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Poder-se-ia dizer que o conceito de “jogo” é um 

conceito de contornos pouco nítidos. Mas um conceito é ainda 

um conceito? Um retrato difuso é ainda a imagem de um 

homem? Pode-se sempre substituir com vantagem uma 

imagem difusa por uma imagem nítida? Não é muitas vezes a 

difusa aquela de que nós precisamos?                                                       

                                                         Ludwig Wittgenstein 

 



 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a importância da aplicação dos jogos como 
recurso para a transposição didática no ensino da sociologia. Ao se considerar a 
disciplina sociologia, que passou por intermitências ao longo da história, se tem 
como consequência, uma carência considerável de materiais que auxiliem na 
construção do planejamento de aula em comparação às outras disciplinas. As 
questões norteadoras desse trabalho são: De que forma se pode utilizar os jogos 
como recurso para a transposição didática no ensino da sociologia? E, como os 
novos dispositivos de ensino aprendizagem podem servir de material para o ensino 
da sociologia? A discussão teórica se sustenta em autores como Geraldo Peçanha 
de Almeida, Jean Piaget, além de outros estudiosos sobre o tema como Tizuko 
Morchida Kishimoto e Gilson Schwartz. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
baseada numa análise do emprego de jogos com turmas do ensino médio no 
Colégio Estadual Liceu Nilo Peçanha. Além disso, há também o resultado de uma 
breve analise de outras produções bibliográficas acerca do mesmo tema, com o 
objetivo de ampliar as percepções acerca dessa proposta. Nessa perspectiva, busca 
se demonstrar os jogos como ferramenta relevante, em que a sua ludicidade pode 
ser utilizada como estratégia no ensino aprendizagem, além da possibilidade de 
olhar a competição como aliada do aprendizado.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Jogos-didáticos, transposição didática, Sociologia, práticas 

metodológicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRATIC 

 

The objective of this study is to demonstrate the importance of the application of the 
games as a resource for the didactic transposition in the teaching of sociology. When 
considering the discipline sociology, which went through flashes throughout history, it 
has as a consequence, a considerable lack of material to assist in the construction of 
lesson planning compared to other disciplines. The guiding questions of this study 
are: How you can use the games as a resource for the didactic transposition in the 
teaching of sociology? And as the new teaching and learning devices can serve as 
material for the teaching of sociology? The theoretical discussion is based on authors 
such as Geraldo Peçanha de Almeida, Jean Piaget and other scholars on the subject 
as Tizuko Morchida Kishimoto and Gilson Schwartz,. This is a qualitative research, 
based on an analysis of the use of games with high school classes in the State 
College Lyceum Nile. In addition, there is also the result of a brief analysis of other 
bibliographical productions about the same theme, with the aim of expanding the 
perceptions about this proposal. In this perspective, seeks to demonstrate the games 
as an important tool in that its truth can be used as a strategy for teaching and 
learning, and the opportunity to look at the competition as an ally of learning. 
 
 
KEYWORDS : Games - didactic , didactic transposition , sociology, methodological 
practices . 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gênese de minha monografia tem como base a aplicação dos jogos como 

ferramenta que auxilia no processo de ensino aprendizagem na disciplina sociologia 

no ensino médio. As concepções abordadas em meu trabalho levam em 

consideração a definição de transposição didática e a discussão sobre o ensino 

aprendizagem com seus diferentes desdobramentos. 

A transposição didática, trazida primeiramente por Michel de Verret (1975), e 

posteriormente por Chevallard (1985), é definida como a arte de fabricar um objeto 

de ensino, ou seja, transpor o saber científico e adaptá-lo para que o saber escolar 

seja possível.  

Ademais, em substituição ao conceito de transposição didática temos o 

conceito de mediação didática, em que não há a ideia de “transpor os saberes”, e 

sim de olhar para a mediação como um processo dialético que constitui relações 

complexas. 

Essa essência de ensinar, que seria dada no processo de transposição 

didática, foi compreendida por Verhaeghe, Wolfs, Simon e Compére. Para os 

autores, “muito antes da escola, a teoria científica foi transformada, sofreu uma 

primeira transposição didática”. (2010, p. 83).  

Ao compararem o papel do cientista e o do professor, colocam que, o 

problema dos cientistas que procuram fazer com que suas hipóteses sejam aceitas e 

o do professor que ensina são muito próximos. O cerne dessa questão está em 

expor um conteúdo para um público que tem os mesmos centros de interesse, o 

que, geralmente não ocorre da sala de aula. “Os alunos não são a priori sensíveis 

aos problemas científicos: eles possuem centros de interesses diferentes dos 

cientistas que construíram os saberes que se tentará ensinar” (Verhaeghe, Wolfs, 

Simon, Compére, 2010, p. 85).  

Em suma, é colocado como ponto fundamental que o papel do docente não 

será apenas de convencer o aluno de que o conteúdo é importante, mas criar 

“centros de interesse” e “chaves de leitura” para tornar o conhecimento mais 

acessível aos alunos. 

Acerca do processo de aprendizagem farei uma discussão mais profunda no 

primeiro capítulo quando abrir a discussão sobre o processo educativo. A 
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abordagem principal é fundamentada na teoria de Jean Piaget, formado em Biologia, 

sobre seus estudos nas primeiras cinco décadas do sec.: XX com crianças suíças. A 

discussão gira em torno da educação, processos de aprendizagem e formação do 

conhecimento.  

O estudo mais conhecido é o da teoria dos estágios, em que as crianças de 

todo o mundo passariam por etapas de desenvolvimento intelectual; a primeira etapa 

seria iniciada após o nascimento com o estagio sensório-motor, a segunda, com o 

período pré-operatório que prepara o período das operações concretas e por ultimo 

viria o período das operações formais na adolescência. O objetivo é trazer a teoria 

dos estágios mostrando os aspectos teóricos e práticos para o campo educacional. 

(Piaget, 2000, p. 130,131,132).   

O jogo didático como recurso metodológico tem sido buscado por professores 

de diversas disciplinas e, desse modo, possibilita a revisão de conteúdos que, aliado 

com o planejamento e suporte do professor, enriquecem as aulas, possibilitando 

assim, um processo rico de aprendizagem. 

A utilização de filmes, jogos, dinâmicas teatrais ou de grupos, visa buscar 

alternativas que possam criar centros de interesse, dessa forma, quando se pensa 

em novos caminhos para o ensino, é fundamental pensar em planejamentos que 

podem ser elaborados a partir da abertura para novas tentativas na sala de aula.  

Desse modo, Geraldo Peçanha de Almeida (2007) é um dos autores que se 

utilizam do termo transposição didática. Segundo ele, pode ser entendida como a 

ação de construir diariamente e dá coragem ao professor de abandonar moldes 

antigos e criar o novo. É fundamental que se ofereça condições e liberdade ao 

professor para que se possa desenvolver um bom trabalho frente ao aluno, visando 

novos dispositivos de aprendizagem.  

Vale ressaltar que mesmo criando uma forma diferente de ensinar, o “novo”, o 

“jogo em si” não deve ser colocado como uma alternativa que tem uma eficácia 

garantida somente por existir. O papel do professor como alguém que executa todo 

o processo de formação de um jogo, ou seja, desde a seleção dos materiais até a 

sua disposição em sala ao explicar as regras e o suporte à turma, são decisivos para 

que a aplicação do jogo tenha sucesso e atenda as finalidades de ensino. 

A sociologia é uma disciplina recente no currículo do ensino médio, sua 

obrigatoriedade se deu a partir de 2008, com a LEI Nº 11.684, DE 2 DE JUNHO DE 

2008.  Além disso, temos como característica a sua intermitência ao longo do século 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.684-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.684-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.684-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.684-2008?OpenDocument
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XX e sua historicidade tem aspectos peculiares em relação as outras disciplinas, 

como é possível observar nas Orientações Curriculares do Ensino Médio1 (2006). 

