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RESUMO 

A presente pesquisa analisou como um jogo didático pode influenciar no processo ensino-

aprendizagem do conteúdo sobre carotenoides dos alunos de duas escolas públicas do 

município de Gravatá-PE. Sabendo que essa pesquisa é de cunho qualitativo e está atrelada ao 

uso de um meio lúdico, que é um jogo didático, intitulado de “corrida dos carotenoides” para 

que assim possa trazer melhorias para o ensino de ciências e biologia. Levando em conta o 

processo metodológico da pesquisa, a aplicação desse jogo ocorreu em três turmas com 

alunos do 6ª ano do Ensino Fundamental, 9ª ano do Ensino Fundamental e 3ª ano do Ensino 

Médio, totalizando 90 alunos participantes da presente pesquisa. Os resultados mostraram que 

houve um aumento bastante significativo (p-valor < 0.0001) no número de acertos após a 

aplicação do jogo. Esse jogo didático foi muito importante, pois despertou o processo 

cognitivo, intelectual, dentre outros aspectos, os quais não seria facilmente observado no caso 

de alunos submetidos ao processo tradicional de ensino, com aulas teóricas e expositivas. O 

brincar torna um conteúdo mais fácil de ser absorvido, além do aluno ter mais interesse por se 

tratar de uma brincadeira. Para a análise de dados foi utilizado o teste Shapiro-Wilk, onde 

pode se comprovar que os dados percentuais da pesquisa apresenta uma distribuição normal e 

também foi utilizado o teste t-student, onde se comparou o desempenho das turmas. 

Observou-se que o jogo foi eficiente, dentro do se propôs, ou seja, conseguiu transmitir aos 

alunos, de forma lúdica, informações básicas sobre carotenoides e sua importância na dieta 

humana, capacitando-os na função de agentes multiplicadores de conhecimento, entre seus 

pares.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de ciências e biologia. Jogo didático. Lúdico no ensino de 

ciências e biologia. Aprendizagem significativa. Carotenoides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present study analyzed how a didactic game can influence the teaching-learning process 

of carotenoid content of students from two public schools in the municipality of Gravatá-PE. 

Knowing that this research is qualitative and is linked to the use of a recreational 

environment, which is a didactic game, titled "race of carotenoids" so that it can bring 

improvements to the teaching of science and biology. Taking into account the methodological 

process of the research, the application of this game occurred in three classes with students of 

the 6th year of Elementary School, 9th year of Elementary School and 3rd year of High 

School, totaling 90 students participating in the present research. The results showed that 

there was a significant increase (p-value <0.0001) in the number of hits after the game 

application. This didactic game was very important, since it awoke the cognitive, intellectual 

process, among other aspects, which would not be easily observed in the case of students 

submitted to the traditional teaching process, with theoretical and expositive classes. Playing 

makes content easier to be absorbed, and the student is more interested in being a joke. For 

the data analysis the Shapiro-Wilk test was used, where it can be verified that the percentage 

data of the research presents a normal distribution and also the t-student test was used, in 

which the performance of the groups was compared. It was observed that the game was 

efficient, within the proposed, that is, was able to transmit to the students, in a playful way, 

basic information about carotenoids and their importance in the human diet, enabling them in 

the function of agents multipliers of knowledge, among their pairs. 

 

KEY WORDS: Teaching science and biology. Didactic game. Playful in teaching science 

and biology. Meaningful learning. Carotenoids. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o Ensino de Ciências na Educação Básica, apresenta-se como um desafio 

constante, uma vez que no processo de ensino e aprendizagem, não é incomum o estudante 

assumir uma posição passiva, como um mero espectador na sala de aula, sem se sentir 

estimulado a participar do processo. Com isso, a contextualização é um recurso que tira o 

estudante dessa condição e o faz assumir as responsabilidades da aprendizagem. Contrapondo 

a esta contextualização, o professor utiliza de abordagens e atividades diferenciadas que 

promovem a interação e despertem o interesse do educando. Entre essas atividades, pode-se 

citar aquelas de caráter lúdico, as quais podem despertar imediatamente o interesse do aluno 

para o conteúdo que lhe é repassado.  

No item 2.2 (Sugestões Metodológicas Gerais), dos Parâmetros para a Educação 

Básica do Estado de Pernambuco (2013, p.25), entende como Atividades Lúdicas: 

