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RESUMO 

 

O uso de ferramentas tecnológicas tem se tornado ao longo dos anos cada vez mais 

utilizado em todos os aspectos sociais e culturais e, na educação não tem sido diferente. As 

escolas estão deixando o ensino padrão de lado, passando a adotar novas metodologias de 

ensino, utilizando, além dos livros e quadros, a tecnologia a seu favor. Dessa forma, o aluno, 

por meio da interação livro, professor e ferramentas tecnológicas, cria habilidades cognitivas 

que o ajudarão na construção do seu próprio conhecimento. Em vista desses fatores, esse 

trabalho teve como objetivo desenvolver um jogo computacional educativo na área de zoologia 

com enfoque nos animais ameaçados de extinção no estado do Amazonas, afim de melhorar o 

ensino dessa área na escola municipal Carolina Perolina Raimunda Almeida, localizada na 

cidade de Manaus/AM. Para que tal objetivo fosse alcançado, foram aplicadas atividades 

complementares após cada aula para que os alunos se familiarizassem mais com os conteúdos 

abordados. Ao final dessa parte, aplicou-se o jogo como uma forma de avaliar todo o 

conhecimento obtido de uma maneira lúdica, instigante e significativa. Por fim, para saber se o 

software foi proveitoso e se conseguiu atingir seu objetivo, ou seja, se ajudou os alunos no 

entendimento dos animais existentes em sua região, aplicou-se um questionário contendo dez 

perguntas referentes à qualidade do jogo e dos conteúdos abordados em sala de aula. Dessa 

forma, concluiu-se a partir da aplicação das atividades e do jogo, que este foi de grande eficácia 

para os alunos, pois de uma maneira lúdica, instigante e diferente, os alunos relembraram pontos 

importantes das aulas, na qual a partir disso, os mesmos tornaram-se capazes de reconhecer as 

características dos animais estudados, conhecer seus hábitos e modo de vida e o mais 

importante, saber quais os métodos de preservação desses animais.  

 

 

Palavras chaves: Jogo Computacional, Ensino de Zoologia, Animais em Extinção 
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ABSTRACT 

 

The use of technological tools has become over the years increasingly used in all 

social and cultural aspects, and in education it has been no different. Schools are 

leaving the standard teaching aside, adopting new teaching methodologies, using, 

besides books and pictures, technology in their favor. In this way, the student, 

through the interaction of books, teachers and technological tools, creates cognitive 

skills that will help him/her to build his/her own knowledge. In view of these 

factors, this work aimed to develop an educational computer game in the area of 

zoology with a focus on animals threatened with extinction in the state of 

Amazonas, in order to improve the teaching of this area at the Carolina Perolina 

Raimunda Almeida municipal school, located in the city of Manaus/AM. In order 

to achieve this goal, complementary activities were applied after each class so that 

the students could become more familiar with the contents covered. At the end of 

this part, the game was applied as a way of evaluating all the knowledge obtained 

in a playful, instigating and meaningful way. Finally, in order to know if the 

software was useful and if it was able to achieve its objective, that is, if it helped the 

students to understand the animals that exist in their region, a questionnaire was 

applied containing ten questions regarding the quality of the game and the contents 

approached in class. Thus, it was concluded from the application of the activities 

and the game, that it was of great effectiveness for the students, because in a 

playful, instigating and different way, the students remembered important points 

of the classes, in which from this, they became able to recognize the characteristics 

of the animals studied, to know their habits and way of life, and most importantly, 

to know the methods of preservation of these animals.  

 

Keywords: Computer Game, Zoology Teaching, Animals in Extinction 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 Introdução   

 

O uso de ferramentas tecnológicas tem se tornado ao longo dos anos cada vez mais 

utilizadas em todos os aspectos sociais e culturais e, na educação não tem sido diferente. 

As escolas estão deixando o ensino padrão de lado, passando a adotar novas 

metodologias de ensino, utilizando, além dos livros e quadros, a tecnologia a seu favor 

(TAROUCO et al, 2004). Dessa forma, o aluno, por meio da interação livro, professor e 

ferramentas tecnológicas, cria habilidades cognitivas que o ajudarão na construção do 

seu próprio conhecimento (TAROUCO et al, 2004).  

Para os professores, MARTINS (2011), argumenta que o computador torna-se uma 

ferramenta fundamental como apoio pedagógico, pois com este, o professor pode inovar 

suas aulas usando recursos multimídia como: aulas com data show, jogos educacionais 

e outros recursos que possibilitem o aluno de aprender de forma cativante, prazerosa e 

divertida.  

Softwares como jogos computacionais didáticos são um dos recursos tecnológicos 

mais usados atualmente como ferramenta pedagógica em sala de aula. Segundo SAVI 

(2008), o jogo computacional pode ser definido como uma ferramenta que captura a 

atenção do jogador com atividades de níveis crescentes que testam a capacidade 

cognitiva e motora do mesmo.  

De acordo com BERNARDO et al (2010), para que as aulas de ciências se tornem 

atraentes o professor deve deixar de ser apenas o informante e o grande organizador de 

ideias e pensar um pouco no contexto social e cultural dos seus alunos, como por 

exemplo, investigar como é o local em que estes vivem, quais as informações que os 

mesmos conhecem a respeito de determinado assunto na disciplina de zoologia que está 

sendo ministrado em sala de aula e quais suas opiniões sobre o que sabem.  

O Brasil é considerado o país com maior diversidade de animais do mundo, porém 

esse fato na maioria das vezes nem sempre é passado para os alunos de forma que estes 

tenham conhecimento de tamanha diversidade, qual sua importância para o país, estado 

ou no local em que vivem, além de saberem como essa diversidade pode influenciar a 

vida humana e como as pessoas podem fazer um bom uso do que essa riqueza produz 

(SOUSA & FREITAS, 2017).  

Segundo informações do site CULTURA, cujo tema é “Biodiversidade no 

Amazonas”, publicado por (PLANTIER, 2012), é abordado que o estado do Amazonas 
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é considerado o estado com a maior biodiversidade do planeta, sendo este a região com 

maior diversidade vegetal e animal do mundo.  

Em termos aproximados, este possui a maior quantidade de insetos em todo planeta, 

sendo também o local com o maior rio do mundo, onde vivem mais de 1,5 mil peixes 

diferentes, três mil espécies de formigas (tendo papel importante na biomassa animal e 

desenvolvimento de copas de árvores), 1.800 espécies de borboletas. Dos 4.650 

mamíferos existentes no mundo, aproximadamente 400 estão presentes no território 

amazônico. Das trinta mil espécies de abelhas existentes, três mil residem na Amazônia 

e das seis mil espécies de répteis existentes, quinhentos estão no território amazônico, 

sendo a maioria cobras e lagartos (PLANTIER, 2012).  