Diante desse quadro, a criação de materiais, sites explicativos e criação de jogos 

que pudessem dar suporte para o planejamento de aulas ainda é esparsa.  Assim, é 

clara a necessidade do estudo das aplicações didático pedagógicas das diversas 

propostas de aprendizagens dessa disciplina tão recente e que por ser obrigatória 

há pouco tempo, ainda encontra alguns processos de estruturação na passagem 

dos seus conteúdos. 

Além disso, é possível observar outro fator que traz obstáculos para o ensino 

da sociologia; a disciplina conta hoje com 1 tempo de aula no 1º e 2º ano, e 2 

tempos no 3º ano do ensino médio2. Obviamente que, o tempo escasso, em que o 

professor não dinamiza os conteúdos dados, reflete na absorção da matéria por 

parte dos alunos e dificulta o aprendizado. 

Dessa forma, o projeto PIBID3- Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

docência, criado em 2007 e implementado pela CAPES é um programa que visa a 

valorização do magistério que viabiliza o contato de formandos na universidade com 

a escola. O objetivo é aproximar os alunos das licenciaturas para o convívio do 

espaço escolar, além disso, há a possibilidade de uma participação mais intensa do 

bolsista no que se refere ao ofício do professor. Assim, o meu ingresso no programa 

permitiu planejamentos bimestrais conjuntos com o grupo (4 bolsistas) e minha 

respectiva supervisora (professora da rede estadual); e, nesse cenário, as ideias que 

surgiram puderam ser implementadas dentro da sala de aula. Contar com esse 

espaço para criar, sugerir, arriscar, é fundamental para a formação do licenciando, 

pois possibilita uma integração mais intensa dos bolsistas com os alunos e os 

desafios acerca do ensino-aprendizagem são tratados de forma conjunta. Há 

também reuniões a cada 15 dias propostas pela coordenadora para compartilhar 

algumas atividades que são realizadas com os outros grupos nas escolas, e assim, 

discutirmos experiências. 

Pode se considerar, por meio de pesquisas na internet, que a produção de 

materiais relativos à aplicação de jogos em outras disciplinas é mais extensa, e, 

                                                             
1 In: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf. 
2 Recentemente os professores da rede pública de ensino do estado do Rio de janeiro conseguiram o aumento 
da carga horária para o próximo ano de 2017, sendo, portanto, 2 tempos para o 1º e 2º ano de sociologia. 
3In: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid. 
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desse modo, explorar essa nova metodologia na sociologia é de grande importância, 

pois dá a chance do professor descobrir outras formas de ensinar. 

Nesse trabalho foi utilizada uma pesquisa qualitativa com algumas reflexões 

do estágio docente realizado no Colégio Estadual Liceu Nilo Peçanha; também foi 

realizada uma breve pesquisa relativa aos jogos já produzidos para o ensino da 

sociologia, e, uma análise bibliográfica referente ao tema proposto. 

Essa monografia busca levantar algumas questões sobre o uso dos jogos 

educativos no processo de aprendizagem dos alunos à luz da experiência no PIBID, 

e se encontra estruturada em torno de dois capítulos principais. Um capítulo revela a 

relevância dos jogos educativos, bem como seu uso no campo da educação e em 

outras disciplinas. Além disso, este capítulo mostra a discussão dos jogos para o 

processo educativo. O outro capítulo diz respeito a narrativa do emprego dos jogos 

no Liceu no âmbito do PIBID em 2014 e 2015 à luz da discussão sobre as 

especificidades do ensino de sociologia.  
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2       JOGOS DIDÁTICOS: SUA RELEVÃNCIA PARA O PROCESSO EDUCATIVO. 

 

          As articulações entre pensar e jogar, brincar e aprender serão discutidas 

neste capítulo, buscando manifestar as representações e significados dos jogos na 

visão de vários autores consultados. Este capítulo visa responder uma das questões 

norteadoras da monografia: De que forma se pode utilizar os jogos como recurso 

para a transposição didática no ensino da sociologia? Desse modo, a relação dos 

jogos e educação possibilita uma reflexão acerca da transposição didática, 

mediação didática, processo de ensino aprendizagem e o papel do professor 

enquanto sujeito que pode oferecer mecanismos que facilitem a dinamização de 

conteúdos.  

 

2.1. Uso dos jogos na educação 

 

Os jogos que na era medieval não eram vistos com bons olhos, ressurgem no 

renascimento como uma importante estratégia a ser aplicada dentro do cotidiano 

escolar. A palavra Jogo é originária do latim: iocus, iocare e significa brinquedo, 

divertimento, passatempo sujeito a regras.  

Suas aplicações são mais comuns no universo infantil, pois proporciona uma 

relação com o brincar que já está presente na vivência da criança. Assim, é possível 

que o conhecimento seja passado de forma descontraída e leve. A partir de alguns 

autores como Kishimoto (2003) e Santos (2000), podemos entender que as crianças 

têm mais facilidade de aprender quando a brincadeira faz parte da construção desse 

aprendizado. 

A recepção dos jogos na educação depende do contexto social, do lugar e da 

época. Em certas culturas indígenas, o "brincar" com arcos e flechas não é uma 

brincadeira, mas preparo para a arte da caça e da pesca. Se em tempos passados, 

o jogo era visto como inútil, como coisa não séria, depois do romantismo, a partir do 

século XVIII, o jogo aparece como algo sério e destinado a educar a criança, como 

afirma Kishimoto.  

Se para as crianças, o aspecto lúdico tem uma função educativa, para os 

adolescentes que função teria? Segundo Bachelard (1988), em A Poética do 

Devaneio, há sempre uma criança em todo adulto e o devaneio sobre a infância é 

um retomo à infância pela memória e imaginação. (p. 93). 
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Por conseguirmos obter uma relação direta com a infância, o jogo didático por 

si só não leva o aluno a adquirir o aprendizado necessário, é importante observar as 

junções necessárias para que tenha um resultado satisfatório. Vale considerar que, 

com orientações claras, adequação do conteúdo inserido no jogo, bem como o 

suporte do professor, o risco da função lúdica se sobrepor a função educativa será 

reduzido. Acerca da racionalização na vida adulta, do jogo e sua função lúdica 

Schwartz coloca que: 

 

Para entender o lúdico, é preciso voltar a pensar o que é ser criança, 
questionando a hipótese subjacente de que em cada criança atuam 
processos arquétipos, como se todo indivíduo civilizado estivesse 
condenado a reviver na própria carne a transição irreversível da razão. 
(2014, p. 87). 

 

É fundamental observar que o jogo, tendo a função educativa e sendo 

aplicado para adolescentes, provoca um retorno à infância que possibilita o contato 

responsável com as regras e com as questões abordadas trazidas pelo professor. 

“Brincar é coisa séria, há sacrifícios imaginários com calor de verdade, aprender a 

fingir, camuflar, imitar o desejo do outro para aprender a exercitar o próprio desejo e 

alcançar o gozo da vitória e a vitória do gozo, do prazer, da felicidade”. (Schwartz, 

2014, p. 89). 

Huzinga também aborda o jogo como uma forma de obediência a regras e 

dinamicidade:  

 

“Ser uma atividade livre; não ser vida "corrente" nem vida "real", mas antes 
possibilitar uma evasão para uma esfera temporária de atividade com 
orientação própria; ser "jogado até o fim" dentro de certos limites de tempo e 
espaço, possuindo um caminho e um sentido próprios; criar ordem e ser a 
ordem, uma vez que quando há a menor desobediência a esta, o jogo 
acaba. Todo jogador deve respeitar e observar as regras, caso contrário ele 
é excluído do jogo (apreensão das noções de limites); permitir repetir tantas 
vezes quantas forem necessárias, dando assim oportunidade, em qualquer 
instante, de análise de resultados; ser permanentemente dinâmico”. (1971, 
p.10). 
 

