões. A escola precisa se reinventar no aspecto de lidar 

com um mundo que fornece mais informações que ela. O seu objetivo é criar cidadãos críticos 

e capazes de lidar com o mundo, mas ao mesmo tempo precisamos pregar atitudes como a 

compaixão e solidariedade. Atitudes competitivas, apesar de estarem praticamente em tudo, 

geram concorrência, atrito, medo e a idealização de que somente o primeiro lugar tem valor. E 

nosso jovem, está preparado para lidar com isso? 

 O jogo SOBREVIVÊNCIA vai ao encontro de uma perspectiva lúdica, cooperativa e 

investigativa, pois ele possibilita a: argumentação, colaboração, aceitação de opiniões 

diferentes e o posicionamento dos alunos; tudo isso aliado a um ambiente descontraído em 

que todos participam. Permite também que o aprendiz se torne o principal protagonista na 

construção e apropriação do conhecimento, não sendo, somente, um mero espectador. Ao 

professor cabe, então, estimular uma postura ativa dos educandos. 

  



102 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho propôs a elaboração de um jogo investigativo de Biologia sobre o 

tema metabolismo energético e nutrição e a verificação de sua contribuição na percepção dos 

alunos de ensino médio sobre o conteúdo. Ao analisarmos os resultados, pudemos perceber 

uma mudança conceitual em relação à função energética das macromoléculas, embora as 

concepções denominadas dominantes tenham permanecido. Como o objetivo do trabalho não 

era discutir sobre essas concepções, já que esta foi muito bem realizada por Oliveira (2003), 

priorizamos em saber se o jogo seria o suficiente para transpor e /ou modificar essas 

concepções.  

 Além da mudança conceitual, o jogo mostrou-se, dentro da proposta do curso, ter 

caráter investigativo. Investigativo no aspecto de os alunos sentirem-se agentes do processo 

de sua aprendizagem, pois durante a intervenção observou-se uma mudança de postura, antes 

passiva, para ativa, através do qual eles levantaram hipóteses, analisaram evidências e 

comunicaram os resultados a fim de discuti-los com o intuito de se chegar a um consenso, ou 

seja, aplicaram o método científico. O trabalho, portanto, promoveu a participação dos alunos 

em discussões sobre o tema estudado e a reunião em grupos buscou promover o respeito às 

diferentes formas de pensar, a convivência e a cooperação entre os integrantes. 

 Entendemos que, a partir dos dados analisados, a escolha deste método de ensino, que 

partiu do cotidiano do discente, promoveu a participação de todos, além de ter permitido 

maior interesse e motivação por parte deles. As resoluções das questões por intermédio das 

pistas e a discussão sobre quem era o responsável pelo sumiço da comida permiti-nos afirmar 

que todos os quatro grupos conseguiram chegar a uma conclusão sobre o “caso” do jogo. 

Algumas dificuldades foram observadas e sugestões foram realizadas para que o jogo se torne 

mais dinâmico e menos cansativos e que as pistas possam direcioná-los aos fatos e não os 

confundir, como foi percebido na análise da discussão. 

 Acreditamos que a promoção da cooperação é de extrema importância, já que em 

nossa prática diária presenciamos constantemente em sala de aula a formação de grupos que 

competem uns com os outros. Esta relação, geralmente, não é benéfica para todos. Portanto, 

consideramos que ao incentivarmos os trabalhos cooperativos, promoveremos a melhora na 

qualidade das relações sociais na escola, onde o jogo “Sobrevivência” mostrou-se uma boa 

estratégia para desenvolver essa proposta. 

 A partir da análise dos resultados, o jogo de tabuleiro “Sobrevivência” cumpriu com o 

seu objetivo pedagógico e mostrou-se como uma ótima alternativa para a introdução/revisão 
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de conceitos relacionados à temática. Cremos, também, que para o jogo ser melhor 

aproveitado, deva estar relacionado a um bom planejamento pedagógico. 

 Concluiu-se, então, que os discentes gostaram bastante da jogabilidade, do enredo e do 

tabuleiro e ficaram muito ansiosos em desvendar quem cometeu o crime. Através da 

observação do comportamento, a proposta se mostrou uma ferramenta inovadora, que 

estimula a capacidade criativa, a curiosidade e cooperação, sendo aprovada por todos. O 

material é de fácil aplicação e apresenta baixo custo. A aplicação do jogo possibilitou maior 

interesse dos discentes em relação ao conteúdo sobre nutrição e metabolismo energético, 

comprovando a importância de jogos didáticos como um recurso eficaz no processo de 

ensino-aprendizagem de uma forma lúdica e motivadora, promovendo, assim, a alfabetização 

científica. 
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ANEXO 1 - FOTOS 

 

Foto 1: envelope com a carta 6 

 

 

Foto 2: Tabuleiro, peças no centro e os avatares dos suspeitos 
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Foto 3: grupo Z, da turma 3002, jogando. 

 

 

 

Foto 4: cartinhas (pedacinhos de papel) reunidas, pelo grupo W, no centro do tabuleiro. 
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Foto 5: Caderno de questões do grupo W – Turma 3002 
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Foto 6: Caderno de questões do grupo Z – Turma 3002 – parte 1 
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Foto 7: Caderno de questões do grupo Z – Turma 3002 – parte 2 
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Foto 8: Caderno de questões do grupo X – Turma 3001 
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Foto 9: Caderno de questões do grupo Y – Turma 3001 
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Foto 10 – aplicação do questionário na turma 3002 

 

 

Foto 11 – aplicação do questionário na turma 3001 
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ANEXO 2 – TRANSCRIÇÃO DOS ÁUDIOS 

Descrevendo os suspeitos – 3002 (suspeito: Dênis – cientista) 

Turma 3002 

 

1. W5: A gente teve dois suspeitos 

2. Professor (P): Certo 

3. W5: Por quê? A gente analisou os gráficos de todos os testes 

4. (P): Certo 

5. W5: E eles apresentaram um padrão. Um certo padrão! 

6. (P): Concordando  

7. W5: Dois (entonação) apresentaram uma... um nível diferente, que foi para a gente. 

8.(P): Concordando  

9. W5: Que foi a Elisabeth e o Dênis [Pessoas concordando ao fundo] 

10. W5: Aí a gente ficou confuso! (0,5) Primeiro a gente foi fazer a Elisabeth, porque a gente 

achou aquela seringa na casa do Dênis e a gente concluiu que ele era diabético e por isso que 

ele tem o gráfico doidão, entendeu? 