Além disso, é necessário saber não apenas sobre essa diversidade biológica, mas 

principalmente entender como as ações ambientais e humanas podem afetar 

positivamente ou negativamente a vida desses animais, quais as vantagens de ter um 

conhecimento sobre os mesmos e de que modo esses alunos poderiam preservar animais 

existentes em sua região. Ou seja, o professor como mediador, estaria mostrando por 

meio do jogo que saber características e modo de vida dos animais é importante, mas 

acima de tudo, saber como colocar esses conhecimentos na prática com o intuito de 

provocar uma mudança, seja ela grande ou pequena, é muito melhor.  

Em muitas escolas públicas do Amazonas, principalmente as dos municípios do 

interior desse estado, o professor não tem a possibilidade de usar aulas práticas com 

animais em laboratório para expor melhor o conteúdo para seus alunos, faz-se necessário 

que este utilize outras ferramentas viáveis para melhoria no ensino dessa área. Portanto, 

como visto anteriormente sobre a importância dos jogos computacionais didáticos, esta 

ferramenta, se for voltada como método didático pode mudar positivamente o 

aprendizado dos alunos no ensino de zoologia de escolas públicas da capital e 

principalmente do interior do estado do Amazonas.  

De acordo com o portal EMDIV (2015), na qual aborda sobre a fauna e flora 

amazônica, é destacado que assim como em outros municípios do estado do Amazonas, 

algumas regiões da cidade de Manaus apresentam grande diversidade de animais e 

plantas, sendo possível encontrar muitas espécies de plantas, anfíbios, insetos e alguns 

répteis como tartarugas, caimões e serpentes. Como esta cidade está localizada as 

margens do rio negro, podem ser encontrados também nessa região grandes mamíferos 

como o peixe-boi e o boto. Em vista disso, é extremamente importante que os alunos 

dessa cidade, tenham tais conhecimentos sobre tamanha riqueza.  
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Portanto, nesse trabalho, propõe-se desenvolver um jogo computacional educativo 

na área de zoologia, com o intuito de melhorar o ensino dessa área na escola 

municipal Carolina Perolina Raimunda Almeida, localizada na cidade de 

Manaus/AM.  

 

  
1.2 Objetivos  

  

 Geral  

  

• Desenvolver um jogo computacional educativo na área de zoologia com 

conteúdo sobre vertebrados, em específico aqueles que estão em extinção no 

estado do Amazonas, com o intuito de melhorar o ensino de zoologia na escola 

municipal Carolina Perolina Raimunda Almeida, localizada na cidade de 

Manaus/AM.  

  

Específicos  

• Mostrar por meio do jogo desenvolvido os principais animais ameaçados de 

extinção na região Amazônica.  

• Abordar por meio do jogo assuntos como: características básicas, diversidade 

biológica, modo de vida, curiosidades e preservação.  

• Analisar através de um questionário o aproveitamento dos alunos com a 
aplicação do jogo na escola.  
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CAPÍTULO 2 

 

2.1 Metodologia 

 

A metodologia adotada nesse trabalho foi a qualitativa do tipo estudo de caso. 

Segundo GEHARDT & SILVEIRA (2009), a pesquisa qualitativa não se preocupa 

com números e sim com a qualidade do que se busca compreender, seja de um grupo 

social, de uma organização, etc. Assim, o pesquisador que utiliza o método 

qualitativo, tem como objetivo explicar o porquê das coisas, preocupando-se com os 

problemas sociais que não podem ser quantificados. Quanto ao tipo, GEHARDT & 

SILVEIRA (2009), caracterizam o estudo de caso como sendo a análise de algo bem 

mais definido, como por exemplo uma pessoa, instituição, sistema educativo, 

programa ou uma unidade social. Dessa forma, no estudo de caso aplicado nesse 

trabalho, buscou-se conhecer e investigar detalhadamente uma determinada situação 

incomum, ou seja, um método de ensino que não é tão aplicado nas escolas da rede 

pública, analisando quais são suas particularidades, essência e o que este pode gerar 

como consequência no meio social em que está inserida. Nesse caso, o pesquisador 

não interfere no objeto estudado, mas sim, mostra como o mesmo vê essa situação. 

O estudo foi realizado no período da pandemia do novo coronavírus e como 

medida de proteção, as aulas só poderiam ter a participação de no máximo 5 alunos fixos 

em sala e com conteúdos reduzidos. Em vista disso, a pesquisa foi realizada com 5 

estudantes com faixa etária de 12 a 14 anos, do 7º ano do ensino fundamental de uma 

escola de rede pública, localizada na cidade de Manaus/AM. 

  

2.1.2 Definindo temas e conteúdo para o software   

A escola municipal Carolina Perolina Raimunda Almeida, foi escolhida para a 

realização desse projeto pois a mesma não possui vínculo com nenhuma universidade 

ou instituição de pesquisa. Em vista disso, vemos o quanto uma escola fica, de uma certa 

forma, deficiente quando nesta não são realizados projetos de pesquisa ou qualquer outra 

modalidade de extensão que possa estimular e melhorar o ensino-aprendizado. 

Inicialmente foram realizadas visitas a escola para apresentação das atividades 

que foram realizadas, tendo como objetivo, identificar quais as necessidades recorrentes 

no ensino de zoologia e se os mesmos conhecem os animais existentes na sua região. 

Após esses questionamentos introdutórios foram realizados debates para escolha dos 
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principais animais que foram trabalhados e aplicados no jogo, levando em consideração 

principalmente os animais ameaçados de extinção. Os dados obtidos por meio desses 

debates foram pontos chaves para definir quais conteúdos sobre cada animal foram 

colocados no jogo.  

Os animais escolhidos para serem estudados foram aqueles que encontram-se em 

extinção e cujo habitat é a região Amazônica, sendo eles:  

1. Peixe boi da Amazônia; 

2. Gato-maracajá; 

3. Gavião real; 

4. Onça pintada;  

5. Conceitos e métodos de preservação. 

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as aulas tiveram que ser 

reduzidas, por isso, apenas estes 5 conteúdos foram abordados. 

 

2.1.3 Descrição da escola 

   Como citado anteriormente, a escola escolhida para aplicação da atividade foi a 

escola municipal Carolina Perolina Raimunda Almeida, sendo criada pela lei nº 1724de 

31 de outubro de 1984, reconhecida pelo Parecer 024/89 do CCE/AM. A escola está 

situada na rua Barreirinha, nº 500, bairro São José I, zona leste. 

   Essa 1984, a escola passou a funcionar com os cursos de alfabetização e de 1ª a 

4ª série do primeiro grau. De 1990 a 1995, funcionou com turmas de 1ª a 8ª série. 

Posteriormente, em 1996, funcionou no turno matutino com séries de 4ª a 5ª série e nos 

turnos vespertino e noturno com turmas de 5ª a 8ª série. Em 1998 funcionou no turno 

matutino com séries de 5ª a 7ª série, e no turno vespertino e noturno de 5ª a 8ª série.  