Ao se pensar que o processo de aprendizagem se dá de forma gradual, em 

diversas etapas do desenvolvimento humano, os jogos podem atuar como um 

recurso extra para a fixação de conteúdos. Nessa perspectiva, o jogo não é o fim, 

mas o eixo que conduz a um conteúdo didático específico, resultando em um 

empréstimo da ação lúdica para a aquisição de informações. (Kishimoto,1996). 
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Paulo Freire (1996) defende que na formação permanente de um professor a 

relação entre teoria e prática é indispensável, ou seja: o docente pensando em 

melhorar sua própria prática precisa trabalhar indissociavelmente a reflexão crítica 

advinda dos conceitos e o olhar observacional a respeito da realidade concreta e 

cotidiana. Partindo desse ponto, as possíveis criações que auxiliam e inovam a 

prática docente não devem ser desconsideradas, pois são necessárias para um 

aprimoramento contínuo. 

Ainda segundo Freire, a ação docente é a base de uma boa formação escolar 

e contribui para a construção de uma sociedade pensante, mas,  para que isso seja 

possível, o docente precisa assumir seu verdadeiro compromisso e encarar o 

caminho do aprender a ensinar. 

Temos que considerar também, que cada aluno aprende de uma forma, pois 

sabe se das especificidades inerentes a cada ser humano, então se tem diferentes 

percepções de mundo.  

Antunes (2001) diz que o professor precisa, além de tornar a aprendizagem 

mais atrativa, mesclar os diferentes meios de repassar determinado conteúdo, pois 

se o educando não aprendeu de uma forma ele pode aprender de outra. Por isso 

existem diversos recursos que podem ser utilizados, várias maneiras de se avaliar, 

não se prender apenas em um determinado método.  

Analisando melhor o papel no ensino aprendizagem do professor, Libâneo 

(2002) diz que o papel do professor, é o de planejar, selecionar e organizar os 

conteúdos, programar tarefas, criar condições de estudo dentro da classe, incentivar 

os alunos, ou seja, o professor dirige as atividades de ensino dos alunos a fim de 

que estes se tornem sujeitos ativos da própria aprendizagem. Portanto, o processo 

do ensino consistiria em uma combinação adequada entre o papel de direção do 

professor e a atividade independente, criativa e autônoma do aluno. 

Reiterando a importância do professor no processo educativo, como um 

agente que tem o potencial de transformar e trazer novos caminhos metodológicos, 

Schwartz diz que: “É urgente a reinvenção do professor como um mentor, um 

parceiro inspirador e experiente na apropriação dos novos recursos tecnológicos em 

favor de práticas de aprendizagem mais criativas”. (2014, p. 18). 

Ao se pensar nas possibilidades de levar novas alternativas para ensinar, os 

jogos se colocam como recurso eficaz e disponível para ser trabalhado com todas as 

idades, como afirma Lopes: 
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É muito mais eficiente aprender por meio de jogos e, isso é válido para todas as 
idades, desde o maternal até a fase adulta. O jogo em si, possui componentes do 
cotidiano e o envolvimento desperta o interesse do aprendiz, que se torna sujeito 
ativo do processo, e a confecção dos próprios jogos é ainda muito mais emocionante 
do que apenas jogar. (2001, p. 23). 

 

Ainda segundo o autor Schwartz, “a arquitetura lúdica da informação nos 

jogos inspira novas linguagens e gêneros, pode ser também a matriz para 

redesenhar ensino e aprendizagem, superando os modelos fabris e prisionais”. 

(2014, p.21). Desse modo, temos a necessidade de reinventar e colocar novas 

alternativas que complementem o planejamento do professor ao pensar como pode 

ser ministrada uma aula que desperte o interesse dos alunos. 

 

2.2 Discussão sobre o processo educativo. 

 

Dentro da discussão sobre as formas de transpor os saberes, Michel de 

Verret trouxe o conceito de transposição didática na sua tese de doutorado “Le 

temps dês études”, publicada em 1975. Nesse trabalho, Verret propõe-se a fazer um 

estudo sociológico da distribuição do tempo das atividades escolares, visando 

contribuir para a compreensão das funções sociais dos estudantes. 

Para o autor haveria o tempo do conhecimento, regulado pelo próprio objeto 

de estudo, mas haveria também o tempo da didática, definido em função das 

condições de “transmissão” desse conhecimento. Para Verret, didática “é a 

transmissão de um saber adquirido. Transmissão dos que sabem para os que ainda 

não sabem. Daqueles que aprenderam para aqueles que aprendem” (Leite, 2004, 

p.45). 

Diante da teoria de Verret referindo-se à “transmissão” de saberes, Chevallard 

também se apropria dessa terminologia, se diferenciando pelo próprio lugar onde 

fala e o qual pretende colocar enfoques específicos em sua teoria:  

 

Falar de um saber e da sua transmissão, com efeito, é reconduzir a imagem 
da caixa preta, aquela da sala de aula onde supõe-se a transmissão de um 
suposto saber, onde não iremos olhar e, se formos, veremos primeiro o 
professor, depois os alunos, e quase nunca o saber, sempre invisível, como 
a filosofia medieval, segundo Alain de Libera. De fato, carecemos 
cruelmente de conhecimento sobre a vida ‘íntima’ dos saberes nas salas de 
aula: a metáfora substancialista que comporta a pretensa transmissão do 
saber explica, em grande parte, esse desconhecimento. (Leite, 2004, p. 47). 
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O mesmo conceito é discutido por Ives Chevallard que concebe a 

transposição como o trabalho de fabricar um objeto de ensino, ou seja, fazer o 

objeto de estudo do saber sábio (aquele do cientista) ser objeto do saber escolar. 

Desse modo, a transposição pode ser entendida como a passagem do saber 

científico ao saber ensinado, supõe se então, um processo de mudança do conteúdo 

a ser ensinado com um conjunto de adaptações para que se torne apto a ocupar um 

lugar de saber ensinado. 

Esse distanciamento dos saberes científico e escolar, não pressupõe uma 

hierarquia, e sim, uma inter-relação que necessita de transformação, pois, o saber 

científico não foi criado primeiramente com o objetivo de ser ensinado, por isso 

adequar as possibilidades desse saber até que esteja apto para ser ensinado é o 

caminho para que a transposição didática aconteça. Desse modo, temos: 

 

Uma das razões de ser do saber-fazer pedagógico tem sido a de propiciar a 
elaboração da cultura transmissível para que seja assimilável por 
determinados receptores, desde que Comenius pensou a arte de ensinar 
todas as coisas a todos. (Leite, 2004, p. 45). 

 

A partir dessa transformação do lugar do conhecimento que sofre adaptações, 

temos a definição da transposição por Chevallard:  

 

Um conteúdo do saber que foi designado como saber a ensinar sofre a 
partir daí, um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto 
para ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que transforma 
um objeto do saber a ensinar em objeto de ensino é denominado de 
transposição didática. (1991, p.39). 

 

Ao ser ensinado, todo conceito deve manter semelhanças com a ideia original 

presente no seu contexto de pesquisa, mas adquire outros significados próprios do 

ambiente escolar ao qual será alojado. 

Em relação ao próprio conhecimento apreendido, Chevallard o define como a 

própria relação pessoal ou institucional estabelecida com os objetos do mundo. A 

busca individual ou coletiva desse conhecimento constituiria o estudo. A didática, por 

sua vez, seria a “ciência do estudo”, ou ainda a ciência do didático. Nesse sentido, “o 

didático não seria exclusivo dos processos escolares de ensino aprendizagem, 

referindo-se a qualquer aspecto dos múltiplos processos de estudo ocorridos 

cotidianamente nas sociedades”. (Leite, 2004, p. 51). 
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No Brasil, a autora Alice Casimiro Lopes (1999) propôs o conceito de 

mediação didática em substituição à nomenclatura “transposição didática”, por 

avaliar que esta é remetida, quase sempre à ideia de reprodução, “movimento de 

transportar de um lugar a outro, sem alterações”. (p.208). 