11. W4: Perdoou ele! 

12. W5: Perdoamos! Pensamos no ponto, no ponto positivo 

13. P: Concordando  

14. W5: Aí a gente falou não, é Elisabeth! É óbvio! Ela come 1600 kcal por dia aí já chega na 

zero hora em jejum já tá 140. Lá em cima! E depois sobe para 220 (inaudível), só que depois 

(barulho) depois de um tempo perdido pensando  

15. Z5: Ouviu nossos pontos (interferência de um membro do outro grupo!) [Risada no fundo] 

16. W5: Ouvindo a resposta do outro grupo a gente falou: não! como o outro grupo falou que 

essa (fala sobre fala) ... a gente ia falar que era o Dênis 

17. P: Certo! Mas eles (grupo Z) ficaram em dúvida em duas, né? 

18. W5: A gente olhou os gráficos e eles tem um padrão. Eles começam... 

19. P: Dos dois?  

20. W5: Sim! Por quê? O que que acontece? Eles fazem o teste em jejum (professor pedindo 

silêncio). A primeira hora, hora zero é em jejum. 

21. P: Concordando para dar prosseguimento com a ideia  

22. W5: e depois eles fazem a refeição do dia.  

23. P: Certo 

24. W5: E depois passam o resto do dia sem comer. 
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25. P: Concordando  

26. W5: Então, eles comem, na hora zero eles estão em jejum, cada um chega num nível X, 

né? Nível X de... de energia. Depois eles comem! Obviamente o nível de glicose no sangue 

sobe (...) assim como, cadê o ... a tem a Elisabeth aqui, que deu um susto na gente e a gente 

tem o nosso amigo Dênis. 

27. P: Certo 

28. W5: Depois de um tempo (barulho de alguém batendo num tubo metálico) o nível de (0,5) 

a insulina age, né? Produzida por nosso corpo, normalmente e a glicose começa a entrar nas 

células, nos tecidos e bá bá bá. Então o sangue começou a descer, isso aconteceu em todos os 

testes que eu fiz (0,5). No da Joana (0,5). 

29. P: Em todos, né? 

30. W5: No da Elisabeth também. Apesar dela ter aqueles níveis estratosféricos 

P - Concordando 

31. W5: Aí no do Dênis aconteceu também! Só que depois de um tempo, quando o nível, 

quando desce o nível de glicose no sangue o organismo, ele não deixa você ficar com o nível 

muito baixo de glicose no sangue, porque você precisa de energia, então (entonação) ele 

libera aquele outro hormônio... glucagon para poder quebrar as reservas de glicogênio e 

manter o nível estável, já que eles ficaram o resto do dia (falas sobrepostas) todos ficaram 

estáveis. 

32. P: certo 

33. W5: Vamos supor, legal! Tá lá todo mundo estável 

34. P: Então quer dizer que o nível de glicose, quando chega (uma coisa) ele se mantém 

estável 

35. W5: Se mantém estável 

36. P: Concordando 

37. W5: Depois de um tempo, sem comer nada [Barulho... professor pede silêncio] 

38. W5: O Dênis (entonação) chegou aqui em baixo, ao invés de continuar descendo e se 

manter estável (0,5) ele subiu de novo. [Risadas e conversas entre as pessoas do grupo] 

39. W4: Ela fala de um jeito que parece 

40. W5: Comeu! risada O cara comeu ou ... e ele tinha insulina na casa! E como a gente tinha 

pensado nisso no primeiro ponto de vista positivo, a W4 falou: não, ... risadas ele inventou a 

insulina para enganar os outros! risadas 

41. W4: Eu acho que... eu tenho uma teoria da conspiração que ele (Dênis) roubou até a 

insulina! 
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42. P: Ele roubou a insulina? [Risadas ... momento de êxtase] 

43. W4: Ele roubou a insulina da Joana, não da Elisabeth! 

44. W5: Para poder (inaudível) 

45. P:- surpreso com a resposta – AHHHHHHHHHHHHHHHH [Algumas pessoas falando ao 

mesmo tempo] 

46. Z6: Por isso que o Dênis (inaudível) 

47. P: Ele roubou... Você achou que o Dênis roubou a insulina da Elisabeth? [Momento de 

êxtase ... fala sobre fala] 

48. P: Então a insulina seria da Elisabeth? [Vários alunos concordando com um sonoro – 

Simmmmmmmm] 

49. W4: A Elisabeth estava desesperada 

50. Z6: Concordo com W4 

51. P: Entendi [Fala sobre fala] 

52. P: Aí você agora do grupo Z, você vê? 

53. Z6: Não, não eu sempre achei que... 

54. W4: Não, não isso não muda nada! Tô brincando, mas tipo assim...risada 

55. P: Concordando 

56. W4: Mas é uma teoria da conspiração 

57. P: Não, eu gostei da teoria  

58. Z2: Sabe porque eu acho que não era a Elisabeth. 

59. P: hã? 

60. Z2: Elisabeth, ela...(0,5) 

61. P: Você não falou tinha sido Joana? [Risadas] 

62. Z2: Acho que não foi a Elisabeth, porque eu acho que a Elisabeth come pouco  

63. P: Como pouco? 

64. W4: Não, ela é diabética! 

65. Z2: Elisabeth é diabética? Ficou surpresa com a informação [Risada de todos] 

[Fala generalizada e dispersão] [Professor tentando reorganizar] 

66. P: Vamos lá! Olha só! Essa... 

[Diminuiu o barulho e a W4 pediu para explicar e o professor permitiu...] 

67. W4: Ela é diabética e está sem insulina, quem tá com a insulina (fala sobre fala - 

inaudível) 

68. P: Entendi! Então, oh! A Z3, ela vai, na verdade vocês deveriam receber isso aqui, mas eu 

mudei, justamente, porque eu fiquei com medo de vocês abrirem e saberem a resposta antes! 
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Professor estava se referindo ao gabarito – o papel que continha a resposta de quem era o 

criminoso 

69. Z6: Que absurdo!  

70. P: Então assim! A Z3 vai ler a resposta do jogo (barulho) e ... [Professor pedindo atenção 

à turma] 

71. P: galera, olha só! Rapidinho! [Silêncio] 

72. P: Como é um jogo, né! Só vou pedir para vocês não falarem com a galera lá de cima 

(turma 3001)! Por favor! Pois se eles souberem não vai ter graça o jogo. 

73. Z3: Leitura da carta resposta! 

[Comemoração final ao saberem que o Dênis era o culpado!] 

 

Descrevendo os suspeitos – 3001 (mudança de suspeito em relação a turma 3002) – 

suspeito: Pedro 

Transcrição do áudio da turma 3001 

 

1. P: Vocês já me falaram no ouvido quem era o suspeito. X2, quer ler? Então, oh! Abrir 

somente após a conclusão do jogo. Leia o passo a passo! 