O lúdico pode ser definido como uma categoria geral na qual estão inseridas todas as 

atividades que têm características de jogos, brinquedos e brincadeiras. As atividades 

lúdicas são fundamentais no desenvolvimento e na educação, sendo capazes de 

promover o desenvolvimento pessoal e sociocultural, revitalizando os processos de 

ensino e aprendizagem, tornando-os mais ricos e significativos. Os jogos e 

brincadeiras são elementos muito valiosos no processo de apropriação do 

conhecimento. Permitem o desenvolvimento de competências e habilidades no 

âmbito da comunicação, das relações interpessoais, da liderança e do trabalho em 

equipe, utilizando a relação entre cooperação e competição em um contexto 

formativo. O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o 

desenvolvimento espontâneo e criativo dos estudantes. Ao professor, permite 

ampliar o conhecimento em técnicas ativas de ensino, desenvolvendo capacidades 

pessoais e profissionais para estimular, nos estudantes, a capacidade de comunicação 

e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira, lúdica, prazerosa e participativa, de 

relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a uma maior apropriação dos 

conhecimentos envolvidos. Utilizar jogos como instrumento pedagógico não 

significa trabalhar com jogos prontos, nos quais as regras e os procedimentos já 

estão determinados, mas, principalmente, implica estimular a criação, pelos 

estudantes, de jogos relacionados com os temas discutidos no contexto da sala de 

aula. 

Portanto, a inclusão do Jogo Didático, que é uma atividade lúdica, se apresenta como 

uma possibilidade prática que pode dinamizar os ensinamentos, na proporção em que 

possibilita a geração de estímulo ao interesse do aluno, desenvolve níveis diferentes de 

experiência pessoal e social, ajuda a construir suas novas descobertas, desenvolve e enriquece 

sua personalidade, e simboliza um instrumento pedagógico que leva o professor à condição de 

condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem (ROSA, 2015).  
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Sendo um estimulador da aprendizagem, o professor pode aproveitar o ambiente 

escolar para efetuar, além de outras competências importantes à formação do aluno, uma 

educação alimentar eficiente, abrangente e com resultados duradouros, a qual poderá 

contribuir para a manutenção da qualidade de vida desses alunos, utilizando para isso o 

recurso dos jogos didáticos. Em Pernambuco, a questão nutricional e de saúde, com a 

finalidade de compreender a importância da dieta balanceada e das atividades físicas para a 

manutenção da saúde, juntamente com a bioquímica dos nutrientes só são abordados, dentro 

do ensino de Ciências, no segundo bimestre do 8º ano do Ensino Fundamental (EF). No 

entanto, a questão dos hábitos alimentares dos seres que compõem as cadeias existentes é 

apresentada já no 6º ano do EF, sendo o tema melhor explorado no 7º ano (Arcanjo et al., 

2013). 

Dentro da temática de nutrição e saúde, pode-se introduzir o conhecimento dos 

benefícios de carotenoides, os quais são corantes naturais e abundantemente encontrados na 

natureza, dos quais mais de 600 variantes estruturais estão reportados e caracterizados na 

literatura, a partir de bactérias, algas, fungos e plantas superiores. Destes compostos, 50 

(cinquenta) são consumidos na dieta humana e aproximadamente 12, são encontrados em 

concentrações mensuráveis no sangue e nos tecidos humanos (MORAIS, 2006). 

Estes produtos são os responsáveis pela cor na maioria das frutas e vegetais (cenouras, 

tomates, espinafre, laranjas, pêssegos, entre outros) podendo variar de amarelo até o vermelho 

vivo. Pesquisas têm demonstrado que os carotenoides atuam como antioxidante, protegendo 

as células dos danos oxidativos e, consequentemente, reduzindo o risco de desenvolvimento 

de algumas doenças crônicas e na prevenção de cânceres (como de próstata, doenças 

cardiovasculares e formação de catarata (KRINSKY, 1994; FRUSCIANTE et al., 2007).  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 Desenvolver um Jogo Didático com atividade prática associada que será apresentado 

para três turmas de duas escolas públicas (municipal / estadual), com a finalidade de 

proporcionar ao aluno informações sobre carotenoides e sua relação e importância na 

saúde humana. 

2.2 Objetivos específicos 

 Desenvolver uma atividade pedagógica que permitirá ao aluno do ensino fundamental 

e médio identificar quais os alimentos ricos em carotenoides e suas principais funções.  

 Diferenciar os tipos de carotenoides presentes nos alimentos.  

 Esclarecer as funções dos carotenoides na saúde humana. 

 Capacitar alunos do ensino fundamental e médio como agentes multiplicadores de 

conhecimento, entre seus pares. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

3.1. Aprendizagem significativa e o ensino de Ciências e Biologia 

O conceito de aprendizagem significativa afirma que o indivíduo relaciona uma nova 

informação de forma não arbitrária e substantiva com aspectos já presentes em sua estrutura 

cognitiva (AUSUBEL 1980, p. 15, apud LEMOS; MOREIRA 2011, p.15). 

Segundo Lemos (2006) a aprendizagem significativa de uma determinada área do 

conhecimento corresponde à construção mental de significados, já que implica em uma ação 

pessoal e intencional, relacionando a nova informação com os significados já existentes na 

estrutura cognitiva. 