A ideia, portanto, seria de olhar a “mediação didática” de uma forma dialética 

em que facilitaria olhar esse processo de transformação do conhecimento como “um 

processo de constituição de uma realidade a partir de mediações contraditórias, de 

relações complexas, não imediatas” (p.209).  

Diante da discussão sobre a transposição didática como necessária para 

tornar qualquer saber ensinável, Chevallard aponta em seus estudos sobre o ensino 

da matemática, que o estudo de transposições a partir dos saberes sábios é apenas 

um exemplo de que os saberes não vivem da mesma maneira, dependendo das 

instituições onde se implantem. (Leite, 2004 apud Chevallard, p.64). 

A partir dessas formas de transmitir o conhecimento científico vale considerar 

que não há uma maneira que abarque todas as disciplinas, por isso, no caso da 

sociologia e sua especificidade, é necessário que se construa formas de saber 

ensinar para que seja possível a passagem dos conteúdos. 

Para os autores Verhaeghe, Wolfs, Simon e Compére, em “Praticar a 

Epistemologia” a complexidade existente nas formas de ensinar um saber científico 

ao aluno é posta, primeiramente pela semelhança que o cientista tem com o 

professor, ambos procuram fazer com que suas hipóteses sejam aceitas. Quando o 

pesquisador se dirige a uma comunidade que compartilha dos mesmos “centros de 

interesse”, a passagem dos saberes se torna mais fácil, porém na sala isso é 

diferente, como exposto a seguir: 

 

Os alunos não são a priori sensíveis aos problemas científicos: eles 
possuem centros de interesses diferentes dos interesses dos cientistas que 
construíram os saberes que se tentará ensinar. (...) Ademais, os alunos não 
tem atrás de si todos os pré-requisitos que sejam os conhecimentos iniciais 
ou a experiência pessoal, para poder apreender todos os elementos que 
contribuem para criar um problema ou para resolvê-lo. (2010, p. 85). 
 

Diante dessa abordagem, temos claramente que os centros de interesse do 

professor são diferentes dos alunos, bem como, as chaves de leitura do mundo. 

Para o professor, o desafio que se põe é o de não apenas convencer, mas de criar 

interesse para conseguir passar certos conhecimentos aos alunos. Desse modo, 

“enquanto o pesquisador modifica seu discurso para torná-lo mais convincente, o 
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professor irá reescrevê-lo mais uma vez para torná-lo mais acessível aos seus 

alunos e coerente em relação às suas intenções pedagógicas. 

Diante das colocações acerca da importância do professor no processo do 

ensino aprendizagem, é fundamental que se pense em usar jogos pedagógicos com 

todo cuidado e planejamento, “marcado por etapas muito nítidas” e que efetivamente 

acompanhe o processo de aprendizagem dos alunos. (Santos, 2000, p. 39). 

Numa turma de ensino médio a diversidade de centros de interesse e as 

diferentes chaves de leitura colocam uma situação para o docente de muito desafio, 

principalmente quando se depara com a falta de recursos e matérias escassos em 

relação à disciplina.  

Em torno da discussão sobre educação, processos de aprendizagem e 

formação do conhecimento, Piaget traz a abordagem sobre seus estudos nas 

primeiras cinco décadas do sec.: XX com crianças suíças.  

Ao abordar a teoria dos estágios, em que as crianças de todo o mundo 

passariam por etapas de desenvolvimento intelectual; a primeira etapa seria iniciada 

após o nascimento com o estagio sensório-motor, a segunda, com o período pré-

operatório que prepara o período das operações concretas e por ultimo viria o 

período das operações formais na adolescência. O objetivo seria de trazer a teoria 

dos estágios mostrando os aspectos teóricos e práticos para o campo educacional. 

(Colinvaux, 2000, p. 131). 

O estudo no campo infantil possibilitaria responder algumas questões 

propostas pela filosofia do conhecimento, também chamada de epistemologia, que 

tem um interesse especial pelo conhecimento científico. Para Piaget todo 

conhecimento é essencialmente dinâmico, ou seja, por mais que se formulem teorias 

que explicam a realidade, provavelmente surgirão novas teorias com explicações 

mais adequadas que as anteriores. E nesse ponto, o problema crucial se dá em 

como compreender a evolução do conhecimento. 

Na busca por acompanhar a evolução do conhecimento cientifico, Piaget 

remontou às origens, mergulhou no universo infantil para desvendar como pensam 

as crianças. O “sujeito epistêmico” corresponde ao que é comum a todas as crianças 

num mesmo nível de desenvolvimento. O estudo visa compreender em que 

momento é formado um pensamento hipotético dedutivo que caracteriza o modo 

científico.  
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A análise fundamental busca mostrar que todo o ser humano procura o 

conhecimento tentando compreender o mundo no qual esta vivendo e para 

compreender algumas questões é preciso começar a ouvir o que as crianças dizem, 

e assim, seria possível perceber que as crianças têm uma lógica diferente de pensar 

dos adultos, obedecendo a critérios específicos.  

Piaget relata que, em alguns experimentos com objetos, como, salsichas, 

diferentes tamanhos de copos e fileira de moedas, percebeu-se que as crianças 

olhavam para cada fato isoladamente, sem os relacionar. As crianças de mais idade 

pensam as transformações ligando com a situação original ou pensando em 

modificações. “Argumentam ainda que é possível voltar a uma situação original: 

pode-se se fazer da salsicha uma bolinha que será igual à outra” (Colinvaux apud 

Piaget, 2000, p. 138). 

Sobre as diferentes percepções nas diversas fases do crescimento, Piaget 

define que:  

 

Nos primeiros anos de vida a percepção é sensório motor, com o 
descobrimento de objetos situados no espaço e no tempo. O período pré-
operatório é caracterizado por “centrações” que permitem uma leitura da 
realidade, priorizam certos aspectos em detrimento de outros. No período 
das operações concretas as crianças levam em conta os múltiplos aspectos 
de uma situação, raciocinando de forma cada vez mais organizada. (2000, 
p. 138, 139). 

 

O pensamento hipotético dedutivo é próximo ao pensamento adulto. Nesse 

momento o adolescente raciocina de acordo com a coerência eliminando todo tipo 

de contradição, é o pensamento que mais se aproxima ao dos cientistas, segundo 

Piaget. 

Temos que a teoria dos estágios oferece modos possíveis de compreender o 

que se sabe em cada etapa e os modos de ver a realidade. Portanto, conhecer é um 

processo longo, que perpassa estágios, no qual são criadas formas cada vez mais 

elaboradas de se entender o mundo. 

A prática docente consiste em transmitir um conhecimento de modo claro e 

organizado, em que o professor é o responsável por transmitir conceitos e teorias 

àqueles que não sabem. Piaget enfatiza que se pensássemos numa construção de 

conhecimento que permitisse situações “extra escolares”, e, posteriormente, uma 

transformação e sofisticação desse conhecimento extra escolar, poderia se planejar 
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uma estratégia pedagógica que permita ao aluno se apropriar do conhecimento. 

(2000, p. 143). 

No que diz respeito à sociologia, o emprego dos jogos é uma atividade muito 

escassa, porém, nas outras disciplinas4é possível encontrar materiais referentes aos 

jogos. Nessa perspectiva, temos o fato da disciplina sociologia ter sua 

obrigatoriedade recente na escola básica e carecer de materiais que facilitem a 

transposição dos conteúdos. Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (2006) a disciplina sociologia tem uma historicidade bastante diversa de 

outras disciplinas do currículo.  