2. Y4: Vocês falaram quem era o suspeito? 

3. P: Eles me falaram no ouvido. 

4. Y4: Não, eu sei! mas não vai falar alto, não? 

5. P: Eu sei qual é o de vocês 

6. Y4: Ah tá! 

7. P: Vamos lá! Fala aí! Lê alto 

8. X2: Leitura da carta resposta! [Após a leitura] 

9. P: Ééé 

10. Y4: Ué, Pedro não tinha diabetes? 

11. Alunos: Não 

12. Aluna não identificada: Elisabeth 

13. X2: Você tem que ver o começo. A taxa dele tá normal, não tá? 80? 

14. Y4: Então, mas aí depois que ele comeu subiu, aí tinha a insulina, aí a gente tinha 

encontrado a insulina, ou seja, baixou! Aí se manteve! Aí quando ele comeu de novo, que foi 

nossa hipótese, subiu! Aí tomou a insulina e baixou de novo! 

15. P: Mas e pela tabelinha? 

16. Y1: Pela tabela, Elisabeth, ela teve um ...  constante, depois que ela se alimentou 
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17. P: Sim 

18. Y1: Ela teve uma subida constante do nível de glicose 

19. Y4: O que é normal! 

20. Y1: Porém, na casa dele foi visto que a seringa já foi utilizada, ou seja, então se fosse para 

Elisabeth, o nível de Elisabeth teria subido...peraí teria descido 

21. Y5: O nível de Elisabeth não alterou 

22. Y1: É, ela teve uma descida constante [Muita gente falando ao mesmo tempo] 

23. P: Mas é isso que acontece com o diabético, galera! Se ele não tomar insulina a tendência 

é ficar com o nível de glicose alta, alta.  

24. Y4: Então, a insulina é para baixar! 

25. P: Sim! 

26. Pessoas do outro grupo X: Sim 

27. Y4: Foi o que aconteceu com o Pedro!  

28. P: Não, Pedro ele é normal. O que acontece? Ele vai acompanhar todo mundo. Você viu 

que de todo mundo diminui? O da Elisabeth q... 

29. Y4: Mas sobe e diminui! 

30. P: O da Elisabeth... 

31. Y1: Ah sim! Agora eu entendi! Porque como ele falou que ele tinha diabetes, quer dizer 

que essa descida só foi por causa da insulina que ele (pedro) deu para ela!  

32. Outro integrante do grupo Y: Ah tá! 

33. P: Sim! 

34. Y1: Porque se não tivesse  

35. Y4: E mesmo assim se manteve alta [Momento de euforia e falas se sobrepondo a outras] 

36. Y1: E ela seria a culpada!  

37. X2: Você sabe que ele (Pedro) não tem diabetes, pela tabela que ele deu (jogo) e que tinha 

até 80, assim... 

38. Y4: Agora, porque ...  uma pessoa que não tem diabetes tem insulina em casa?  

39. X1: Para a aluna! 

40. X2: Ele é professor 

41. Y4: Ele é professor! risada (ele não é da área da saúde) 

42. P: Ele tá ajudando, ele só ajudou na... [Falas] 

43. P: O jogo justamente para brincar com a cabeça de vocês, mexer mesmo e ver que... 

44. Y4: Maneiro 
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45. P: Colocar quem é o suspeito, por exemplo, botar o cara que, bota ele como suspeito, mas 

ao mesmo tempo, tira ele como suspeito! Entendeu? para dizer de repente que ele ... brincar 

com a cabeça de vocês que ele é diabético! Mas não era ele! Pela tabela você conferia que era 

a Elisabeth.  

46. Aluno não identificado: Aí ficou maneiro, viu! 
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ANEXO 3 - JOGO 

Anexo 3.a – Tabuleiro do Jogo Sobrevivência 
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Anexo 3.b - Orientações do jogo 

 Jogo da sobrevivência 

 

Indicação para alunos da 2ª e 3ª séries do ensino médio. 

- Uma equipe por tabuleiro. 

- Cada equipe é composta por, no mínimo, 4, ou, no máximo, 12 jogadores, além do mediador. 

 

- Papel do mediador 

O mediador tem a função de: ler as orientações antes do jogo iniciar; ler a carta-problema, mostrar os 

avatares dos personagens acusados para os jogadores; entregar os envelopes que contêm as cartas com 

as dicas e/ou pistas, quando o jogador parar no local; distribuir e recolher os papeizinhos de energia; 

distribuir os gráficos de cada personagem, a serem preenchidos com as pistas, para cada grupo. 

 

Itens: 

- Carta-problema 

- Avatares dos personagens acusados 

- Orientações – somente para o mediador. 

- 1 Tabuleiro 

- 4 pinos (um pino para cada grupo ou jogador) 

- 4 cadernos de questões propostas (cada grupo/jogador deverá ficar com um caderno) 

- 1 dado 

- Gráficos dos 5 personagens acusados a serem preenchidos durante o jogo (Como são 5 acusados para 

4 grupos, um grupo poderá ficar com um gráfico a mais) 

- 13 cartas, sendo que: 

 

12 cartas referentes aos locais e uma carta com a dica da Joana. 
 

1- Centro de pesquisas – carta de sorte ou azar 

2- Carta armazém – carta de sorte ou azar 
3- Dica da Joana – carta pista 4 

4- Bairro residencial – carta dica 

5- Restaurante - Carta sorte ou azar + Carta pista 1 

6- Bebida 1 – carta de sorte ou azar 
7- Bebida 2 – carta de sorte ou azar 

8- Lupa 1 - carta de sorte ou azar 

9- Lupa 2 – dica + pista 2 
10- Lupa 3- dica + pista 3 

11- Lupa 4 – dica + pista 5 

12- Lupa 5 –  dica + pista 6 
13- Lupa 6 - dica 
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Carta- problema 

 

     Após uma catástrofe natural (explosão de um vulcão), uma cidadezinha com 30 moradores ficou 

isolada e com poucos suprimentos para manter a população. A previsão de chegada da equipe de 

socorro está em torno de 30 dias. Até lá os moradores terão de sobreviver com os suprimentos que, 

se forem bem administrados, manterão o metabolismo basal da população até a chegada do resgate, 

isto é, uma refeição diária. Dias após o desastre, uma reunião foi convocada no centro da cidade 

para tratar sobre o sumiço de comida do armazém, situação que coloca todos em risco. Cinco 

pessoas, que são responsáveis pelo armazém, foram acusadas. Após muitas discussões e acusações, 

um dos moradores sugeriu que os suspeitos fizessem testes glicêmicos surpresa, ou seja, não 

saberiam nem a quantidade de testes nem o dia em que seriam realizados. Alguns dias após a 

reunião, os personagens foram convocados para comparecerem ao restaurante a fim de que fosse 

retirada a primeira amostra de sangue em jejum (tempo zero). Imediatamente depois, eles fizeram a 

refeição do dia. Todos foram dispensados e de hora em hora eram coletadas amostras de sangue dos 

suspeitos, num total de 6. Horas após a última coleta de sangue, uma nova reunião foi convocada 

pelo prefeito para divulgação dos testes. Ao encaminhar-se para o centro da cidade, por um atalho, o 

prefeito foi atacado por uma pessoa encapuzada e a pasta com os exames foi roubada. Ao tentar 

fugir, o ladrão caiu e a pasta, na queda, abriu-se, expondo os exames. Desesperado, o ladrão fugiu 

deixando os exames espalhados no chão. Vocês, moradores da cidade, foram convocados para 

investigarem o caso; para isso, terão que achar os exames que ficaram espalhados e descobrir quem 

está por detrás do sumiço da comida. 