No ano 1999, funcionou de 5ª a 8ª série do ensino fundamental nos turnos 

matutino, vespertino e noturno. De 2000 a 2008, funcionou no turno matutino com o 

Ciclo de Formação Humana, no vespertino de 5ª a 8ª série e no turno noturno de 5ª a 8ª 

série e EJA. Em 2009, funcionou no turno matutino de 1º ao 5º ano e uma sala com o 

PAA, no vespertino de 6º ao 9º ano e no noturno de 6º ao 9º ano e EJA. No ano de 2016, 

passou a funcionar no turno matutino o 5º ano e uma sala de EJA inclusiva, no turno 

vespertino do 6º ao 9º ano e no noturno o EJA (1º e 2º segmento). Sua estrutura física 

foi alterada nas reformas de 19841996 e 1997 e em 2004, passou por manutenção e 

melhorias do ambiente. Desde a sua fundação a escola foi administrada pelos seguintes 
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gestores: Suely Furtado (1984); Maria José (1985-1987); Ana Quadros (interventora-

1992); Francisco Carlos Martins Dias (1993); Judite Pinho da Silva; Daiva Inês de 

Oliveira Lopes (1999); José Luiz Brás Melgueiro (2000 a 2005); Giane Rocha Fernandes 

(2005-2006); Edna (2007); Urçuene Gomes da Silva (2007-2018). Atualmente a escola 

está sob a gestão do pedagogo José Rodrigo Martins da Silva, desde setembro de 2018 

e conta com 74 funcionários e 1263 alunos matriculados. 

A instituição tem como objetivo geral, alicerçar o trabalho pedagógico enquanto 

processo de construção contínua do conhecimento, fortalecendo o processo de 

concretização da gestão participativa e democrática da escola. E como objetivos 

específicos, a escola procura sistematizar todas as ações do processo educativo da 

mesma, assegurando a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, 

busca-se fortalecer o processo de gestão participativa e democrática na escola; dar 

oportunidade para o desenvolvimento de habilidade dos educandos, tornando-os 

cidadãos críticos, participativos, conscientes e atuantes dentro do contexto social ao qual 

está inserido. Aproximar a escola e a comunidade com o intuito de ajudar no 

desenvolvimento do ensino e aprendizado dos educandos. Por fim, a instituição objetiva 

melhorar o desenvolvimento e desempenho acadêmico dos alunos na escola.  

 

2.1.4 Construção do software  

 A ferramenta utilizada no desenvolvimento do software foi a GDevelop, uma 

plataforma opensource criada para facilitar a criação de games para desenvolvedores 

sem muita experiência em programação. É possível desenvolver através dela, títulos para 

as mais diversas plataformas, como Windows, Android e iOS.  

A plataforma não tem uma linguagem de programação específica, embora forneça a 

opção de instalação de plug-ins para a programação com certas linguagens como, Python 

e C++ É baseada em um sistema de objetos e eventos, onde scores, ações de personagens, 

controles de direção, efeitos de cenários, instruções etc, já estão prontos para serem 

utilizados, somente necessitando de algumas instruções simples, para se adequarem ao 

título a ser desenvolvido, não necessitando de qualquer linguagem de programação. 

Após a construção do jogo, o mesmo foi testado no mínimo dez vezes, afim de evitar 

possíveis erros que possam prejudicar o aproveitamento dos alunos na hora da sua 

aplicação.  
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Esse trabalho é fruto do projeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação na qual participei como bolsista, no período 

de agosto de 2018 a agosto de 2019, tendo como orientador o professor Érico Luis 

Hoshiba Takahashi e co-orientado pelo Prof. Valdemir João da Silva, doutor em 

informática, professor nos cursos de Engenharia de Software e Sistemas de Informação 

no ICET em Itacoatiara.  

Como a sala era composta de apenas de 5 alunos, cada aluno jogou individualmente. 

O que obteve maior pontuação, ganhou o jogo. 

O desenvolvimento do software foi elaborado com ênfase nas aulas que seriam 

dadas em sala de aula. Como a criação de outros desafios foi limitada, optou -se por 

fazer o jogo em forma de quiz. Assim, o software propiciaria aos alunos o reforço de 

pontos importantes dos conteúdos de uma forma lúdica e menos pressionante.  

O software foi desenvolvido para ser composto de 4 etapas (cada uma 
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Abaixo, na figura 1, pode-se ver a tela inicial do jogo. Essa tela é composta por 

dois botões, sendo o primeiro “Iniciar”, que dará acesso ao jogo, e o segundo “Sair”. 

Nota-se que foi preferido sprites e backgrounds com temas no estilo “cartoon”, visando 

uma aproximação maior com o público alvo (alunos do ensino fundamental).  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pra que os jogadores entendessem o objetivo do jogo, foi inicialmente mostrado 

a história do mesmo: 

Com o aumento do desmatamento, queimadas e da caça ilegal, a Mãe-da-Floresta 

resolveu criar protetores para proteger a mata de qualquer pessoa que adentrassem na 

mesma. Dessa forma, se o aventureiro (bonequinho principal do jogo) quiser explorar a 

Figura 1. Tela inicial do jogo. 
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floresta, este terá que passar por esses protetores para enfim poder completar sua 

aventura.  

Em relação ao funcionamento do jogo, o mesmo funcionou da seguinte maneira: 

cada jogador começou com 3 vidas. Se o mesmo conseguisse pegar todas as vidas, 

ganhava mais uma. Em contrapartida, se perdesse todas as vidas, perdia o jogo, 

recomeçando da primeira fase. Se o jogador conseguisse chegar até o animal mostrado 

no final da fase, este tinha que responder uma pergunta referente ao mesmo. Se ele 

errasse essa pergunta, recomeçava a fase com as três vidas, caso contrário, avançava 

para a próxima fase também com três vidas. O jogador que passasse por todas as fases e 

respondesse todas as perguntas corretamente, ganhava o jogo. 

 

2.1.5 Aplicação dos conteúdos 

 Foram realizadas 5 aulas teóricas com duração de 40 minutos cada. Em cada aula 

foi abordado sobre um animal específico, sendo a última, relacionada aos conceitos e 

métodos de preservação destes animais. Posteriormente, foram realizadas a aplicação 

prática tanto do jogo quanto do questionário. O período máximo para realização dessas 

atividades na escola teve um período de 3 semanas.  

 As atividades tiveram início no dia 5 de outubro de 2020 e término no dia 23 do 

mesmo mês/ano. Abaixo está detalhado como essa metodologia foi aplicada.   

• A primeira aula, cujo tema é: " Peixe-Boi-da-Amazônia", foi presencial e 

abordou conteúdos como: características básicas, diversidade biológica, 

modo de vida, curiosidades e preservação.  

• A segunda aula foi sobre o " Gavião Real". (Aula presencial), abordando os 

mesmos conceitos citados anteriormente. 