Ao se partir da perspectiva da intermitência da disciplina e da sua recente 

obrigatoriedade, não se pode desconsiderar a importância para a escola básica, pois 

a sociologia permite a formação política e contribui diretamente para o exercício da 

cidadania. O “estranhamento” e a “desnaturalização” são uma parte de um processo 

importante no desenvolvimento educativo por trazerem uma forma de se pensar 

sociologicamente questões que estão no âmbito social. 

A proposta é, justamente, trazer a inspiração do que já foi elaborado em 

outras disciplinas, para o campo da sociologia no ensino médio e dessa forma, 

aumentar o contingente de materiais didáticos. A partir do estudo sobre os 

benefícios que podem ocorrer com a aplicação dos jogos, trazer a ludicidade para os 

alunos que estão na fase de transição para a fase adulta. Mais a frente, a partir de 

experiências concretas, com o emprego dos jogos foi possível observar a ajuda 

mutua, respeito às regras, trabalho em grupo, etc. Todas essas evidências permitem 

enfatizar a importância dos jogos como metodologia de ensino. 

Schwartz faz uma comparação da ideia racionalista cartesiana do “Penso, 

logo existo” que é a base da ciência moderna e, portanto, da própria escola, em 

contraposição ao “Brinco, logo aprendo”, que oferece oportunidades reais de 

educação e emancipação. 

 

Brinco, logo aprendo”, é mais amplo e rico em implicações práticas do que a 
ideia de que brincarmos para nos exercitar, instruir ou preparar para seguir 
regras. ”A brincadeira com as regras é sempre uma brincadeira com 
linguagem e a comunicação; o artefato computacional criativo é um espaço 

                                                             
4 Pesquisa realizada no Google acadêmico. Aqui foram observados três publicações. “Jogos didáticos no ensino 
de biologia: uma proposta metodológica baseada em módulo didático” de Carla Vargas Pedroso; “A produção 
de jogos didáticos para o ensino de ciências e biologia: uma proposta para favorecer a aprendizagem.” da 
Luciana Maria Lunardi campos, entre outros; e, “Jogos didáticos como recurso facilitador da aprendizagem de 
alguns conteúdos de Química Orgânica para o Ensino Médio”, da Conceição de Fátima Alves Olguin, e outros. 
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potencial para a produção de cultura e o exercício da criatividade. (2014, p. 
255).  
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3    O ENSINO DE SOCIOLOGIA COM JOGOS EDUCATIVOS 

 

          Este capítulo visa responder a segunda questão norteadora da monografia: 

como os novos dispositivos de ensino aprendizagem podem servir de material para o 

ensino da sociologia? Buscando responder essa questão, trouxe uma breve análise 

e descrição de algumas produções de jogos didáticos aplicados com turmas do 

ensino médio referentes ao conteúdo de sociologia. Trago também, meu relado das 

aplicações dos jogos durante o estágio docente no projeto PIBID no Colégio 

Estadual Liceu Nilo Peçanha. A ideia principal é discutir, a partir dos resultados das 

aplicações, a possibilidade de levar essa alternativa para as salas de aula do ensino 

médio para servir como uma alternativa para o ensino da sociologia. 

 

3.1   Análises de produções de jogos na sociologia no ensino médio. 

 

“Jogo do poder” Uma metodologia lúdica para aplicação do conteúdo de 

Sociologia. 

 

         Esse artigo5, produzido pela Michele de Moraes Ferras, do departamento de 

Sociologia do Colégio Pedro II, foi produzido em 2015. A autora do artigo relata que 

a ideia de criar um jogo didático surgiu após observar que os alunos utilizavam muito 

o celular em sala de aula. Ela identificou que muitos desses alunos estavam jogando 

um jogo online chamado “perguntados6” que se trata de um jogo de perguntas e 

respostas. Ao observar que os alunos levavam a sério o jogo e estavam entretidos, 

resolveu escolher um conteúdo voltado para a disciplina de sociologia. “Minha 

expectativa era que eles ficassem tão empolgados pelo jogo de conteúdo de 

Sociologia quanto pelo de “conhecimentos gerais” do celular”. (p. 01). 

         No trabalho, a autora relata que é uma tarefa árdua do professor controlar as 

dispersões que ocorrem na sala de aula por causa do aparelho celular, alguns 

optam por estratégias coercitivas, como apreensão do aparelho e expulsão de sala 

                                                             
5 In: https://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/cienciassociais/article/download/406/341. 
6O jogo “perguntados” pode ser encontrado nesse site: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etermax.preguntados.lite&hl=pt_BR. 
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de aula, porém, essas atitudes funcionam pontualmente, não trazem o aluno para a 

aula ou colaboram com a aprendizagem. 

 

          O jogo foi criado a partir do mapeamento do jogo “perguntados” e a partir 

disso foi possível a identificação das mesmas características a serem utilizadas no 

jogo com o conteúdo de sociologia. As perguntas foram extraídas do conteúdo do 

livro “Vereda Digital Sociologia em Movimento” da unidade 3: Relações de poder e 

movimentos sociais: a luta pelos direitos na sociedade contemporânea e elaboradas 

no powerpoint. 

          A criadora do jogo diz que diferentemente de questões de vestibulares e do 

ENEM, as quais geralmente são compostas por longos textos de apoio, as perguntas 

do “Jogos de poder” (nome dado ao jogo) são simples e objetivas, tendo quatro 

opções de resposta. O professor atua como o mediador e locutor das perguntas. A 

turma foi dividida em equipes e existia um tempo máximo atribuído para a resposta.  

Cada questão foi elaborada com quatro opções de respostas e para cada 

resposta certa os jogadores ganharam cinco pontos. Não foram estabelecidas 

perdas de pontos para o caso de respostas erradas. Os slides eram apresentados 

na seguinte ordem, conforme a figura abaixo: 

 

Figura 1: Slides do jogo. 

Fonte: Artigo: “Jogo do poder” Uma metodologia lúdica para aplicação do conteúdo de 

Sociologia. 

Slide 1: Pergunta                      Slide 2: Alternativas             Slide 3: Resposta 

 

Cada rodada corresponde ao conjunto de 10 questões e os pontos são 

anotados no quadro. Ao final de cada rodada é definido o jogador campeão. O 

jogador que ganhar o maior número de rodadas é o campeão geral e, no caso de 

algum outro candidato ter ganhado outra rodada, ele será o segundo colocado. 
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Regras do jogo apresentada para os alunos: 

1- Deve ser definido se o jogo será jogado por equipes ou individualmente (deve ser 

levado em consideração o número de alunos da turma e se todos desejam 

participar); 

2- Inicia-se a primeira rodada e o jogador ou equipe a começar o jogo deve ser 

definido por sorteio; 

3- O tempo começa a ser contado após o professor terminar de ler a pergunta. 

Todos os jogadores devem esperar em silencio até que o professor termine de ler a 

pergunta; 

4- Após a leitura da pergunta, pelo professor, o tempo começa a ser contado. Se o 

jogador responder corretamente antes dos 30 segundos, além de ganhar cinco 

pontos pela resposta correta, ganha mais um ponto pela rapidez. O tempo máximo 

para a resposta é 60 segundos; 

5- No caso de respostas erradas a oportunidade de resposta é passada para a 

equipe/ jogador adversário. Neste caso, se os adversários responderem 

corretamente, em menos de 60 segundos, ganham três pontos; 

6- Após duas tentativas de respostas, fica a critério do professor, fornecer a resposta 

ou pedir, como tarefa posterior, que os alunos pesquisem a resposta;  

7- Os pontos deverão ser anotados no quadro e ao final de cada rodada deve ficar 

estabelecido quem foi (equipe/jogador) vencedor; 

8- Ao final das três rodadas, será declarado vencedor aquele que tiver ganhado o 

maior número de rodadas. No caso de algum jogador/equipe ter ganhado uma 

rodada este será definido como vice-campeão. 