 

Os cinco suspeitos dependerão de vocês para provarem a sua inocência ou não. 

 

Personagens acusados: 

 

1- Luiz – advogado (consumo calórico médio 2000 kcal/dia) 

2- Elizabeth – estudante (consumo calórico médio - 1600 kcal/dia) 

3- Dênis – cientista (consumo calórico médio - 2000 kcal/dia) 

4- Joana – Atleta olímpica (consumo calórico médio - 4000 kcal/dia) 

5- Pedro – professor (consumo calórico médio - 1900 kcal/dia) 
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Orientações 

Jogando de modo cooperativo:  

 

As equipes, a definir, jogam juntas para tentar resolver o enigma, cooperando e correndo contra o 

tempo! Neste caso, todos vencem ou perdem juntos. Por isso, combinem a melhor estratégia! Os 

componentes da equipe poderão trocar ideias durante a coleta das dicas e pistas. 

 

Objetivo do jogo 

 

   Resolver as questões do caderno de questões propostas através das dicas do jogo e descobri quem 

é o (a) culpado(a) pelo sumiço da comida. 

 Lembre-se de que o grupo só terá uma chance para acertar quem furtou os alimentos. 

 

Início do jogo 

 

- O ideal é que o aluno seja o mediador do jogo. 

 

1- Cada aluno ou grupo, que pode variar entre 2 e 3 alunos, receberá um caderno de questões com 

perguntas que deverão ser respondidas com as dicas/ pistas/ cartas de sorte ou azar que se 

encontram no jogo. São treze cartas no total, por isso, é importante que os jogadores combinem a 

melhor estratégia para que consigam acessar todas ou a maioria. Lembre-se do objetivo do jogo.  

 

2- Cada grupo deverá escolher o peão de sua preferência e posicioná-lo no ponto de partida. 

 

3- Após o recebimento do caderno de questões propostas, cada equipe deverá lançar o dado para 

saber a ordem dos grupos. O número mais alto será o primeiro e se houver empate, deverá haver um 

desempate através de um novo lançamento entre os grupos que empataram. 

 

MOVIMENTAÇÃO DURANTE O JOGO:  Para se movimentarem no tabuleiro, os jogadores 

precisarão de energia. Essa energia será distribuída em pedacinhos de papel. Cada pedacinho 

corresponde a cerca de 10 kcal, ou seja, todos receberão cerca de 7 papeizinhos (fichinhas) para 

iniciarem as suas investigações, ou seja, correspondente a 70 kcal (uma maçã). Cada quadrinho 

consome cerca de 10 kcal. Com essa energia, investigue as pistas e não se esqueça de procurar mais 

energia que se encontra espalhada no tabuleiro, pois o criminoso escondeu os alimentos pela cidade 

para utilizá-la depois e não ser pego em flagrante. Vocês terão cinco rodadas para descobrirem 

quem foi o autor do crime.  

MOVIMENTO NO TABULEIRO: Os jogadores deverão movimentar seus peões ao longo do 
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tabuleiro para obterem as pistas. Cada grupo joga o dado na sua vez e move seu pino por tantas 

casas quanto forem os pontos sorteados e a energia que tiver disponível. Caso o competidor não 

tenha energia o suficiente para se locomover pelo tabuleiro, ele poderá pegar emprestado de outro 

competidor. Se o número tirado no lançamento do dado ultrapassar o necessário para entrar nas 

casas contendo as pistas, o grupo terá a opção de dispensar os números restantes e consultar sua 

Carta de Pista. 

 

CARTAS: Cada casa contém informações diferentes, que deverá ser lida e discutida em voz alta. As 

conclusões da discussão deverão ser registradas no Caderno de questões propostas. Uma vez lida, 

a Pista tem de ser devolvida ao Banqueiro. Não é permitido aos jogadores consultarem mais de 

uma Pista ao mesmo tempo. Uma mesma Pista poderá ser consultada por todas as equipes.  

 

PROPONDO A SOLUÇÃO: terminado o tempo de 5 rodadas, o mediador recolhe e guarda todas as 

Cartas de Pistas. As equipes de um mesmo tabuleiro deverão se juntar formando um único grupo. 

Cada equipe apresentará às demais as informações das Pistas que foram capazes de coletar durante a 

partida (nesse momento, a consulta ao Caderno de Anotações é livre). O grupo formado por todas as 

equipes têm de 10 a 20 minutos para discutir e propor uma solução única para o Caso. 

 

FINAL DO JOGO: A solução encontrada após o fim das cinco rodadas deve ser lida em voz alta, 

junto com as respostas dadas no caderno de questões propostas. Se a resposta do grupo estiver 

correta, parabéns! Todos ganharam! Note que nesse modo de jogar não há um jogador ou grupo 

vencedor. Todos deverão jogar contra o tempo e por isso, este deverá ser rigorosamente controlado. 

*** As regras foram baseadas no jogo célula adentro (FIOCRUZ) 

 

Colocar essa parte dentro de um envelope!!!!! 

Ler somente ao final do jogo 

Somente para o mediador!!! (RESPOSTA DO JOGO) 

 

A partir das dicas o grupo deverá acusar Dênis, o Cientista, baseados na subida de taxa de glicose após 

três horas pós refeição. Após a acusação, Dênis confessa o furto, mas justifica que ele merecia, pois 

ficava trabalhando até tarde buscando uma solução para saírem da cidade. 

Os detetives o indagam sobre a seringa e o frasco de insulina encontrados em sua casa e ele diz que 

eram para a Elizabeth que apresenta o quadro de diabetes. 
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Anexo 3.c – Cartas dicas e/ou pistas 

 

 
 
* Centro de pesquisas – carta sorte ou azar  

 

Ao chegar ao centro de pesquisas, você se deparou com a secretária - Elisabeth, fechando as 

portas. Muito assustada com o roubo dos alimentos ela foi evasiva. Ao se identificar como um 

dos detetives do caso, ela disse que o Dênis não estava e lhe ofereceu uma barrinha de 

proteína de 10 g produzida no laboratório! Guarde-a, pois a produção parou e essa é umas das 

últimas. Sabendo-se que 1 grama de proteína fornece o equivalente a 4 kcal de energia, 

quantas kcal você ganhará consumindo pedaço de 10 g? Ou seja, quantas fichinhas você 

ganhará? 