Segundo Silva et al. (2015) a ideia principal da aprendizagem significativa é aquele 

processo onde o aluno já tem conhecimento sobre determinado conteúdo, ou seja, é levado em 

consideração os seus conhecimentos prévios. O indivíduo apresenta determinado 

conhecimento e este passa por um processo de aprendizagem e adquire novas informações, no 

entanto na estrutura cognitiva do indivíduo essas novas informações se interagem com outras 

informações adquiridas anteriormente e se ancora com a preexistente, tornando a 

aprendizagem significativa (MOREIRA; MASINI, 2001). 

Nascimento e Manso (2014) sugerem que para que haja avanços no processo 

educativo, como um todo, para que haja uma aprendizagem significativa crítica, o aluno deve 

utilizar os seus conhecimentos para questionar sua posição como cidadão, sendo necessária a 

diversificação de estratégias didáticas e não adotar o livro didático como sendo o único 

referencial para sala de aula. Ainda segundo estes autores o papel principal do professor para 

promover a aprendizagem significativa é a desconstrução de conceitos já aprendidos para que 

ocorra uma reconstrução desses conceitos mais ampla e consistente, tornando-se assim mais 

inclusivos com relação à conceitos mais atuais. Esse processo deve estar presente em um 

momento de planejamento, onde o educador irá buscar formas criativas e estimuladoras de 

desafiar as estruturas conceituais dos alunos. 

Ratificando esse pensamento, Amaral (2010) afirma que a utilização de uma única 

estratégia pouco contribui para um trabalho pedagógico de qualidade. Sendo assim, um 

conjunto de estratégias planejadas assegura tanto a interatividade do processo ensino-

aprendizagem como a construção de conceitos significativos pelos estudantes, permitindo 

uma abordagem integradora e evitando a fragmentação de um mesmo conceito. 
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O Ensino de Biologia tem se tornado descontextualizado, limitando-se apenas a 

resolução de exercícios e problemas escolares que não requerem uma compreensão contextual 

mais ampla, de modo que os estudantes, apesar de aprenderem os termos científicos, não se 

tornam capazes de compreender e apreender o significado de sua linguagem (SANTOS, 

2007). 

Na forma convencional de ensino aplicada ao cotidiano da escola, percebe-se que o 

discente até consegue absorver várias informações, porém não confirma que essas 

informações causarão modificações efetivas sobre o conteúdo no intelecto desse educando. 

Assim, o indivíduo faz uma série de atividades pré-estabelecidas, presume-se que esteja 

assimilando todo tema transmitido em sala, onde na verdade ele está, apenas, condicionando o 

assunto (SILVA, et al., 2015). 

3.2 O lúdico no ensino de Ciências e Biologia 

A tendência de aliar o lúdico ao ensino de Ciências vem ganhando destaque nas salas 

de aula, podendo ser observados o uso de jogos pedagógicos, peças teatrais, desenhos, além 

de outros métodos e técnicas. No uso de recursos e atividades que possibilitem a execução de 

práticas de ciências pode-se constatar a necessidade de uma melhoria no processo de 

execução prática no ensino de ciências da rede pública de ensino (LEITE; LIMA; CALDAS, 

2014). 

A ousadia e inovação são necessárias para permitir que o aluno construa seus saberes, 

com alegria e prazer, possibilitando a criatividade, as relações interpessoais e o pensamento 

crítico. O lúdico pode ser utilizado como promotor do processo de ensino-aprendizagem nas 

práticas escolares, possibilitando a aproximação dos alunos ao conhecimento científico. Neste 

sentido, o lúdico se constitui um recurso importante para o professor desenvolver as 

habilidades dos alunos, tais como: resolução de problemas, apropriação de conceitos e atender 

as características da adolescência (LEITE; LIMA; CALDAS, 2014). 

A visão de que o lúdico pode ser importante ferramenta metodológica no ensino de 

biologia parte das ideias de Rizzo Pinto (1997) citado por Knechtel e Brancalhão (2008, p. 04) 

quando afirma: 

Não há aprendizagem sem atividade intelectual e sem prazer; a motivação através da 

ludicidade é uma boa estratégia para que a aprendizagem ocorra de forma efetiva. 

As situações lúdicas mobilizam esquemas mentais além de desenvolver vários 

aspectos da personalidade como a cognição, afeição, socialização, motivação e 

criatividade.  
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Através de atividades lúdicas, o aluno explora muito mais a sua criatividade, melhora 

a sua conduta no processo de ensino-aprendizagem e, em consequência, melhora a sua 

autoestima. A aplicação de recursos lúdicos necessita de uma metodologia precisa, bem 

segura e com objetivos bem delimitados e determina para que assim possam ser alcançados, 

pois apenas a mudança da prática e a utilização do recurso não asseguram a evolução esperada 

(AMORIM, 2013). 

Ainda se tratando do lúdico em sala de aula, Knechtel e Brancalhão (2008, p.24) 

afirmam que: 

atividades lúdicas auxiliaram na aquisição de conhecimentos científicos de forma 

eficaz e significativa, com atitudes de respeito ao colega e as regras de jogo, de 

cooperação e iniciativa pessoal”. Ainda segundo os autores, “os professores que 

queiram inovar sua prática, tenham nos jogos e brincadeiras aliados permanentes, 

possibilitando aos alunos uma forma de desenvolver as suas habilidades intelectuais, 

sociais e físicas, de forma descontraída, lúdica e participativa. 