As exposições sobre os efeitos do jogo podem ser observadas na seguinte citação: 

“O jogo me fez “sair da frente do quadro” e das “aulas palestras” me “obrigando” a 

ter uma interação melhor em sala de aula e a conhecer mais meus alunos. Lidar 

com os ânimos”. (p. 11). 
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O uso dos jogos como estratégia de ensino de sociologia na Escola Estadual 

de Ensino Médio e profissionalizante Dr. Elpídio de Almeida. 

 

Esse artigo7foi escrito por um grupo de bolsistas do projeto PIBID de 

sociologia da Universidade Federal de Campina Grande: Josemário da Silva Sousa, 

Eliete Alves de Sousa, Mary Elenn Campos Soares e Thayse Sonally Silva Porto. A 

atuação foi na Escola Estadual de Ensino Médio e profissionalizante Dr. Elpídio de 

Almeida. A necessidade de recorrer aos jogos se deu pela demanda de dinamizar as 

intervenções na sala de aula, facilitar a compreensão e estimular os alunos a estudar 

sociologia.  

Nesta escola, foram realizados dois jogos. Um de “perguntas e respostas” e o 

“jogo de tabuleiro”. Para o primeiro jogo, uma aula foi ministrada sobre “As formas de 

organização do trabalho nas sociedades capitalistas: Taylorismo, Fordismo e 

Toyotismo”. Logo após, a turma foi dividida em dois grupos e cada um sendo 

representado por uma cor. Os grupos se reuniram e formularam perguntas que 

foram feitas de forma intercalada, de um para o outro. Quando algum grupo não 

conseguia responder, os bolsistas faziam as intervenções e assim a explicação 

sobre a pergunta em questão era esclarecida. 

No “jogo de tabuleiro” a turma foi dividida em quatro grupos, cada um sendo 

representado por uma cor. Com o auxílio dos dados o jogo ia seguindo o seu 

percurso, cada grupo no momento da sua jogada avançava as casas que poderiam 

conter perguntas sobre o conteúdo estudado, no caso os três clássicos da 

Sociologia, “Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber”, outras continham “punições”, 

como por exemplo, “volte três casas”.  

Segundo o grupo, a dinâmica dos jogos produziu resultados satisfatórios tanto 

para os alunos quanto para os bolsistas. A compreensão do conteúdo estudado foi 

facilitada e os alunos foram instigados a prestar atenção nas aulas e fazer 

anotações referentes ao conteúdo exposto durante o jogo. A saudável competição 

que foi proposta trouxe resultados positivos. 

 

                                                             
7 
http://www.editorarealize.com.br/revistas/enidufcg/trabalhos/Poster_idinscrito_200_7b3a8491e2efcf6d7dc1
dc7fe3a268dc.pdf 
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Estratégias de jogos na EAD: Uma proposta para as disciplinas de sociologia e 

filosofia do ensino médio. 

 

Esse artigo8 produzido por Ariana Ramos Massensini, Celso Pinto Soares 

Junior, Joseane Sousa Silva, pelo departamento regional de Goiás, em 2011, tem 

uma abordagem que discute o desinteresse e desmotivação dos alunos que 

resultam no baixo rendimento escolar e na evasão dos alunos. Dessa forma, os 

jogos surgem como uma alternativa que possibilita criar um diálogo do educando 

com a disciplina, mesmo no ensino à distância (EAD). O trabalho apresenta uma 

proposta do jogo para as disciplinas de filosofia e sociologia, com carga horaria de 

40horas e que foram ministradas no EAD para alunos do primeiro ano do ensino 

médio articulado entre o SESI SENAI9- Departamento de Goiás.   

A produção do jogo foi feita da seguinte forma: Foi desenvolvida uma versão 

eletrônica de um livro-texto que pode ser impresso pelo aluno.  Ao final de cada 

módulo, o aluno encontra no material, exercícios de fixação, cuja chamada é 

intitulada de “colocando em prática”. Esses exercícios têm como objetivo rever o 

conteúdo estudado, colocar em prática o conteúdo aprendido e sanar as dúvidas 

que o aluno possa ter. Tais atividades são compostas por jogos interativos; palavras 

cruzadas, caça-palavras, jogo de sete erros, dentre outros. Para os cursos de 

Filosofia e Sociologia na modalidade educação à distância foram criados diferentes 

objetos instrucionais, com o objetivo de facilitar e orientar o processo de ensino-

aprendizagem. 

O projeto gráfico do curso apresenta ícones de aprendizagem que relembram 

placas de trânsito. Isso porque o aluno é inserido como personagem do próprio 

material, tendo que traçar toda sua trajetória no decorrer do conteúdo, explorando os 

espaços dentro do “Ambiente Virtual de Aprendizagem”. As placas contêm diversas 

orientações que ajudam o aluno a se localizar diante do conteúdo. Uma delas 

contém a placa amarela para dizer: “Atenção”, e tem como finalidade 

instrumentalizar o aluno quanto às informações importantes, que necessitam de 

mais reflexão e concentração do aluno. Outra placa contém um ponto de 

                                                             
8 In: http://www.abed.org.br/congresso2011/cd/210.pdf 
9Com o Ensino Médio Articulado, os estudantes podem cursar o Ensino Médio com o SESI e, ao mesmo tempo, 
a educação profissional com o SENAI. 
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interrogação e a palavra “curiosidade”. Esta tem como finalidade trazer o aluno para 

alguma curiosidade relativa ao conteúdo que está sendo estudado.  

O ambiente virtual de aprendizagem possui caráter interativo, participativo e 

colaborativo, compreendendo um espaço diversificado onde os alunos podem 

interagir para a troca de vivências, experiências e conhecimentos. 

A cidade dos cursos de Filosofia e Sociologia foi intitulada de Atenas e é 

composta por cinco cenários:  

1ª Parada – Portal turístico: nesse espaço o aluno encontrará a apresentação e 

orientações de navegação do curso.  

2ªParada – Residência: nesse espaço o aluno encontrará os principais assuntos que 

serão tratados no módulo, bem como os seus objetivos.  

3ª Parada – Cinema: nesse espaço o aluno terá acesso a uma síntese do conteúdo, 

deforma dialogada e interativa com outros personagens do curso.  

4ª Parada – Biblioteca: nesse local, o aluno encontrará o conteúdo na íntegra, no 

formato PDF, além de dicas de literaturas, filmes, sites, artigos, dentre outros.  

5ªParada – Sala de Jogos: espaço onde o aluno pode colocar em prática os 

conhecimentos aprendidos durante o estudo de cada módulo. As atividades são 

interativas e estão em formato de jogos. 

Ao acessar o conteúdo o aluno deverá escolher um Avatar (personagem 

virtual masculino ou feminino) que o representará durante a navegação no curso. 

Este Avatar terá características únicas, ou seja, o aluno não terá a possibilidade de 

alterar o perfil (cor de roupa, cabelo, pele, altura, entre outros). 

O aluno caminhará dentro do cenário, com o seu Avatar e terá a sensação de 

que ele próprio está dentro do computador, interagindo diretamente com o conteúdo. 

Os cenários, Avatares e a navegação na cidade dos cursos de filosofia e sociologia 

são exatamente iguais, mudando somente os conteúdos (textos),atividades e 

avaliações, conforme cada temática.  

Para cada curso existe um personagem, que apresenta o conteúdo no cenário 

do cinema, sendo um filósofo para o curso de filosofia e um sociólogo para o curso 

de sociologia. O objetivo é que o aluno percorra todos os cenários e consiga realizar 

o desafio proposto ao final de cada um dos módulos. 
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Figura 02: Cidade Atenas vista de cima. 

Fonte: Artigo “Estratégias de jogos na EAD: uma proposta para as disciplinas de sociologia e 

filosofia do ensino médio”. 