 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DA BARRA DE 

PROTEÍNA 

PORÇÃO DE 10 g 

QUANTIDADE POR PORÇÃO %VD(*) 

VALOR ENERGÉTICO ????? 2 % 

CARBOIDRATO 0 g 0% 

PROTEÍNAS 10 g 14% 

GORDURAS TOTAIS 0 g % 

FIBRA ALIMENTAR 0 g 0 % 

SÓDIO 0 mg 0 % 

VITAMINA E 0 mg 0% 

NÃO CONTÉM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE 

PROTEÍNAS. 

 

(*) % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 

2000 kcal OU 8400 KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER 

MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS 

NECESSIDADES ENERGÉTICAS  

 

A quantidade de proteínas foi adaptada para porções de 10 gramas. 
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* Carta do armazém – carta – sorte ou azar: 

 

Joana acabou de iniciar o seu turno. Ela apresenta um corpo atlético, adora praticar esportes e 

participa de campeonatos que exigem alto gasto calórico, por isso sua dieta deve ser rica em 

carboidratos. Ela não está satisfeita com o racionamento de comida.  Dê uma bebida 

energética para ela, com no mínimo 80 kcal, isso lhe dará uma pista relevante. 

 

Dica: Caso o jogador (detetive) dê a bebida energética, Joana dará uma pista relevante 

(CARTA DICA DA JOANA). 
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Carta pista da Joana – pista 4 

 

O mediador só deverá ler essa pista, caso algum jogador dê a bebida energética para 

Joana. 

 

Pista 4 - Joana: 

 

Joana: Muito obrigada! Você não tem ideia de como estou cansada dessa baboseira de 

economia de alimento. Sou uma atleta olímpica, represento nossa cidade. Não mereço ser 

tratada dessa maneira. Achei esses testes glicêmicos referentes a 3 h.  

 

Taxa de glicose no tempo - 3 h 

 

Seu Luiz – 110 

Dênis – 160 

Elisabeth – 170 

Pedro – 115 

Joana - 100 
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* Casas dos personagens (Bairro residencial) – carta - dica: 

 

- Dica: Na casa de Dênis foi encontrado no lixo um frasco de insulina e uma seringa 

intravenosa utilizada. 

 

 

Parabéns! Ao chegar à casa de seu Luiz, ele lhe ofereceu o esquema sobre taxas de glicemia 

que havia na parede da sua casa. Guarde-o, pois isso poderá ajudá-lo em algum momento. 

 

 

Referência da Figura adaptada da dica – casa dos personagens. Disponível em < 
https://www.apdp.pt/diabetes/tratamento/urgencias-hospitalares> acesso em 24 de abril de 2018. 
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* Restaurante – Carta sorte ou azar + Carta pista 1 

 

Carta sorte ou azar  

 

Sortudo! Está na hora do seu lanche, receba um pedação de pão com mortadela. Isso lhe dará 

100 kcal. 

 

Parabéns! Caminhando pelo restaurante você encontrou alguém que achou as fichas com as 

primeiras amostras de sangue. Anote nas suas fichas os resultados. 

 

 

PISTA 1 

Taxa de glicose no tempo - 0 h 

 

Seu Luiz – 100 

Dênis – 80 

Elisabeth – 140 

Pedro – 110 

Joana - 90 
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*Carta da bebida – carta de sorte ou azar  

 

O que é energético, afinal? 

Alimentos energéticos, como doces, pães e massas, são assim chamados por serem 

constituídos, em sua maior parte, por carboidratos (açúcares) e/ou lipídios (gorduras), as 

principais fontes de energia para o nosso organismo. Porém muitas vezes ouvimos dizer que 

certas plantas, como o guaraná, o ginseng e a catuaba, são “energéticas”. Será mesmo? 

Nesse caso, há um mau uso do conceito “energia”. Na composição dessas plantas, estão 

presentes certas substâncias que funcionam como estimulantes do metabolismo celular, 

afastando a fadiga e melhorando momentaneamente o desempenho intelectual e atlético. É 

incorreto, no entanto, considerar que isso ocorre porque tais substâncias “fornecem energia ao 

organismo”. 

Nos últimos tempos, tornou-se comum o consumo das chamadas “bebidas energéticas”. Esses 

produtos contêm, na sua composição, substâncias estimulantes e só podem ser consideradas 

energéticas se também contiverem alguns carboidratos, proteínas e lipídios na sua 

composição. [...] 

Infelizmente, como já dissemos, o uso bastante difundido do conceito de “energético” no 

lugar de “estimulante” é particularmente comum no caso dessas bebidas. 
 

Referência bibliográfica: 
- TEXTO ADAPTADO. JÚNIOR, César da Silva; SASSON, Sezar; JÚNIOR, Nelson Caldini. BIOLOGIA 3. 

11. ed, São Paulo; Saraiva, 2016. 

 

* Carta bebida 1 – sorte ou azar.  

 

Você acabou de achar uma bebida no chão. Provavelmente deve ter caído, quando alguém 

estava transportando os alimentos para o armazém. Descubra através das informações 

nutricionais abaixo se a bebida é energética ou estimulante e beba caso necessite. Sabe-se que 

1 grama de carboidrato fornece o equivalente a 4 kcal de energia. 
 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DA BEBIDA 1 

PORÇÃO DE 33 ML (3 colheres de sopa) 

QUANTIDADE POR PORÇÃO % VD (*) 

VALOR 

ENERGÉTICO 
???? 4% 

CARBOIDRATO 20 g 6% 
SÓDIO 7,2 mg 0 

NÃO CONTÉM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE 

PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS 

SATURADAS E GORDURAS TRANS E FIBRA 

ALIMENTAR 

(*) % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA 

DIETA DE 2000 kcal OU 8400 KJ. SEUS VALORES 

DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES 

DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES 

ENERGÉTICAS 
 
A quantidade de carboidratos foi adaptada para porções de 20 gramas. 
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*Carta da bebida 

 

O que é energético, afinal? 
Alimentos energéticos, como doces, pães e massas, são assim chamados por serem constituídos, em 

sua maior parte, por carboidratos (açúcares) e/ou lipídios (gorduras), as principais fontes de energia 
para o nosso organismo. Porém muitas vezes ouvimos dizer que certas plantas, como o guaraná, o 

ginseng e a catuaba, são “energéticas”. Será mesmo? 