 

Nesse contexto, o professor tende a observar e relacionar as necessidades, facilidades e 

dificuldades no processo de ensino-aprendizagem do aluno, daí então, a atividade lúdica passa 

a se tornar convidativa e atrativa, uma vez que a criança e/ou adolescente a entende como uma 

brincadeira. Porém, a finalidade apresentada pelo professor precisa ser estabelecida e passada 

para os alunos, como forma de chamar a atenção sobre o tema da brincadeira ou jogo didático 

(ROSA, 2015). 

Enfatizado pelo mesmo autor, abordar a temática da ludicidade em sala de aula não 

pode ser automaticamente traduzido enquanto levar brincadeiras para dentro deste espaço sem 

que exista um fim, ou até mesmo, apenas para distrair os alunos. O que se discute de grande 

importância no presente trabalho é a capacidade do professor estar atento a 

necessidade/possibilidade de desenvolver a sua prática profissional pautado em uma didática 

ampla, que se transforma a cada momento com foco na parceria ensino-aprendizagem que é 

necessário que se apresente dentro de uma constante (ROSA, 2015). 

Neste sentido, Pinto e Tavares ainda complementam que: 

É necessário que as escolas sensibilizem no sentido de desmistificar o papel do 

lúdico, que não é apenas um passatempo, mas sim uma ferramenta de grande valia 

na aprendizagem em geral, inclusive de conteúdos, pois propõe problemas, cria 

situações, assume condições na interação (PINTO;  TAVARES, 2010, p. 234). 

O espaço da sala de aula é compreendido enquanto único na sua forma de oportunizar 

a aprendizagem, e, desta forma, cabe levar em conta que a inserção de uma cultura lúdica no 

espaço da sala de aula é fundamental para que se tenha um processo coletivo de aprendizagem 
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e na busca da relação da compreensão da sala de aula com o processo de ludicidade, observa-

se que esse pode ser um processo de integração vitorioso no que se diz respeito ao ensino-

aprendizagem (ROSA, 2015). 

3.3 Jogos Didáticos como ferramenta de ensino 

Uma das preocupações destacada em documentos oficiais (Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, BRASIL, 1999), é a organização do conteúdo científico e da 

metodologia, exclusivamente, para preparar os alunos para exames de ingresso ao Ensino 

Superior, em detrimento das finalidades atribuídas pela Lei de Diretrizes e Bases (LEI Nº 

9394/96). Por conseguinte, estes documentos apontam como uma das possíveis estratégias 

para abordagem de temas científicos, o desenvolvimento, o uso e a avaliação de jogos 

didáticos (BRASIL, 1996). 

De acordo com as orientações curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2006, 

P.28): 

O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o desenvolvimento 

espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor ampliar seu conhecimento 

de técnicas ativas de ensino, desenvolver capacidades pessoais e profissionais para 

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

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

escolar, levando a uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos. 

 

Nesta ótica, o fato de um jogo ser destacado através de uma metodologia é por que 

parte do pressuposto que o professor quando possui clareza dos objetivos visados e organiza 

metodologicamente a atividade para alcançá-los, tem grandes chances de sucesso na 

implementação deste em sala de aula. Afirma-se também que quando um educador não sabe 

ao certo os objetivos a serem explorados com a atividade proposta, não conseguirá proceder 

na aplicação do recurso e terá mais chances de obter resultados falhos na aplicação 

(PEDROSO, 2009). 

É possível encontrar na literatura da área de Educação e especializada em Ensino de 

Ciências, uma infinidade de características atribuídas ao uso de jogo no ensino. Para 

Kishimoto (1996), o jogo não é o desfecho, mas o eixo que conduz a um conteúdo didático 

especifica resultando em um empréstimo da ação lúdica para a compreensão de informações. 

Já segundo Fortuna (2003), enquanto joga, o aluno desenvolve a iniciativa, a imaginação, o 

raciocínio, a memória, a atenção, a curiosidade e o interesse, concentrando-se por longo 

tempo em uma atividade.  
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Segundo Miranda (2001), vários objetivos podem ser atingidos com o uso de jogos 

didáticos. São eles, a cognição (desenvolvimento da inteligência e da personalidade, 

fundamentais para a construção de conhecimentos); a afeição (desenvolvimento da 

sensibilidade e da estima e atuação no sentido de estreitar laços de amizade e afetividade); 

socialização (simulação de vida em grupo); a motivação (envolvimento da ação, do desfio e 

mobilização da curiosidade) e a criatividade. 

Já Campos et al. (2003) destacam que por aliar os aspectos lúdicos aos cognitivos, o 

jogo é uma importante estratégia para o ensino e a aprendizagem de conceitos abstratos e 

complexos, favorecendo a motivação interna, o raciocínio, a argumentação, a interação entre 

alunos e entre professores e alunos. 