•  Na terceira aula foi aplicada a primeira atividade sobre o assunto do “peixe-

boi-da-Amazônia” e “Gavião-Real” - via WhatsApp (Aula online); 

• Na quarta aula, o conteúdo abordado foi sobre o "Gato Maracajá". (Aula 

presencial); 

•  Na quinta aula foi abordado o assunto sobre a "Onça Pintada". Sendo esta, 

também uma aula presencial;  

• Na sexta aula foi novamente aplicada uma atividade com os conteúdos sobre 

o “Gato Maracajá” e “onça Pintada”. Sendo esta, via WhatsApp. (Aula 

online);  
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• Na sétima e penúltima aula foi abordado sobre "preservação e conservação 

dos principais animais ameaçados de extinção no estado do Amazonas", 

sendo essa, umas das aulas mais conceituada e explorada. (Aula presencial); 

• A oitava e última aula teve a aplicação o jogo e posteriormente do 

questionário. (Aula presencial). Em seguida, realizou-se a coleta de dados 

do questionário já respondido pelos alunos-via WhatsApp e feita uma 

avaliação de como os alunos avaliaram tanto o método de ensino quanto o 

software como ferramenta educacional. 

 

2.1.6 Método de avaliação de aproveitamento   

Para saber se o software foi proveitoso e se conseguiu atingir seu objetivo, ou 

seja, se ajudou os alunos no entendimento dos animais existentes em sua região, aplicou-

se um questionário contendo dez perguntas referentes à qualidade do jogo e dos 

conteúdos abordados em sala de aula. 

 

CAPÍTULO 3 

3.1 Resultados e discussão   

  
3.1.2 Aulas realizadas em sala de aula.  

Em cada aula foi enfatizado sobre; as características básicas, modo de vida 

(habitat, alimentação, reprodução) e preservação, além de demonstrar algumas 

curiosidades dos animais estudados. Ao longo destas, procurou-se destacar a 

importância dos mesmos e o porquê devemos sempre preservá-los. 

3.1.2.1 Peixe-Boi da Amazônia (Trichechus inunguis). 

 A primeira aula dada foi sobre o Peixe-Boi da Amazônia (Trichechus inunguis). 

Depois de conhecer um pouco sobre esse animal, foi realizada uma atividade sobre 

tudo o que foi abordado, conforme mostra a figura 2. 
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 Referente a primeira alternativa, os alunos demonstraram domínio do assunto, 

abordando nas respostas que a diferença do Peixe-Boi-da-Amazônia para o Peixe-Boi-

Marinho está primeiramente no seu tamanho (sendo o Peixe-Boi-da-Amazônia menor 

que o Peixe-Boi-Marinho). Segundo, que o Peixe-Boi-da-Amazônia não apresenta 

unhas as nadadeiras peitorais e que além disso, o mesmo apresenta uma mancha com 

coloração branca ou rosada na parte ventral.   

Conforme SANTOS (2020), o Peixe-Boi-da-Amazônia é o menor em relação as 

outras espécies, chegando a ter três metros de comprimento. O autor destaca, que uma 

das principais diferenças entre o Peixe-Boi-Marinho e o Peixe-Boi-da-Amazônia está 

na sua coloração. O primeiro (Peixe-Boi-Marinho), apresenta uma coloração cinza 

claro com pelos espalhados pelo corpo. Já o segundo (Peixe-Boi-da-Amazônia), possui 

uma coloração variando do cinza escuro ao preto com manhas brancas ou rosadas na 

região do abdômen. Outra diferença bem característica entre os dois é a presença de 

unhas nas nadadeiras peitorais, que está ausente no Peixe-Boi-da-Amazônia 

 A partir da comparação entre as respostas dos alunos com os trabalhos de 

SANTOS (2020), concluiu-se que os mesmos tiveram êxito na identificação e 

diferenciação do Peixe-Boi-da-Amazônia.   

 Na segunda alternativa, relacionada a caça do Peixe-Boi-da-Amazônia, os 

alunos responderam que esse animal foi e ainda é muito caçado devido a sua carne que 

é muito saborosa e seu couro, na qual é utilizado para várias finalidades. 

Figura 2. Atividade sobre o Peixe-Boi- da-Amazônia 

(Trichechus inunguis). 
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 De acordo com as publicações de SOUZA (2019), no site AMAZÔNIA: Notícia 

e Informação (2019). Este afirma que no período colonial o Peixe-Boi-da-Amazônia 

foi amplamente caçado para obtenção da sua carne, gordura e couro. Ele destaca 

também que atualmente a principal ameaça a esse animal continua sendo a caça ilegal, 

para obtenção da sua carne, tão apreciada pela população amazonense em geral. Este 

também aborda que a adesão crescente das redes de pesca tem permitido a captura 

acidental de filhotes, o que torna a situação ainda mais preocupante, já que na região 

Amazônica esse animal encontra-se ameaçado de extinção. 

 Essa ameaça é ainda mais preocupante, pois além da caça, a degradação do seu 

habitat (devido aos desmatamentos), poluição dos rios, construção de fábricas e 

hidrelétricas, além da reprodução desse animal que é de longo prazo e quando ocorre, 

apenas um filhote é gerado, contribuem ainda mais para que a população desse animal 

esteja cada vez menor na região Amazônica. tendo, portanto, necessidade de estratégias 

de curto, médio e logo prazo para amenizar essa situação preocupante (SOUZA, 2019). 

 Na alternativa 3, os alunos demonstraram domínio sobre a importância do Peixe-

Boi-da-Amazônia, explicando que este exerce papel essencial no ambiente em que vive 

como, contribuir para a ciclagem de nutrientes nos rios e controle de plantas aquáticas 

nos lagos, pois sem isso, seria difícil a entrada de luz solar nos mesmos. 

 Além dos pontos abordados pelos alunos, uma outra contribuição que o Peixe-

Boi-da-Amônia exerce, conforme explicado no site IPÊ (2017) é a fertilização dos rios 

através de sua urina e fezes, na qual possui vários nutrientes. Esses nutrientes são 

absorvidos pelos fitoplâncton, sendo este a base da cadeia alimentar aquática. Além 

disso, esses mesmos nutrientes ajudam no controle biológico de plantas aquáticas.  