Nesse caso, há um mau uso do conceito “energia”. Na composição dessas plantas, estão presentes 

certas substâncias que funcionam como estimulantes do metabolismo celular, afastando a fadiga e 
melhorando momentaneamente o desempenho intelectual e atlético. É incorreto, no entanto, considerar 

que isso ocorre porque tais substâncias “fornecem energia ao organismo”. 

Nos últimos tempos, tornou-se comum o consumo das chamadas “bebidas energéticas”. Esses 
produtos contêm, na sua composição, substâncias estimulantes e só podem ser consideradas 

energéticas se também contiverem alguns carboidratos, proteínas e lipídios na sua composição. [...] 

Infelizmente, como já dissemos, o uso bastante difundido do conceito de “energético” no lugar de 
“estimulante” é particularmente comum no caso dessas bebidas. 

 
Referência bibliográfica: 

- TEXTO ADAPTADO. JÚNIOR, César da Silva; SASSON, Sezar; JÚNIOR, Nelson Caldini. BIOLOGIA 3. 

11. ed, São Paulo; Saraiva, 2016. 

Carta bebida 2 – carta de sorte ou azar 

 
Você acabou de achar uma bebida que alguém escondeu perto da lixeira. Provavelmente devem ter 

colado ali para consumirem futuramente.  
Descubra através das informações nutricionais abaixo se a bebida é energética ou estimulante e utilize-

a caso necessite. Sabe-se que 1 grama de carboidrato fornece o equivalente a 4 kcal de energia. 

 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DA BEBIDA 1 

PORÇÃO DE 33 ML (3 colheres de sopa) 

QUANTIDADE POR PORÇÃO % VD (*) 

VALOR 

ENERGÉTICO 
???? ??? 

CARBOIDRATO 0 g 0% 
FIBRA ALIMENTAR 0 g 0 % 

SÓDIO 7,2 mg 2,5% 
CAFEÍNA 500 mg ** 

NÃO CONTÉM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE 

PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS, GORDURAS 

SATURADAS E GORDURAS TRANS E FIBRA ALIMENTAR 

(*) % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 

2000 kcal OU 8400 KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM 

SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS 

NECESSIDADES ENERGÉTICAS 
Dissolva 30 g do pó em 200 ml de água                                                                                                         

*Bebida Fictícia 
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Dica1 – referente à pergunta 1 – sorte ou azar 

 

Uma senhorinha, muito comovida com a situação da cidade e sedenta por justiça, resolveu lhe 

ajudar com o pouco de energia que ela tinha disponível. Ela tirou de dentro da sua bolsa uma 

garrafa de azeite com a quantidade exata de uma colher de sopa. Sabendo-se que 1 grama de 

gordura fornece o equivalente a 9 kcal de energia, quantas kcal você ganhará consumindo 

uma colher de azeite? Quantas fichinhas você ganhará? 

 

Dica 1 – referente à pergunta 1 

 
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DO AZEITE 

PORÇÃO DE 13 ml (1 colher de sopa) 

QUANTIDADE POR PORÇÃO % VD (*) 

VALOR 

ENERGÉTICO 

???? 5 % 

CARBOIDRATO 0 g 0% 

PROTEÍNAS 0 g 0% 

GORDURAS 

TOTAIS 

10 g 20 % 

FIBRA 

ALIMENTAR 

0 g 0 % 

SÓDIO 0 mg 0 % 

VITAMINA E 0 mg 0% 

NÃO CONTÉM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE 

PROTEÍNAS. 

(*) % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA 

DIETA DE 2000 kcal OU 8400 KJ. SEUS VALORES 

DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES 

DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES 

ENERGÉTICAS 

 

A quantidade de gorduras foi adaptada para porções de 10 gramas. 
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Parabéns! Você numa única tacada conseguiu uma dica e uma pista. 

 

Dica 2 – referente à pergunta 2 

 

    O metabolismo é o conjunto de todas as reações bioquímicas que ocorrem no organismo, e 

é dividido em duas formas: o anabolismo e o catabolismo.  

   Nas reações catabólicas *
1
, o organismo “quebra” moléculas maiores (proteínas, 

carboidratos e lipídios) em outras menores (aminoácidos, glicose, ácidos graxos ...). Nas 

reações anabólicas*
2
, as moléculas menores são utilizadas para construção de outras 

moléculas, veja a figura abaixo. 

   A regulação do metabolismo varia conforme as características de cada indivíduo como: 

idade, peso, sexo e atividades físicas exercidas. 
     

 
Referência da Figura da pista 2. ALVES, Paulo Cesar de Carvalho. Os combustíveis do exercício físico. 251ª 

ed. Vol. 42. Ciência Hoje, 2008. p. 23. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PISTA 2 

Parabéns! Você encontrou as fichas com as amostras de sangue de 1h após a refeição de todos 

os suspeitos. Repare que o alimento foi catabolizado e enviado para o sangue, aumentando a 

sua quantidade. Anote nas suas fichas dos suspeitos os resultados. 

 

Taxa de glicose no tempo - 1 h 

 

Seu Luiz – 180 

Dênis – 160 

Elisabeth – 210 

Pedro – 190 

Joana - 170 
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Parabéns! Você conseguiu encontrar uma pista e uma dica. 

 

Dica 3 

 

Alguns minutos após uma alimentação rica em carboidratos, o nível de glicose no sangue 

aumenta; esse aumento estimula o pâncreas a produzir insulina, essa promove, então, a 

absorção e utilização de glicose pela maioria das células, além, é claro, de promover a 

produção de gordura e de glicogênio. O nível de glicose diminui, diminuindo assim a 

produção de insulina pelo pâncreas. Pessoas com diabete do tipo 1 apresentam deficiência de 

produção de insulina, por isso elas precisam injetar insulina, ou seja, elas são insulino-

dependentes. 

 

 

PISTA 3 

 

Parabéns! Você encontrou as fichas com as amostras de sangue de 2h após a refeição de todos 

os suspeitos. Anote nas suas fichas dos suspeitos os resultados. Existe alguma relação dessa 

pista com a insulina? 

 

Taxa de glicose no tempo - 2 h 

 

 

Seu Luiz – 140 

Dênis – 130 

Elisabeth – 190 

Pedro – 150 

Joana - 130 
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Que legal! Você acabou de encontrar com o seu ex-professor de biologia e ao saber que você 

investiga o sumiço dos alimentos, resolveu lhe ajudar com uma dica e com uma pista - os 

testes glicêmicos de 4h. Ele disse que os encontrou quando estava caminhando próximo ao 

centro da cidade. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dica 4: 

 

Os nutrientes absorvidos pelas células servirão para: fornecer energia (carboidratos, proteínas 

e lipídios), para o crescimento e reparo de tecidos (função reparadora) e /ou regular o 

funcionamento saudável do corpo (função reguladora). 