 

Ao final do artigo, os autores apontam uma concepção relevante acerca da 

educação e dos jogos de que o mundo caminha para uma forte flexibilização de 

cursos, tempo, espaço, e tecnologias e é preciso experimentar modelos 

pedagógicos inovadores. As instituições de ensino precisam experimentar nos seus 

diversos segmentos como integrar a educação presencial e a educação à distancia, 

possibilitando uma aprendizagem significativa.  

 

O Jogo Lutas Simbólicas - Universidade Federal do Ceará. 

 

O jogo10“Lutas Simbólicas” foi produzido por Daniel Valentim, durante o 

mestrado em 2011 pela Universidade Federal do Ceará. O jogo de cartas é inspirado 

nas teorias de Pierre Bourdieu (Sociólogo Frances) e nele “é possível adentrar em 

um espaço violento e denso de lutas sociais, com o objetivo de alcançarem posições 

de prestígio, honraria e glória até se tornarem pessoas influentes e distintas”. Para 

                                                             
10In: http://colunastortas.com.br/2015/03/16/jogo-lutas-simbolicas-promete-disseminar-a-teoria-de-pierre-

bourdieu/ , https://www.catarse.me/pt/lutassimbolicas. 

http://colunastortas.com.br/2015/03/16/jogo-lutas-simbolicas-promete-disseminar-a-teoria-de-pierre-bourdieu/
http://colunastortas.com.br/2015/03/16/jogo-lutas-simbolicas-promete-disseminar-a-teoria-de-pierre-bourdieu/
https://www.catarse.me/pt/lutassimbolicas
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isso, terão que administrar suas oportunidades através da gestão de diversas cartas 

de ações simbólicas, com o objetivo de acumular até três tipos de capitais: O capital 

cultural, social e econômico. 

 

Figura 3: Os capitais descritos nas cartas. 

Fonte: https://www.catarse.me/pt/lutassimbolicas. 

 

O jogo “lutas simbólicas” apresenta elementos pedagógicos por conter 

elementos relacionados às lutas cotidianas estimuladas pela concorrência dos 

diversos capitais. A partir dele é possível entender a teoria de Bourdieu e, além 

disso, cada carta de ação simbólica traz uma imagem que apresenta uma visão 

crítica com ilustrações que se assemelham a charges. As cartas acompanham 

frases de diversos autores das ciências humanas como: Virginia Wolf, Zygmunt 

Bauman, Machado de Assis, Cecília Meireles, Karl Marx, Hannah Arendt e Paulo 

Freire.  

 

3.2 APLICAÇÕES DOS JOGOS NO LICEU NILO PEÇANHA 

 

O Colégio Estadual Liceu Nilo Peçanha, está situado na cidade de Niterói, na 

Avenida Amaral Peixoto. Foi construído em 1918 e já recebeu outros nomes, como: 

Liceu das Humanidades de Niterói e Liceu Popular de Niterói. Tem 

aproximadamente 3.000 alunos, é uma escola tradicional e recebe alunos de várias 

cidades ao redor de Niterói.  

Segundo o depoimento na supervisora Natália que também faz parte do 

projeto PIBID, o colégio tem altos índices de reprovação e é conhecido pela sua 

https://www.catarse.me/pt/lutassimbolicas
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ênfase em conteúdos e alto índice de reprovação. Dessa forma, observou não ser 

muito comum entre os professores o uso de recursos didáticos e métodos 

“alternativos” de avaliação. 

A partir da minha entrada no PIBID, meu ingresso no Colégio Estadual Liceu 

Nilo Peçanha ocorreu no ano de 2014. As primeiras experiências foram voltadas 

para observação, conhecer o ambiente e aos poucos fui alçando novos passos 

durante as aulas. Antes do início de cada bimestre, o planejamento era feito com a 

supervisora e seus bolsistas, dessa forma tivemos a chance de planejar os 

conteúdos e materiais que seriam dados no decorrer do ano de forma conjunta. 

Depois de já me ambientar com o colégio e com os alunos, pensei na ideia de 

criar algo motivador e diferente do quotidiano da sala de aula. O objetivo inicial foi 

utilizar o jogo didático como recurso de revisão e de aplicação da matéria dada no 

bimestre. Dessa forma, o primeiro jogo aplicado foi para a turma do 2º ano do ensino 

médio no 4º bimestre no mês de novembro de 2014. A proposta foi retomar o tema 

da consciência negra, levando em conta o conteúdo dado que continha as seguintes 

vertentes:  

  Outro olhar sobre a África; 

  Lideranças negras na historia do Brasil; e 

 Religiões  Afro Brasileiras.  

 

3.2.1 Bate e bola das questões 

 

A ideia de criar um jogo surgiu durante o estágio docente no projeto PIBID. 

O objetivo era criar uma possibilidade para retomada das discussões feitas em sala 

de aula e a fixação dos temas relacionados aos trabalhos criados para semana da 

consciência negra, realizada dentro da escola pelos alunos e professores. Este jogo, 

devido a uma necessidade de ser nomeado a partir da construção de um artigo, 

nomeia-se: “Bate bola das questões”. 

Material: As questões foram formuladas a partir da pesquisa na internet. O 

objetivo foi selecionar perguntas referentes às pesquisas que os próprios alunos já 

haviam feito no decorrer do bimestre, atentando para os próprios trabalhos relativos 

à consciência negra. Então, os bolsistas formularam perguntas em papeis separados 

que seriam sorteadas na hora do jogo. 
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Metodologia: Os bolsistas Gabriela Moura e Paulo Mozart pediram para que 

os alunos fizessem uma roda buscando facilitar a interação e a dinâmica do jogo. As 

perguntas foram embaralhadas para que o primeiro aluno pegasse uma das 

perguntas e lesse em voz alta para a turma. Feito isso, qualquer aluno poderia 

responder. O aluno que acertasse a resposta pegaria a próxima pergunta, leria para 

a turma e assim sucessivamente até que as perguntas acabassem. 

Observações: Durante a execução do jogo, cada pergunta feita suscitava um 

debate com base nas respostas dos alunos, mesmo quando as respostas estavam 

incorretas. Verificamos que os alunos tinham uma inquietação para saber qual seria 

a resposta certa, o que gerou mais curiosidade e interesse por parte da turma. Um 

exemplo interessante dizia respeito à leitura por um aluno da pergunta sobre as três 

capitais da África do Sul. A turma sabia responder apenas duas capitais. A cada 

“chute” feito, uma discussão enriquecedora acontecia, pois no erro haviam pontos 

relacionados não só com a matéria do bimestre, mas com temas mais amplos.  

No que se refere à transposição didática percebo que a realização do jogo 

possibilitou uma articulação entre os conteúdos de maneira leve e bem humorada. 

Houve sugestões sobre qual seria a terceira capital da África do Sul que nem se 

situavam no continente africano. Foi uma oportunidade de pegar um erro e 

transformá-lo em uma nova pergunta. Os alunos deram palpites. Alguns sabiam 

onde se situava a cidade que o colega havia exclamado e então percebemos que a 

interação entre bolsistas e alunos no jogo didático permitiu agregar mais 

conhecimento. Esta possibilidade não tinha sido planejada ou prevista 

anteriormente. 

 

3.1. Jogada das Afirmativas 

 

O segundo jogo didático, também em decorrência da construção do artigo, 

nomeia-se “Jogada das afirmativas”, aplicado para duas turmas de 3º ano no final 

do primeiro Bimestre de 2015. Esse jogo, em sua forma original, era uma dinâmica 

utilizada no Colégio Estadual Antônio Quirino, que estudei por alguns anos em 

Visconde de Mauá (RJ). Os slides e os cartões foram o resultado de um 

aprimoramento, mas seu sentido original se manteve.  