Para avaliar a criatividade dos alunos, em cada atividade, as duas últimas 

questões do tópico “testando sua criatividade”, foram elaboradas para que os estudantes 

mostrassem não só domínio do assunto como também, permitir que estes pudessem 

expor seu poder de crítica, questionamento, criatividade e atenção. Na primeira 

questão, foi pedido que estes demonstrassem todo o conhecimento adquirido, podendo 

ser em forma de história. desenho, resumo, cartilha etc.). abaixo é mostrado uma dessas 

respostas: 
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                         Cartilha 

“o Peixe-Boi-da-Amazônia é um mamífero aquático endêmico da 

Amazônia. Ao longo do ano o comportamento do Peixe-Boi-da-

Amazônia varia conforme as estações de cheia e seca. É herbívoro 

alimenta-se de grande variedade de plantas aquáticas e semi 

aquáticas. Contribui para a ciclagem de nutriente nos rios e 

controle de plantas aquáticas nos lagos. A reprodução do Peixe-Boi-

da-Amazônia está intimamente associada ao ciclo hidrológico da 

região. A taxa reprodutiva é baixa as fêmeas geram um filhote no 

intervalo de 3 a 5 anos após uma gestação que dura de 11 a 12 

meses. (Questão número 1 do tópico “testando sua criatividade”). 

 

Na resposta acima o aluno C destacou vários pontos sobre o Peixe-Boi-da-

Amazônia como: algumas das suas características, onde habita, qual o seu modo de 

vida. Abordou um pouco sobre sua alimentação, sua importância no ambiente em que 

vive e por fim, sobre sua reprodução. Mostrando grande conhecimento sobre esse 

animal.  

3.1.2.2 Gavião-Real (Harpia harpyja). 

  Na segunda aula, foi abordado sobre o Gavião-Real (Harpia harpyja), tendo 

como objetivo, demonstrar aos alunos as características principais para reconhecer 

esse animal. Além disso, buscou-se fazer com que estes, através das atividades, 

expressassem seu poder de questionamento, crítica, criatividade e opiniões. 
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A primeira questão, referiu-se as características do animal. Os alunos apontaram 

que as principais características que faz o Gavião-Real ser conhecido como uma das 

aves mais fortes e bonitas são: suas garras grandes e afiadas, a presença de um 

penacho bipartido na cabeça, ter um dorso com coloração cinza escuro (quase 

negro), ter o peito e abdômen branco e pescoço com um “colar” negro. 

Essa questão teve como objetivo identificar se os alunos, a partir dos conteúdos 

abordados em sala de aula, reconheceriam esse animal. A partir das respostas 

obtidas, constatou-se que todos apontaram corretamente características marcantes 

desse animal, sendo tais os principais responsáveis por sua força e beleza.  

  A segunda questão, teve como objetivo, saber se o aluno entendia o porquê dessa 

ave ser tão discreta e tão pouco vista, mesmo sendo grande. Como resultado, todos 

responderam que um dos fatores se deve a sua forma de caçar, pois para capturar 

uma presa, essa ave fica de espreita entre os galhos das árvores, esperando a hora 

certa para atacar. Porém, segundo publicações de MENQ (2013), no site “Aves de 

Rapina Brasil”, o Gavião-Real possui diferentes estratégias de caça e dependendo 

do tipo de ambiente em que vive e o tipo de presa que está acostumada a predar, 

essas estratégias de caça podem ser classificadas de dois tipos: as de “busca” e as de 

”ataque”. Os que estão classificados como os de “busca”, costumam capturar presas 

como pequenos roedores, répteis, anfíbios e invertebrados, pois esses animais são 

mais abundantes, indefesos e fáceis de serem capturados (pois pouco reagem quando 

são predados), os ataques são mais simples, rápidos e de curta distância. 

Em contrapartida, os que estão classificados como os de “ataque”, realizam ataques 

mais complexos e dependendo do caso; com distâncias curtas, médias ou longas. 

Suas presas costumam ser vertebrados ágeis, mais cautelosos e relativamente 

grandes. Além disso, são mais difíceis de serem pegas e quando são, costumam 

enfrentar o predador.   

  Assim, como na primeira atividade, na segunda também foi criado o tópico 

“testando sua criatividade”. A primeira questão desse tópico teve como objetivo 

verificar se os alunos tinham aprendido nas aulas qual o tipo de ambiente natural em 

que esse animal vive e onde o mesmo passa a maior parte do tempo. Sendo mostrado 

Figura 3. Atividade sobre o Gavião-Real (Harpia harpyja). 
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através de um desenho que estes deveriam fazer ao redor da figura do animal, 

conforme mostrado nas figuras abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nas figuras acima, os alunos mostraram através dos desenhos que Gavião-Real vive em 

áreas de florestas (imagem à direita) e que costumam ficar grande parte do tempo nos galhos 

das árvores, onde também constroem seus ninhos. O Gavião-Real realmente habita florestas, 

geralmente estas são de áreas extensas, aparecendo em pequenos fragmentos isolados, desde 

que haja alimento suficiente para sua sobrevivência. No segundo tópico, os alunos tinham que 

mostrar por meio de poema, música, cartilha, história em quadrinhos ou história, o que tinham 

aprendido sobre o Gavião-Real. Algumas destas são mostradas abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Desenho A1, mostrando qual o 

local que o Gavião-Real vive. 

Figura 5. Desenho A2, mostrando qual o local 

que o Gavião-Real vive. 

Figura 6. Resposta B1, que em forma de história, mostra a 

importância de preservar o Gavião-Real (Harpia harpyja). 
 



 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira figura mostra o trabalho de um aluno que através de uma cartilha, 

abordou sobre vários aspectos que estão levando esse animal a extinção. Apontando 

que um dos fatores está primeiramente na sua beleza. Por ser um animal belo, este 

atrai muitos caçadores e colecionadores de aves. Outro fator apontado está na pouca 

quantidade de filhotes gerados (coloca até dois ovos) e quando a fêmea gera mais de 

um filhote, pode ocorrer um processo chamado “cainismo”. Esse processo comum 

em aves, principalmente as predadoras, consiste em um comportamento agressivo 

entre os irmãos filhotes, na qual o irmão mais forte mata o mais fraco, afim de 

conseguir toda a atenção e comida dos pais. Dessa forma, além de gerar poucos 

filhotes, apenas um sobrevive, contribuindo, portanto, para a redução da sua 

população. 

O segundo, mostrou através de um poema quais métodos devemos tomar para 

continuarmos preservando esse animal tão belo. Citando que não desmatar as 

florestas, evitar a caça predatória e não comercializar esse animal, são pontos 

importantíssimos para que o mesmo continue existindo em seu ambiente natural.   

3.1.2.3 Gato-Maracajá (Leopardus wiedii) 

 

A terceira e penúltima aula foi sobre o Gato-Maracajá (Leopardus wiedii). Nesta, 

assim como em todas as aulas, os alunos aprenderam a identificar, saber um pouco 

sobre o seu modo de vida, além de conhecerem alguns métodos de preservação, 

conforme mostrado na figura abaixo. 