No entanto, apesar de todos os benefícios já relatados na literatura, a utilização do jogo 

como meio educativo demorou a ser aceita no ambiente educacional (GOMES; FRIEDRICH, 

2001). E ainda hoje é pouco utilizado nas escolas, visto que seus benefícios são 

desconhecidos por muitos professores, inclusive nas áreas de Ciências e Biologia, para o 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 

Fernandes (1998) apud Lepienski e Pinho (2013) levanta uma questão bastante 

pertinente ao ensino de Biologia. Segundo este autor, a maioria dos alunos vê a biologia 

apresentada em sala, como uma disciplina cheia de nomes, ciclos e tabelas a serem decorados, 

enfim, uma disciplina não agradável. Isto está de acordo como relatado por Pedroso (2009), o 

qual afirma que a Biologia é interpretada por alguns alunos como uma ciência difícil, por 

haver uma relação entre teorias e conhecimentos empíricos que não são associados à vida 

cotidiana do educando. Apresentando assim um obstáculo na sala de aula, fazendo com que o 

processo de ensino e aprendizagem seja mais difícil.  

Com isto, o desafio para o professor da área de Ciências/Biologia está em encontrar o 

caminho a seguir que torne as aulas mais atraentes, participativas que permita prender a 

atenção dos alunos aos conteúdos trabalhados. 

Segundo Campos et al. (2003) o jogo didático pode ser utilizado para construção de 

conhecimentos antes não abordados na teoria; este se diferencia de material pedagógico pelo 

simples fato de possuir algo lúdico na sua composição e que irá chamar a atenção do aluno 

para que preste mais atenção e se interesse mais pelo o que está sendo estudado. Ainda 

segundo estes autores, alguns jogos didáticos podem ser utilizados para desenvolver a 

capacidade de motivação, criatividade, cognição, afetividade, etc. 
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O uso de jogos no ensino representa, em sua essência, uma mudança de postura tanto 

do educando ao entrar em contato com o tema a ser estudado quanto para o professor. Tendo 

o educador um papel fundamental, pois este muda de comunicador de conhecimento para o de 

problematizador, observador, facilitador, consultor, mediador, interventor e incentivador da 

aprendizagem, no processo desconstrução do saber pelo aluno. Grando (1995) destaca que o 

jogo como um gerador de situação-problema e desencadeador da aprendizagem do aluno. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1996): 

A capacidade dos alunos de pesquisar, de buscar informações, abalizá-las e 

selecioná-las, além da capacidade de aprender, criar, formular, ao invés de um 

simples exercício de memorização, o aluno deve ser capaz de formular questões, 

diagnosticar e propor soluções para problemas reais. Com relação ao ensino de 

Biologia, ele deve, ainda, colocar em prática, conceitos, procedimentos e atitudes 

desenvolvidas na escola, aceitando-se que, muitas vezes, o aluno sabe muito sobre 

um determinado conceito biológico e possui argumentos perceptivos sobre as 

situações, adquiridos com suas experiências, mas pode faltar a ele uma rede 

conceitual que lhe ofereça unidade a todos os fragmentos de informações que 

possui. À medida que progride nos estudos ele passa dos argumentos perceptivos 

aos conceituais, realizando raciocínios e analogias concretas, por meio de sua 

interação com o mundo e as pessoas com que tem contato. 

Como descrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+ BRASIL, 2002 p. 36):  

O ensino da Biologia deve servir como meio para ampliar a compreensão sobre a 

realidade, recurso graças ao qual o fenômeno biológico pode ser percebido e 

interpretado, instrumento para orientar decisões e intervenções. 

 

Desta forma, o uso destes métodos não é apenas significante como necessário para 

contribuir para a melhoria na qualidade do ensino e aprendizado coletivo e individual dos 

alunos que estão cursando o ensino fundamental e médio. Estudos a respeito do uso de jogos e 

modelos didáticos para o ensino de ciências e biologia existente, e que embasam o tema desta 

pesquisa apontam o mesmo caminho. Tais metodologias são necessárias para facilitar a 

compreensão dos alunos, como é descrito no PCN+ (BRASIL, 2002 p.57): 

Favorecem o desenvolvimento espontâneo criativo dos alunos e permitem ao 

professor ampliar seu conhecimento de técnica ativas de ensino”. Mas para 

compreender melhor as práticas do educador, ao utilizar estas metodologias, este 

trabalho se propõe em analisar pela fala e percepção do professor, personagem desta 

pesquisa, estas práticas; como é o desenvolvimento em sala de aula, resultado 

obtido, dificuldades enfrentadas e como é o processo de avaliação desta prática. 

Viana e Maia (2010) procuraram abordar o assunto sobre os temas estruturadores e sua 

contribuição nas práticas docentes. Segundo as autoras, o uso de temas estruturados permite 

se chegar a uma aprendizagem significativa no desenvolvimento das competências. 