Do mesmo modo, o objetivo foi fazer uma revisão e aplicação da matéria 

dada em sala de aula. Dessa vez, a elaboração foi mais bem estruturada visando 
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promover uma relação entre a matéria lecionada e questões relativas aos 

vestibulares. Esta dinâmica gerou motivação nos alunos, visto que muitos já estão 

se preparando para o vestibular. O conteúdo foi abordado com os temas sobre 

cultura, consumo e comunicação de massa.  

Material: Para este jogo foram confeccionados dois materiais. O primeiro se 

refere aos slides contendo as questões elaboradas, retiradas de vestibulares 

anteriores. O critério empregado para a seleção das questões foi sua aproximação 

ao conteúdo dado, demandando por isso, uma pesquisa mais cuidadosa de nossa 

parte em relação ao primeiro jogo realizado em 2014. É importante explicar que o 

slide apresentado continha duas afirmativas, como se confere a seguir. 

 

 

Figura 4: Slide com as questões da jogada das afirmativas. 

 

O segundo material da “Jogada das afirmativas” diz respeito aos cartões a 

serem utilizados pela turma a fim de responder as duas afirmativas apresentadas em 

um dado slide. Foram preparados quatro tipos de cartão. O primeiro com as letras 

VV (verdadeiro/verdadeiro) utilizado para as duas afirmativas corretas. O segundo 

cartão com as letras VF (verdadeiro/falso) no caso de a primeira afirmativa ser 
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verdadeira e a segunda falsa. O terceiro FV (falso/verdadeiro) para atribuir falso à 

primeira afirmativa e verdadeiro para a segunda. O quarto cartão escrito FF 

(falso/falso) se as duas afirmativas forem falsas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5: Cartões da Jogada das afirmativas 

 

Metodologia: Os bolsistas Gabriela Moura e Wallace Telles (bolsista do PIBID) 

ajudaram a organizar a turma em grupos de cinco a seis pessoas. Depois de 

organizados entregamos para cada grupo quatro cartões conforme o modelo já 

descrito.  

Na hora do jogo os alunos respondiam as afirmativas do slide mostrando o 

cartão correspondente. Os objetivos do emprego dos cartões foram por um lado, 

preservar o anonimato das respostas dadas por cada grupo, e por outro, criar um 

clima propício para reflexão entre o grupo durante um minuto, tempo este destinado 

para avaliação das afirmativas por eles. O bolsista Wallace se encarregou de 

recolher os cartões com as repostas depois do tempo estabelecido de um minuto.  
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Imagens 6: Fotos dos alunos no Liceu Nilo Peçanha 

 

Por outro lado, fiquei responsável pela conferência das respostas 

contabilizadas no quadro negro, bem como a apresentação da resposta válida para 

a turma. Cabe dizer que algumas afirmações foram mais complexas e outras mais 

simples, ou seja: durante a avaliação e debate das respostas os alunos colocavam 

suas dúvidas e problemas em relação às alternativas dadas.   

O registro dos cartões utilizados pelos grupos no quadro negro possibilitou 

que os alunos conferissem as alternativas atribuídas a cada afirmativa do slide. Este 

registro foi muito rico, pois fomentou mais o debate do que uma mera conferência de 

pontos errados e certos computados pelos bolsistas. 
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Imagem 7: Foto do quadro da jogada das afirmativas 

 

Observações: A Jogada das afirmativas feita em grupo possibilita a discussão 

entre os alunos, estimulando a curiosidade. Ao responder que uma questão estava 

verdadeira ou falsa, os alunos ficavam apreensivos para saber qual dos grupos teria 

entregado o cartão certo. Quando havia uma das questões que era falsa e todos 

acertavam, nós bolsistas, perguntávamos direcionados a um grupo: grupo 1, onde 

está o erro? Assim, a dinâmica do jogo acontecia de forma participativa. 

Percebemos que além da participação, uma disputa saudável em um jogo didático 

possibilita que cada aluno aplique o conteúdo ensinado, superando a simples 

memorização decorrente de excessivas aulas expositivas.  

Com essas demonstrações acerca do emprego dos jogos, temos a evidência 

de seus resultados satisfatórios para a transposição didática. No que se refere ao 

processo de ensino aprendizagem, percebe se que a partir da iniciativa de testar 

essa nova metodologia em sala de aula, pode se construir uma ponte acessível para 

a passagem dos conteúdos abordados. E em relação a breve analise do que já foi 

produzido no campo da sociologia, pode se perceber que é possível adaptar o 

conteúdo para processos de revisão ou até mesmo avaliativos com um despertar de 

interesse mais intenso por parte dos alunos.  

As metodologias de ensino que são aplicadas com os jogos são uma fonte de 

materiais em que é possível se apropriar do conteúdo para tornar o ambiente 

educativo interessante para o aluno e o professor. Assim, diante da questão 

norteadora deste capítulo: como os novos dispositivos de ensino aprendizagem 

podem servir de material para o ensino da sociologia? Pode se inferir que a partir 
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das analises de outras aplicações os resultados são positivos e possibilitam uma 

série de interações, aprendizados, ajuda mutua e o aprender brincando. Os jogos, 

criados com o cuidado na seleção do conteúdo e aparato do professor, podem ser 

uma excelente metodologia para se ensinar a sociologia. 

 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das aplicações dos jogos com as turmas do ensino médio e da análise 

das outras produções é possível pensar em uma nova alternativa que complemente 

o ensino de modo expositivo. A ideia principal é produzir e aplicar jogos mais 

articulados aos princípios epistemológicos que permeiam um processo de 

transposição didática fértil, a saber: 

 Enfatizar o caráter construído e humano dos saberes ensinados;  

 Problematizar o saber;  

 Favorecer um aprendizado de tipo construtivista;  

 Suscitar uma reflexão sobre a dimensão ética dos saberes. 

A ideia de criar centros de interesses e chaves de leitura que possibilitem o 

processo da transposição didática, facilitando assim, a reflexão dos conteúdos e a 

abordagem mais curiosa por parte dos alunos no espaço escolar contribui para que 

o processo de ensino e aprendizagem aconteça de uma forma que pode ser aliada 

ao lúdico que o jogo proporciona.  

Assim, tomando como ponto de reflexão a disciplina sociologia, que tem como 

uma das principais ideias nos eixos curriculares, causar o estranhamento e a 

desnaturalização, pode se tomar a ideia dos jogos didáticos, como uma estratégia 

que pode auxiliar no processo de ensino aprendizagem nessa disciplina tão recente 

no currículo. 

Ainda sobre as especificidades da disciplina sociologia é fundamental que a 

produção de jogos seja articulada com o conteúdo, pois, além da disciplina ainda 

estar se fixando como matéria do ensino médio, devido as suas intermitências, a 

carência de materiais dificulta o trabalho do professor que acaba recorrendo 

somente as aulas expositivas. Vale ressaltar que as aulas têm sua importância e o 

objetivo não é monopolizar as salas de aula com jogos, mas, pensar em trazê-los 

como recurso que ajuda o professor e o aluno nesse processo complexo que é a 

aprendizagem.  
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 Em relação às questões abordadas nesta monografia, sobre a importância 

dos jogos para a transposição didática e como levar essa alternativa para o campo 

da sociologia, pode se concluir que, a partir dessa pesquisa bibliográfica levantada, 

a importância dos jogos para o ensino é comprovada como um recurso que facilita a 

mediação didática. Os autores que tratam do tema colocaram que é importante 

perceber a relevância do lúdico para o processo educativo por ser mais fácil 

aprender brincando. Então, a partir das produções que já tiveram resultados 

positivos é pertinente que o professor se aproprie dessa metodologia para dinamizar 

os seus conteúdos na disciplina sociologia.  

Portanto, é viável concluir que o jogo supõe uma relação social de interação, 

por isso a participação dos jogos contribui para a formação de atitudes sociais, 

respeito mútuo, solidariedade, cooperação, obediência às regras, espírito de 

responsabilidade, iniciativa pessoal e grupal. 
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