Os tipos e as quantidades de alimento que ingerimos compõem a nossa dieta, esta precisa 

conter carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais, vitaminas e água. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pista 5 

 

Taxa de glicose no tempo - 4 h 

 

 

Seu Luiz – 100 

Dênis – 130 

Elisabeth – 160 

Pedro – 110 

Joana - 90 
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Você acabou de encontrar o nutricionista indo para o restaurante e perguntou-lhe se havia 

outra forma de utilizar outra forma de energia, além dos carboidratos. Ele solidário a sua 

investigação, deu-lhe uma dica e uma pista com os testes glicêmicos de 5h. Ele disse-lhe que 

encontrou esses testes próximo ao centro de pesquisa. 

 

 

Dica 5 – referente à pergunta 5 

 

Você sabia que: 

 

a) na privação de carboidratos, as moléculas de proteínas são “quebradas” e uma parte delas é 

“transformada” em glicose e esse processo é conhecido como: gliconeogênese. Esse processo 

garante que os níveis sanguíneos de glicose se mantenham na faixa que considera “normal” 

mesmo após muito tempo em jejum. 

 
Carboidratos                            glicose      
 
 
Proteínas                        Aminoácidos                       glicose      
 
 
b) cada molécula de glicose ao ser quebrada produz 36 a 38 ATP’s? 

 

1 molécula de glicose = 36/38 ATP’s 

 

c) cada molécula de ATP gera por volta de 7,3 kcal/mol? 

 

1 molécula de ATP = 7,3 kcal/mol* 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PISTA 6 - Taxa de glicose no tempo - 5 h 

 

Seu Luiz – 100 

Dênis – 100 

Elisabeth – 150 

Pedro – 110 

Joana - 90 
 
* ALBERTS, B et al. BIOLOGIA MOLECULAR DA CÉLULA. Porto Alegre: Artmed, 2017. 1464 p. 

  

gliconeogênes

e 
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Dica 6 – referente à pergunta 6 

 

Legal! Você encontrou duas garrafinhas de refrigerante com 100 mL. Sabendo-se que 1 

grama de carboidrato fornece o equivalente a 4 kcal de energia, quantas kcal você ganhará 

consumindo esses refrigerantes? Quantas fichinhas você ganhará? 

 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DO 

REFRIGERANTE  

PORÇÃO DE 100 mL 

QUANTIDADE POR PORÇÃO % VD (*) 

VALOR 

ENERGÉTICO 

????? % 

CARBOIDRATO 10 g 3 % 

SÓDIO 5 mg 1 % 

NÃO CONTÉM QUANTIDADE 

SIGNIFICATIVA DE PROTEÍNAS, GORDURAS 

TOTAIS, GORDURAS SATURADAS E 

GORDURAS TRANS E FIBRA ALIMENTAR 
(*) % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA 

DIETA DE 2000 kcal OU 8400 KJ. SEUS VALORES 

DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES 

DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES 

ENERGÉTICAS. 

 

A quantidade de carboidratos foi adaptada para porções de 10 gramas. 
 

Dica 6 – referente à pergunta 6 

 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DO 

REFRIGERANTE DIET  

PORÇÃO DE 100 mL  

QUANTIDADE POR PORÇÃO % VD (*) 

VALOR 

ENERGÉTICO 

0 kcal = 0 kJ 0% 

CARBOIDRATO ???? g 0 % 

SÓDIO 14 mg 1 % 

NÃO CONTÉM QUANTIDADE 

SIGNIFICATIVA DE PROTEÍNAS, GORDURAS 

TOTAIS, GORDURAS SATURADAS E 

GORDURAS TRANS E FIBRA ALIMENTAR 
(*) % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA 

DIETA DE 2000 kcal OU 8400 KJ. SEUS VALORES 

DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES 

DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES 

ENERGÉTICAS. 
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Anexo 3.d – Perguntas investigativas (caderno de questões propostas) 

 

Objetivo do jogo: Resolver as questões propostas através das dicas do jogo e descobrir quem 

é o culpado(a) pelo sumiço da comida. 

 

Caderno de questões propostas 

 

1- Qual a quantidade de energia, em kcal, fornecida por um grama de gordura? (usar rótulo 

para eles fazerem os cálculos) 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2- O que é metabolismo e qual a sua relação com a manutenção do corpo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3- Qual é o “papel” da insulina em nosso corpo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4- Para que servem os nutrientes que compõem os nossos alimentos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5- Como as células do corpo que dependem de glicose conseguem energia durante a privação 

(falta) de carboidratos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6- Qual a quantidade de energia, em kcal, fornecida por um grama de carboidrato? 

___________________________________________________________________ 

7- Todos os nutrientes (lipídios, carboidratos e proteínas) fornecem a mesma quantidade de 

energia? Explique. 

___________________________________________________________________ 

8- Diferencie bebidas energéticas das estimulantes. 

__________________________________________________________________ 
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Anexo 3.e – Papeizinhos de energia  

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

 

10 kcal 

 

 

  



147 

 

Anexo 3.f – Gráficos a serem preenchidos de acordo com as pistas 

 

O gráfico abaixo mostra a taxa de glicose medidas em amostras de sangue do suspeito, ao 

longo de cinco horas. A primeira amostra de sangue foi coletada em jejum. Imediatamente 

depois, ele(a) fez a refeição do dia e, a partir desse momento, foram coletadas amostras de 

sangue a cada hora. Preencha o gráfico conforme as pistas coletadas durante o jogo! 
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O gráfico abaixo mostra a taxa de glicose medidas em amostras de sangue do suspeito, ao 

longo de cinco horas. A primeira amostra de sangue foi coletada em jejum. Imediatamente 

depois, ele(a) fez a refeição do dia e, a partir desse momento, foram coletadas amostras de 

sangue a cada hora. Preencha o gráfico conforme as pistas coletadas durante o jogo! 
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O gráfico abaixo mostra a taxa de glicose medidas em amostras de sangue do suspeito, ao 

longo de cinco horas. A primeira amostra de sangue foi coletada em jejum. Imediatamente 

depois, ele(a) fez a refeição do dia e, a partir desse momento, foram coletadas amostras de 

sangue a cada hora. Preencha o gráfico conforme as pistas coletadas durante o jogo! 
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O gráfico abaixo mostra a taxa de glicose medidas em amostras de sangue do suspeito, ao 

longo de cinco horas. A primeira amostra de sangue foi coletada em jejum. Imediatamente 

depois, ele(a) fez a refeição do dia e, a partir desse momento, foram coletadas amostras de 

sangue a cada hora. Preencha o gráfico conforme as pistas coletadas durante o jogo! 
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O gráfico abaixo mostra a taxa de glicose medidas em amostras de sangue do suspeito, ao 

longo de cinco horas. A primeira amostra de sangue foi coletada em jejum. Imediatamente 

depois, ele(a) fez a refeição do dia e, a partir desse momento, foram coletadas amostras de 

sangue a cada hora. Preencha o gráfico conforme as pistas coletadas durante o jogo! 
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ANEXO 4 - QUESTIONÁRIOS 

Anexo 4.a – Pré-teste 

Proposta de Atividade - Pré-teste  

Nome:                                                                                                                              Turma: 

 

Já teve aula sobre o metabolismo celular? 