 

Figura 7. Resposta B2, mostrando através de um poema a 

importância de preservar o Gavião-Real (Harpia harpyja). 
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Na primeira questão da atividade acima, os alunos exploraram e descreveram 

sobre as características e modo de vida (reprodução, habitat, hábitos e alimentação), 

destacando que o pouco conhecimento que se tem desse animal, o pequeno número 

de filhotes que nascem e sua belíssima pelagem, são os principais fatores para esse 

animal estar quase extinto. Na segunda questão estes se aprofundaram mais no 

assunto sobre preservação, explicando que esse animal não pode ser extinto, devido 

à grande importância biológica que o mesmo exerce no ambiente em que vive, 

destacando ainda que preservando agora, as pessoas, estariam dando oportunidade 

para que gerações futuras possam ver esse e outros animais tão belos que 

encontramos na natureza. 

  

3.1.2.4 Onça-Pintada (Panthera onca) 

 

  Essa atividade, cujo o assunto foi sobre a Onça-Pintada, concentrou-se na 

preservação deste animal, visto que atualmente o mesmo está em maior número no 

Brasil, já que em outros países como Estado Unidos ela está extinta e na Argentina 

e no México, quase extinta. Porém, mesmo estando mais presente no Brasil, sua 

população vem diminuindo drasticamente em vários biomas brasileiros, estando 

atualmente com maior número de populações na região Amazônica. Portanto, é de 

grande importância que os alunos, além de saberem identificar e conhecer o modo 

de vida da Onça-Pintada, conheçam principalmente os métodos de preservação desse 

animal. Na figura 9 é mostrada como a atividade sobre esse assunto foi elaborada. 

 

 

Figura 8. Atividade sobre o Gato-Maracajá (Leopardus wiedii). 
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  Na primeira questão, todos os alunos descreveram que os principais motivos que 

levaram e ainda continuam levando a extinção da Onça-Pintada são: a caça ilegal (usando sua 

pelagem para confecção de roupas, bolsas, calçados e outros acessórios) e a degradação do seu 

habitat para a agricultura, construção de hidrelétricas, mineral e outras atividades. Quanto a 

segunda questão, todos os alunos afirmaram que desenvolveriam e aplicariam projetos de 

conservação relacionados a esses animais. Assim, os projetos de conservação são um dos 

principais métodos aplicados pela maioria dos pesquisadores. Porém, segundo o INPA (2019), 

outro método de grande valia é permitir que a comunidade tenha um conhecimento geral sobre 

esses animais, conscientizando, sensibilizando e motivando os mesmos na questão da 

preservação. 

3.1.3 Aplicação do Software  

 

 Após o encerramento das aulas teóricas, deu-se início a aplicação do jogo, na 

qual individualmente os alunos seguiram as regras passadas (sendo descritas na 

metodologia desse trabalho). As figuras abaixo, mostram o jogador iniciando a primeira 

fase do jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Jogador iniciando o jogo. 

Para esse conseguir finalizar a 

expedição, o mesmo tem que passar 

pelos protetores da floresta. 

Figura 11: Jogador chegando no final da 

primeira fase para posteriormente responder 

à pergunta sobre o animal (Gato-Maracajá) 

mostrado no final da mesma.  

 

Figura 9. Atividade sobre a Onça-Pintada (Panthera onca).   
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Conforme visto na figura 10, no canto superior esquerdo, encontram-se as vidas 

do jogador, na qual podem ser perdidas conforme for o desempenho do mesmo. Acima 

(nos galhos menores), estão os protetores e abaixo (no galho maior) está o explorador 

iniciando sua expedição pela floresta. 

 

A figura 11, mostra o jogador chegando no final da primeira fase, onde encontra 

o primeiro animal estudado (Gato-Maracajá), para em seguida responder as perguntas 

relacionadas ao mesmo.  

 

Na figura 12, é mostrado uma tela com perguntas relacionadas ao Gato-

Maracajá. Sendo a primeira alternativa a correta (é um animal noturno). Essas perguntas 

não terão um tempo limite. Dessa forma, o jogador terá tempo suficiente para pensar e 

responder as questões sem pressão. 

  

As telas mostradas nas figuras posteriores, mostram sprites de animações dos 

personagens, bem como a construção dos cenários diferentes das demais etapas do jogo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Na figura 13 a tela apresenta o jogador chegando ao final da segunda fase, onde 

encontra o segundo animal estudado (Peixe-Boi-da-Amazônia), após o mesmo passar pelos 

Figura 12: Tela mostrando perguntas da primeira fase sobre o Gato-

Maracajá (Leopardus wiedii). 

Figura 13: Tela mostrando a segunda fase do 

sobre o Peixe-Boi-da-Amazônia (Trichechus 

inunguis). 

 

Figura 14: pergunta referente ao Peixe-Boi-da-

Amazônia. 
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protetores, que nessa fase, estão mais velozes e fortes. Além disso, nessa etapa os jogadores 

tiveram que continuar prestando atenção na quantidade de vidas que tinham, pois se perdessem 

todas estas nessa fase ou nas outras, voltavam para o início do jogo. 

              Após chegar ao final da segunda fase, o jogador encontra a pergunta relacionada ao 

Peixe-Boi-da-Amazônia. Sendo correta a terceira alternativa (é um mamífero). Apesar do 

nome, os Peixe-Boi em geral, não são peixes e sim mamíferos. Eles pertencem a essa classe, 

pois além de respirarem pelos pulmões, as fêmeas tem glândulas mamárias para a produção de 

leite que serve de alimento para seus filhotes. Esse último é uma das características mais 

marcantes e o que designa o nome dessa classe de animais. Dessa forma, os alunos não somente 

aprenderam sobre as características do Peixe-Boi-da-Amazônia, como também aprenderam 

sobre características exclusivas dos animais dessa classe. 

    Posteriormente, o jogador passa para a penúltima fase do jogo. No final o mesmo 

encontrará outro animal estudado em sala de aula, sendo este o “Gavião-Real”, indo direto para 

a pergunta referente ao mesmo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 A pergunta, como todas as outras é composta de três alternativas, sendo a correta a 

primeira alternativa (o macho caça presas diferentes da fêmea). De acordo com o site “Aves de 

Rapina Brasil”, esse fator deve-se a diferença de tamanho. O macho por ser menor e mais ágil 

que a fêmea, caça animais de pequeno porte como alguns mamíferos terrestres e aves. Em 

contrapartida, a fêmea caça animais como macaco e preguiça  

Após responder corretamente a pergunta o jogador passa para a última fase do jogo. 

Nesta, o mesmo encontrará algumas dificuldades, pois além de os protetores estarem bem mais 

preparados (com movimentos mais rápidos), se o bonequinho cair dos galhos, terá que reiniciar 

Figura 16: pergunta referente ao Gavião-Real. 