Consensualmente, o professor precisa estar preparado para se utilizar com eficiência desses 
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instrumentos para possibilitar ao aluno desenvolver as habilidades necessárias para a 

compreensão dos conceitos biológicos em consonância com os fatos reais e cotidianos.  

Entende-se que o Jogo Didático vem facilitar o processo de aprendizagem, 

favorecendo ativamente a construção do conhecimento do mesmo. Seu aspecto lúdico permite 

ao aluno preencher, de forma prazerosa, lacunas de conteúdos e conhecimentos que não 

ficaram explícitos na explicação teórica e oral pelo professor ou orientador, facilitando a 

relação do processo ensino-aprendizagem, tanto para o educador, quanto para o educando 

(CAMPOS, et al., 2003). 

3.4 Carotenoides: Estrutura e Funções 

Os carotenoides englobam um conjunto de compostos naturais os quais são 

responsáveis pela cor da maioria das frutas, vegetais, flores e fungos. Os seus tons podem 

variar de amarelo ao vermelho vivo, sendo catalogados aproximadamente 600 carotenoides na 

natureza, destes vinte (20) estão presentes no plasma sanguíneo e nos tecidos, sendo o -

caroteno, -caroteno, -criptoxantina, licopeno, luteína e zeaxantina os que apresentam maior 

concentração no organismo (YAMAGATA, 2017). Mais recentemente, com o crescente 

interesse pela saúde, os carotenoides também têm sido adicionados aos alimentos a fim de 

enriquecê-los. São também precursores de muito compostos químicos importantes, 

responsáveis pelo aroma de alguns alimentos, fragrâncias de algumas flores, coloração 

específica e fotoproteção (VALDUGA et al., 2009). 

Além disso, estudos evidenciam que o consumo de alimentos ricos em carotenoides 

promove a diminuição no risco de várias doenças. Em estudos realizados por Olson (1999), 

esses atuam sequestrando o oxigênio singlete, removendo os radicais peróxidos, modulando o 

metabolismo carcinogênico, passando a inibir a proliferação celular, estimulam a 

comunicação entre células e elevam a resposta imune (RUSSO; SANT'ANNA, 2013). 

A produção natural dos carotenoides a nível mundial é de aproximadamente 100 

milhões de toneladas por ano e é encabeçada pela fucoxantina das algas fotossintéticas 

marrons. O corpo humano não é capaz de produzi-los, sendo assim, depende da alimentação 

para adquiri-los. São fontes de α e β-caroteno, as cenouras e abóboras; de licopeno, tomates e 

produtos derivados, como extrato, polpa e molhos, e; de luteína, o espinafre. A Figura 01 

apresenta a estrutura química desses quatros compostos naturais (LATSCHA, 1990) 
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Figura 1 - Exemplos de carotenóides (A) licopeno, (B) Luteína, (C) α-caroteno e (D) β 

caroteno. 

   Fonte: UENOJO et al. (2007). 

 

O licopeno (C40H56) é predominante encontrado, após ingerido, no plasma e nos 

tecidos humanos. Excelente antioxidante de cor avermelhada encontrado em vegetais como 

tomate, goiaba, pitanga, melancia, entre outros alimentos, previne a oxidação do LDL (Low 

Density Lipoprotein) e reduz o risco do desenvolvimento de arteriosclerose e doenças 

coronárias, além de prevenir câncer de próstata, e também por afastar riscos a doenças 

cardiovasculares, ajuda a retardar também o envelhecimento das células e pode assim proteger 

contra os danos causados pelos raios ultravioletas (AMBROSIO et al. 2006). 

Segundo Waliszewski e Blasco (2010), o licopeno esse apresenta uma estrutura 

simétrica e acíclica, constituído por átomos de carbono e hidrogênio, com onze (11) ligações 

duplas conjugadas e duas (02) ligações não conjugadas.  

Dentre a vasta gama de carotenoides destaca- se o β–caroteno, o qual é encontrado nos 

alimentos com coloração laranja, sendo um produto químico natural pertencente à classe dos 

6 terpenos, que possuem, geralmente, 10, 15, 20 ou 30 átomos de carbono e são derivados de 

uma unidade de 5 átomos de carbono, o isopreno (2-metil-1,3-butadieno). Este é o caroteno 

mais abundante nos alimentos e de grande interesse econômico, pois apresenta maior 

atividade vitamínica e quando ingerido pode ser convertido em vitamina A (retinol) ou agir 

como um antioxidante para ajudar a proteger as células dos efeitos nocivos dos radicais livres 

(ESTEVES, 2009).  

No corpo humano 50% da vitamina A é adquirida pela ingestão de alimentos ricos em 

β–caroteno, por isso é conhecido também por sua característica de "provitamina A". Este 

composto é essencial para o crescimento correto do corpo humano e ajuda na obtenção de 
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uma saúde saudável para todos os tecidos do organismo, auxiliando assim, no 

rejuvenescimento da pele e favorecendo o seu bronzeamento. Este é o único carotenoide que 

apresenta dois radicais β-ionona, que ao romper-se forma duas moléculas de provitamina A 

(AMBROSIO et al. 2006).  