(   ) sim                  (  ) não 

Se sim, quanto tempo faz? 

(   ) menos de 1 mês                     (   ) mais de 6 meses                 (   ) mais de um ano 

1- Você costuma ler as informações nutricionais dos alimentos, assim como o personagem 

abaixo? 

(   ) sim         (   ) de vez em quando        (   ) nunca 

 

2- Se costuma, você observa a quantidade de energia em kcal disponível?  

3- Você se preocupa em relação à quantidade de energia fornecida por cada alimento? 

4- Caso você leia a informação nutricional, o que você procura verificar? (Pode marcar mais 

de uma ou várias) 

(    ) sódio      (   ) gordura      (   ) proteínas      (    ) carboidratos      (   ) energia = kcal      

(    ) fibras                               (    ) se tem aviso para alérgicos 

5- Você é alérgico ou intolerante a algum tipo de alimento? 

(   ) Lactose ou derivados do leite       (   ) glúten        (   ) amendoim    (   )  

________________                     
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1- Por que devemos nos alimentar? 

2- Qual(is) molécula(s) é/são usada(s) nas células para a produção de ATP? 

(   ) Proteínas        (   ) sais minerais     (   ) Gordura       (   ) vitaminas      (   ) carboidratos 

 

3- Para que servem as seguintes moléculas/ substâncias no corpo humano? *2 

Proteínas: 

Carboidratos: 

Lipídios: 

4- O que acontece com a produção geral de ATP num indivíduo alimentado com uma dieta 

com baixa quantidade de carboidratos? Explique *1 

(   ) Aumenta                      (   ) Diminui               (   ) Permanece a mesma        (   ) Eu não sei 

R:_________________________________________________________________________ 

 

5- Ricardo ficou em jejum prolongado de 12h para realizar teste glicêmico. Se Ricardo for 

uma pessoa saudável, qual deverá ser o nível de glicose no sangue? Marque uma das opções 

abaixo. 

 

Figura 1 adaptada. Disponível em < https://www.apdp.pt/diabetes/a-pessoa-com-diabetes/hiperglicemia> acesso 

em agosto de 2018. 

6- O que acontece com a produção geral de ATP num indivíduo submetido a jejum 

prolongado (muitos dias)? *1 

 

7- O que acontece com a produção geral de ATP num indivíduo alimentado com uma dieta 

contendo baixos níveis de cálcio e/ou sódio? *1 

 
8- Uma dieta com baixa quantidade de carboidratos associada a exercício geralmente leva à 

perda de peso. Qual molécula está diminuindo em quantidade no corpo para explicar o perda 

de peso? Para que essa(s) molécula(s) está(ão) sendo usada?*1 
 
Perguntas retiradas de: 

*1 OLIVEIRA, G.A. O metabolismo energético no ensino médio: diagnóstico e proposta de ensino. 

Dissertação de mestrado. Departamento de Bioquímica Médica (ICB/UFRJ). 2003 

*2 LUZ, M. R. M. P., OLIVEIRA, G. A.; SOUZA, C. R. and DA POIAN, A. T. Glucose as the sole metabolic 

fuel: The possible influence of formal teaching on the establishment of a misconception about energy-

yielding metabolism among students from Rio de Janeiro, Brazil. Biochem. Mol. Biol. Educ. 36:407–416 

(2008). 
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Anexo 4.b – Pós-teste 

 

Proposta de Atividade - Pós-teste  

Nome:                                                                                                                                         

Turma: 

 

O jogo te ajudou de alguma maneira a ter um olhar diferenciado sobre a tabela nutricional dos 

alimentos? Para responder à pergunta, marque um emoticon abaixo, onde o número 5 

representa que ajudou bastante e o número 1 representa não ajudou. 

 

 

1- Por que devemos nos alimentar? 

 

 

2- Qual(is) molécula(s) é/são usada(s) nas células para a produção de ATP? 

 

(   ) Proteínas        (   ) sais minerais     (   ) Gordura       (   ) vitaminas      (   ) carboidratos 

 

3- Para que servem as seguintes moléculas/ substâncias no corpo humano? *2 

Proteínas: 

 

Carboidratos: 

 

Lipídios: 

 

4- O que acontece com a produção geral de ATP num indivíduo alimentado com uma dieta com baixa 

quantidade de carboidratos? Explique *1 

 

(   ) Aumenta                      (   ) Diminui               (   ) Permanece a mesma        (   ) Eu não sei 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5- Ricardo ficou em jejum prolongado de 12h para realizar teste glicêmico. Se Ricardo for 

uma pessoa saudável, qual deverá ser o nível de glicose no sangue? Marque uma das opções 

abaixo. 

 

Figura 1 adaptada. Disponível em < https://www.apdp.pt/diabetes/a-pessoa-com-diabetes/hiperglicemia> acesso 

em agosto de 2018. 

6- O que acontece com a produção geral de ATP num indivíduo submetido a jejum 

prolongado (muitos dias)? *1 

 

 

7- O que acontece com a produção geral de ATP num indivíduo alimentado com uma dieta contendo 

baixos níveis de cálcio e/ou sódio? *1 

 

 

8- Uma dieta com baixa quantidade de carboidratos associada a exercício geralmente leva à 

perda de peso. Qual molécula está diminuindo em quantidade no corpo para explicar o perda 

de peso? Para que essa(s) molécula(s) está(ão) sendo usada?*1 

 

 
Perguntas retiradas de: 

*1 OLIVEIRA, G.A. O metabolismo energético no ensino médio: diagnóstico e proposta de ensino. 

Dissertação de mestrado. Departamento de Bioquímica Médica (ICB/UFRJ). 2003 

*2 LUZ, M. R. M. P., OLIVEIRA, G. A.; SOUZA, C. R. and DA POIAN, A. T. Glucose as the sole metabolic 

fuel: The possible influence of formal teaching on the establishment of a misconception about energy-

yielding metabolism among students from Rio de Janeiro, Brazil. Biochem. Mol. Biol. Educ. 36:407–416 

(2008). 

 