 

Figura 15: Tela mostrando a terceira fase do jogo 

sobre o Gavião-Real (Harpia harpyja). 
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a fase o que o atrasará ainda mais. Portanto, é necessário que o jogador pense e analise os 

movimentos dos protetores para que este possa passar de galho em galho até encontrar o último 

animal que é a Onça-Pintada, conforme visto na figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 18, vemos a última pergunta do jogo, referente a Onça-pintada. Na qual, 

instiga o aluno a relembrar o hábito de vida desse animal. Esta, tem como correta a segunda 

alternativa (solitário e tem hábitos noturnos).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Conforme visto em cada figura. Os elementos gráficos na tela são objetos 

diferentes. Esse método foi aplicado para deixar todos os itens do jogo de forma 

independente. Como nas aulas, no jogo também é enfatizado sobre a preservação desses 

animais, pois não basta apenas ter conhecimento das características e modo de vida dos 

mesmos. Entender a importância destes no ambiente em que estão inseridos é ainda mais 

significativo, pois só assim os alunos e toda a comunidade envolvida, poderão criar 

Figura 17: jogador chegando no final da última 

fase do jogo, após avistar a onça-Pintada 

(Panthera onca). 

Figura 18: pergunta referente a Onça-pintada 

(Phantera onca. 

Figura 20: Tela mostrando o jogador perdendo  Figura 19: Tela mostrando o jogador ganhando. 

Ao chegar nesta fase, o jogador pode optar por 

sair ou reiniciar o jogo.   
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novos métodos de conscientização que ajudarão a mudar essa realidade. As figuras 

abaixo mostram como esse assunto está inserido no jogo. 

 

   3.1.4 Aplicação do questionário 

 

  A figura 21 apresenta resultados da primeira questão do questionário, referente a 

avaliação das aulas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conforme visto acima, no ponto vertical tem-se a quantidade de alunos que participaram 

desse estudo e no ponto horizontal, as repostas dos mesmos referentes a avaliação das aulas. 

Como podemos observar, todos apontaram que as aulas foram excelentes, não havendo ao fim 

das mesmas, reclamações ou dúvidas. Dessa forma, observamos o quanto o aluno fica instigado, 

curioso e interessado em aprender quando a aula não é cumulativa, pressionante e estressante.   

 A segunda questão teve como objetivo avaliar se os alunos acharam ou não significativa 

a metodologia aplicada nas aulas e se esse método de ensino ajudou ou não na melhora do seu 

aprendizado. Todos responderam que a metodologia aplicada foi muito significativa, pois 

aprenderam coisas novas e interessantes sobre animais que ainda não conheciam, além de 

ampliarem seus conhecimentos sobre animais, na qual já tinham um conhecimento prévio. 

Além de saberem o quanto esses seres vivos são fundamentais no ambiente em que vivem e a 

Figura 21: avaliação dos alunos referente as aulas dadas em sala de 

aula.  
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importância de preservá-los, reconhecendo, portanto, que esse conhecimento é uma das bases 

fundamentais para mudar essa realidade. 

 

  Os resultados da terceira questão, podem ser analisados no gráfico abaixo. Nesta, 

procurou-se investigar se os alunos já tinham um conhecimento prévio dos animais estudados 

antes da aplicação desse estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analisando o gráfico, vimos na linha horizontal (indicando as respostas), e na linha 

vertical (indicando a quantidade de alunos) que antes das aulas, dois alunos conheciam um 

pouco sobre o Peixe-Boi-da-Amazônia, a mesma quantidade de alunos também conheciam ou 

já tinham ouvido falar do Gavião-Real. Já em relação ao Gato-Maracajá, nenhum aluno tinha 

conhecimento desse animal o que é justificável já que é um animal pouco estudado e divulgado. 

Em contrapartida, em relação a Onça-Pintada, todos os alunos a conheciam, tendo alguns até 

visto esse animal em zoológico. Tal fator pode ser explicado porque a população da Onça-

Pintada é maior na Região Amazônica e apesar de estar ameaçada de extinção, ainda pode ser 

vista em muitas regiões do Amazonas.  

 Na quarta questão, cujo o objetivo era saber se além dos animais estudados, os alunos 

sabiam de outros animais da Amazônia que também estão em extinção, o aluno A apontou 

animais como a Ararinha-Azul, que apesar de não ser endêmica da região Amazônica, é 

Figura 22: Resultados das análises dos conhecimentos prévios dos 

alunos, referente aos animais estudados.   
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considerada por muitos como extinta nos ambientes em que costumava viver e o Mico-Leão-

Dourado, outro animal que não é da região Amazônica, mas que está quase extinto no ambiente 

em que vive (Mata Atlântica). Os alunos B, C, D e E, responderam que não conhecem nenhum 

outro animal da região Amazônica que encontra-se em extinção.  

 Analisando esses dados, concluímos que os alunos, apesar de conhecerem alguns 

animais que encontram-se quase extintos, não conhecem os específicos da Região Amazônica. 

Dessa forma, abordar assuntos como esse em sala de aula, torna-se ainda mais significativo.   

 A quinta questão trata-se justamente desse fator, quando procura-se saber se os alunos 

concordam e acham interessante que assuntos como esses fossem mais estudados em sala de 

aula (como atividades extracurriculares, por exemplo). Todos os alunos colocaram que sim, 

apontando um único argumento. Facilitação e enriquecimento do aprendizado.  

  A sexta questão teve como objetivo saber a opinião dos alunos em relação ao uso de 

jogos didáticos como ferramentas auxiliares nas disciplinas. Os resultados são mostrados no 

gráfico abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Conforme mostra o gráfico, mais especificamente na linha horizontal, essa 

questão possui três alternativas e como resultado, todos os alunos responderam que os jogos 

didáticos sempre deveriam ser usados em sala de aula, já que atuam como importantes 

Figura 23: Avaliação dos alunos em relação ao uso de jogos didáticos (tanto eletrônicos 

quanto modelados) em sala de aula.  
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ferramentas auxiliares no ensino-aprendizado, mostrando, portanto, o quanto se interessaram 

por esse novo tipo de metodologia.  

 Segundo SILVA & NAGASHIMA (2014), os jogos didáticos, independentemente de 

como são criados, podem servir como ótimas ferramentas de ensino e se forem bem aplicados, 

podem estimular; o interesse, capacidade de trabalho em equipe, capacitação na formação de 

novas ideias, estímulo da criatividade e investigação, além de muitos outros benefícios por parte 

dos alunos. 

 A sétima questão, procurou saber se os alunos antes da aplicação desse estudo já haviam 

tido alguma aula com o uso de jogo didático tanto eletrônico quanto manual. Como resultado, 

todos afirmaram que nunca tiveram aulas com o auxílio desse tipo de ferramenta, mostrando 

assim o déficit que as escolas (principalmente as da rede pública) tem em relação ao uso de 

materiais didáticos significativos para o melhoramento do processo de ensino-aprendizagem.    