Figura 2 - Radicais β-ionona que formaram a provitamina A 

 

                   Fonte: AMBRÓSIO et al. (2006). 

A luteína, pertencente também a classe dos carotenóides, é altamente importante, 

sendo encontrada em vegetais verdes. Atua como antioxidante que vai auxiliar na proteção 

dos olhos e da pele das reações de oxidação dos radicais livres. O corpo humano não a 

produz, mas no corpo quando obtida se faz presente nos olhos, pele, útero, mama e cérebro. 

Esse carotenóide é cinco vezes mais biodisponível do que o beta-caroteno, por apresentar uma 

característica mais polar (SALGADO, 2017). 

Figura 3 - Estrutura estrutural da luteína 

 

                   Fonte: SALGADO (2017). 

Os alimentos que apresentam a luteína em sua composição química são: repolho roxo 

(é o vegetal que apresenta a maior quantidade de luteína – 14,457mg/100g de porção), agrião, 



20 

 

espinafre cozido, pimentão verde, salsa, ervilhas cozidas e brócolis fresco ou cozido. O 

pimentão verde (1,023mg/100g de porção) é o vegetal que apresenta a menor quantidade de 

luteína em sua composição química (SALGADO, 2017). 

Destaca-se também na classe dos carotenóides a zeaxantina que é encontrada em 

vegetais amarelos, é um poderoso antioxidante que não exibe a característica de ser 

provitamina A e é encontrado em um gama de alimentos, dentre eles: pimentão vermelho cru 

(apresenta o maior teor de zeaxantina em sua composição – 1,608mg / 100g de porção), milho 

verde em lata, milho cozido, tangerina, caqui, etc (SALGADO, 2017). 

A fórmula estrutural da zeaxantina apresenta uma ligação conjugada a mais e isso faz 

com que esse carotenoide tenha ação antioxidante (SALGADO, 2017). 

 

                    Figura 4 - Fórmula estrutural da zeaxantina 

 

                      Fonte: SALGADO (2017) 

A -criptoxantina, segundo VALDUGA et al, (2009), é um pigmento que apresenta 

uma estrutura semelhante ao beta-caroteno e constitui um potente carotenóide com benefícios 

inegáveis para o bom funcionamento do organismo. O seu forte poder antioxidante ajuda 

contra o estresse oxidativo e os danos causados pelos radicais livres, prevenindo o surgimento 

de certas doenças e o envelhecimento celular.  

Este composto também é considerado um precursor da vitamina A, sendo convertida 

no retinol, que é uma das três formas da vitamina A, o qual auxilia no processo de 

desenvolvimento embrionário, regulação do sistema imunológico e regulação de 

determinados tecidos (Ex: pele) e mucosa intestinal (VALDUGA et al, 2009). 

O -caroteno é um carotenoide não tão bem conhecido como o beta-caroteno, mas as 

suas características são importantes e peculiares para a saúde de um organismo. É um 

pigmento natural formado por uma cadeia de átomos de carbono e hidrogênio e isso faz com 
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que ele seja, também, um bom antioxidante, agindo contra os radicais livres (MORAIS, 

2006). 

Figura 5 - Fórmula estrutural do -caroteno 

 

                     Fonte: YAMAGATA (2017) 

Os alimentos que apresentam considerável teor de -caroteno são: a pimenta 

vermelha, laranja, cenoura crua, ervilha, a abóbora, sendo esta última a que apresenta a maior 

abundância deste composto (3800mg/100g de porção) (MORAIS, 2006). 

Alguns estudos mostram que o -caroteno, em quantidades adequadas, paralisa o 

processo de multiplicação celular, prevenindo alguns tipos de câncer. Este apresenta grande 

participação no processo de regulação do sistema imune, melhorando a defesa do organismo 

contra organismos patógenos (MORAIS, 2006). 
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4 METODOLOGIA 

A presente pesquisa teve caráter qualitativo e quantitativo, com o emprego de um jogo 

didático desenvolvido no intuito de facilitar o processo ensino-aprendizagem no tema: 

“Aspectos nutricionais dos alimentos: benefícios e características de carotenoides”. A 

avaliação da eficiência do jogo se deu por meio das análises das respostas de um questionário, 

aplicado antes e após a execução do referido jogo didático. 