 A oitava questão teve como objetivo identificar a opinião dos estudantes participantes 

sobre o jogo didático aplicado em sala de aula. O aluno A, respondeu que é uma ótima 

alternativa para o melhoramento do aprendizado dos alunos. O aluno B, respondeu que o jogo 

o ajudou a relembrar as aulas e a responder as perguntas de uma forma mais divertida e 

interessante. O aluno C, respondeu que o software ajudou muito no aprendizado, fazendo-o 

relembrar de alguns pontos passados nas aulas e que seria bom se os professores fizessem 

sempre jogos assim em outras disciplinas. Os alunos D e E, tiveram respostas semelhantes 

enfatizando que o jogo foi bem criativo e interessante.  

 Partindo da mesma ideia da questão anterior, a nona questão teve como objetivo saber 

se essa ferramenta foi ou não significativa, ajudando na fixação dos conteúdos teóricos passados 

nas aulas. Os alunos responderam que sim e de uma forma geral, enfatizaram que eles viram 

novamente no jogo, conteúdos que já haviam esquecido ou que passaram despercebidos nas 

aulas teóricas. 

A décima questão buscou avaliar se foi divertido e prazeroso aprender conciliando as 

aulas teóricas com o jogo. Os alunos de uma forma geral responderam que o jogo lhes 

proporcionou um aprendizado muito mais divertido, pois a medida que iam jogando, 

identificavam os animais e lembravam de muitos conteúdos passado nas aulas. 
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3.2 Conclusão 

Tendo em vista que o objetivo principal do trabalho foi mostrar aos alunos uma nova 

metodologia de ensino, aderindo ao uso de um jogo computacional para o melhoramento do 

ensino, em específico o de zoologia em uma das escolas da rede pública de Manaus, concluiu-

se a partir da aplicação das atividades e do jogo, que este foi de grande eficácia para os alunos, 

pois de uma maneira lúdica, instigante e diferente, os alunos relembraram pontos importantes 

das aulas, na qual a partir disso, os mesmos tornaram-se capazes de reconhecer as características 

dos animais estudados, conhecer seus hábitos e modo de vida e o mais importante, saber quais 

os métodos de preservação desses animais.  

Dessa forma, torna-se necessário que os professores façam mais a adesão desse novo 

tipo de ferramenta para que suas aulas se tornem mais ricas e instigantes. A partir desse trabalho, 

observamos que qualquer pessoa pode desenvolver softwares dessa natureza, não se 

restringindo apensas a pesquisadores da área tecnológica e que partindo desse tipo de 

metodologia, seus alunos aprenderão muito mais.  

Concluiu-se ainda, que além dos conteúdos tradicionais tidos nos livros didáticos é 

importante que os profissionais dessa área abordem e apliquem aulas extracurriculares, com 

conteúdos da região local dos alunos, corroborando com a visão de BERNARDO et al (2010), 

na qual diz que para que as aulas de ciências se tornem atraentes, o professor deve deixar de ser 

apenas o informante e o grande organizador de ideias e pensar um pouco no contexto social e 

cultural dos seus alunos, procurando investigar como é o local em que estes vivem, quais as 

informações que os mesmos conhecem a respeito de determinado assunto na disciplina de 

zoologia que está sendo ministrado em sala de aula e quais suas opiniões sobre o que sabem. 

Investigar problemas e impactos ambientais na região, trazendo essas questões para a sala de 

aula; com o objetivo de tornar seus alunos capazes de questionar, investigar e criar métodos de 

resolução dos problemas. Portanto, fazendo dessa forma o professor torna-se não só um grande 

auxiliar de ideias como também um preparador de futuros cientistas, tornado estes cada vez 

mais aptos a mudarem conceitos, ideias e realidades. 

Para que este trabalho torne-se mais amplo e significativo é necessário que este seja 

ampliado a mais escolas e fontes de pesquisas para que professores reconheçam a importância 

desse tipo de abordagem no melhoramento do ensino e no que se refere aos alunos, para que 

estes tenham cada vez mais opções de estudo contribuindo para a melhora do seu aprendizado. 

Além disso, torna-se necessário que se faça pequenos ajustes referentes a abordagem e 

atividades do jogo. Quanto a abordagem, ao invés de o explorador ir perdendo vida à medida 
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que toca nos protetores (representados por bonequinhos na cor cinza no jogo), um novo método 

referente a estas ações poderia  

ser aplicado, como por exemplo, o explorador a medida que fosse tocando nos 

protetores, os mesmos poderiam liberar caixas com informações de como o explorador poderia 

explorar a floresta sem prejudicar os animais existentes na mesma. Além disso, estas 

informações poderiam também conter informações referentes aos animais estudados, 

enriquecendo ainda mais o conhecimento dos alunos. Quanto as atividades, torna-se necessário 

construir novos desafios, que levem o jogador (aluno) a ampliar seus conhecimentos sobre os 

animais estudados, enfrentado desafios que o façam pensar mais, interagir e expor seus 

conhecimentos adquiridos. Dessa forma, ao incluir esse novo tipo de metodologia, os alunos 

seriam levados a pensamentos mais críticos e construtivos.   
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APÊNCIDE  

 

 QUESTIONÁRIO AVALIATIVO REFERENTE AO JOGO E AS AULAS APLICADAS 

 

1) Como você avalia as aulas dadas sobre os principais animais ameaçados de extinção no 

Amazonas? 

        Excelente  

 

 

 

2) Com a metodologia aplicada nas aulas. Você acha que estas se tornaram menos ou mais 

significativas no melhoramento do seu aprendizado? Justifique. 

 

 

  

 

3) Antes das aulas, você já tinha um conhecimento prévio dos animais estudados? Se sua 

resposta for sim, selecione abaixo quais seriam. 

 

 

 

 

 

4) Você conhece outros animais da região Amazônica que também estão ameaçados de 

extinção? Se a resposta for sim, cite quais seriam 

 

 

 

 

5) Na sua concepção, você acha que esses conceitos (que não são vistos nos livros didáticos), 

deveriam ser aplicados em sala de aula? Comente. 

 

 

6) Como você avalia o uso de jogos didáticos (tanto os eletrônicos quanto modelados) usados 

em sala de aula? 

Ótimo 

Regular 

Fraco 

Peixe-Boi-da-Amazônia  Gavião-Real Gato-Maracajá Onça-Pintada 
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  Sempre deveriam ser usados, pois são importantes ferramentas auxiliares no ensino-

aprendizado; 

Deveriam ser usados somente em algumas aulas; 

Nunca deveriam ser usados, já que não melhoram o aprendizado dos alunos. 

 

7) Você já teve alguma aula com uso de jogo didático (eletrônico ou manual)?  

 

 

8) Comente sobre o que você achou do jogo aplicado em sala de aula. 

 

 

9) Responda SIM ou NÃO e em seguida justifique. Na sua concepção, o software ajudou na 

fixação dos conteúdos estudados?  

 

 

10) Foi mais divertido e prazeroso aprender conciliando as aulas com o jogo? Comente. 
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FIGURAS MOSTRANDO A APLCAÇÃO DO JOGO E DO QUESTIONÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicação do jogo 
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Aplicação do questionário 

Aula realizada em sala de aula 