4.1 Público participante: 

O grupo amostral foi composto por 90 alunos, oriundos de duas Escolas Públicas do 

município de Gravatá-PE. Os grupos avaliados são descritos na Tabela I, abaixo: 

  Tabela 1 - Relação dos participantes da atividade por turma 

 Quantitativo de estudantes 

Turmas Escola Municipal Escola Estadual 

6º Ano do EF 35 -- 

9º Ano do EF 30 -- 

3º Ano do EM -- 25 

 

4.2 Procedimento Experimental 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram necessários dois encontros com 

cada turma avaliada. No primeiro encontro, foram apresentados esclarecimentos acerca dos 

objetivos do trabalho, além de serem dadas orientações para que cada aluno participante 

pudesse preencher a primeira parte do questionário complementar (Anexo 1) referente à 

aplicação do jogo didático, intitulado “Corrida dos Carotenoides”. 

Nesse primeiro momento, explanou-se sobre os carotenoides, seu papel como 

nutrientes, importância para a saúde e principais alimentos que são fontes desses compostos. 

Também, foi informado como seria aplicado o Jogo, com a descrição detalhada de todas as 

etapas que deveriam ser seguidas, sendo elas: cada aluno deveria responder às perguntas 

presentes na segunda parte do questionário (Anexo 2); execução do jogo “Corrida dos 

Carotenoides” e, por fim; segunda aplicação do questionário (Anexo 3). 

Os questionários são compostos de oito perguntas, sendo duas, elaboradas com a 

finalidade de conhecer a experiência anterior dos alunos com jogos didáticos. As outras seis 

perguntas foram elaboradas com a finalidade de saber quais os conhecimentos inicias 

carotenoides escolhidos para serem abordados neste estudo, a saber: -caroteno, -caroteno, 

licopeno e -criptoxantina.  
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O jogo “Corrida dos Carotenoides” tem o formato de trilha, o que permite que os 

alunos pudessem interagir uns com os outros, ao brincar. O jogo foi impresso em um material 

do tipo lona, com dimensões de 2 m x 3 m (Figura 06). Em cada turma avaliada, foram 

formados 4 grupos, contendo 5 a 7 componentes cada um, os quais representaram os 

carotenoides considerados, a saber: Licopeno, -caroteno, -caroteno, -criptoxantina. Cada 

grupo foi representado por um alimento rico nesses compostos, sendo eles: tomate, cenoura, 

tangerina e laranja, respectivamente.  

Figura 6 - Jogo da corrida dos carotenoides. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

O jogo se iniciou com o alimento (tomate, cenoura, laranja e tangerina), representante 

do grupo, posicionado no ponto “INÍCIO”. Foi considerado vencedor, o grupo que chegou ao 

ponto “FIM”. Um dado de quatro faces foi jogado, sendo a quantidade de casas avançadas 

aquela correspondente ao número mostrado na face que fica para cima. No jogo existem 

regras e pegadinhas, conforme apresentado na Tabela II, onde, quando a frase correspondia a 

uma afirmativa, cabia ao grupo responder com Verdadeiro ou Falso. Quando os participantes 

respondiam às afirmativas, coube ao professor atuar como um mediador, complementando a 

informação dada, caracterizando, assim, um processo ensino-aprendizagem.  
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Tabela 2 - Regras e pegadinhas referentes a cada casa do Jogo Corrida dos Carotenoides 

IDENTIFICAÇÃO DA CASA FRASE CORRESPONDENTE 

01 

Os carotenoides são um grupo de compostos/substâncias que dão 

a maioria das cores dos frutos e vegetais, representando frutos de 

cores que vão do amarelo até o vermelho-vivo.  

02 

Os carotenoides apresentam mais de 600 pigmentos e os mais 

comuns na nossa alimentação e são mais importantes para a nossa 

saúde apenas três: licopeno, -caroteno e -caroteno. 

03 

Os carotenoides são uteis para proteger a visão e a deterioração 

das células; ajudam também contra o envelhecimento e contra o 

efeito de doenças crônicas. 

04 

Os carotenoides podem ser sintetizados tanto por seres humanos, 

como por animais; é um composto altamente distribuído entre 

todos os animais, e a melhor maneira de obtê-los é realizando a 

ingestão desses animais. 

05 

Você adquiriu uma quantidade adequada de carotenoides na sua 

alimentação, por isso está prevenido de vários males. AVANCE 

DUAS CASAS. 

06 

Estudos recentes identificaram que os carotenoides são 

primordiais para o bem-estar do sistema cardiovascular e para a 

saúde do sistema reprodutor masculino. 

07 

A absorção de carotenóides em uma refeição qualquer requer a 

presença de uma pequena quantidade de gorduras; algo entre três 

e cinco gramas por refeição parece ser suficiente para assegurar a 

absorção de carotenoides. 

08 

O licopeno é um tipo de carotenoide responsável pela cor amarela 

e esverdeada de alguns alimentos e inclui na sua classe o 

pimentão amarelo e o coentro. 

09 

Alguns estudos afirmaram que homens que ingerem quantidades 

adequadas de licopeno têm 21% de redução nos riscos de câncer 

de próstata. Esse carotenoide também ajuda contra o 

enfraquecimento ósseo e problemas vasculares (AVC). 

10 

Em sua alimentação você ingeriu quantidades insuficientes de 

licopeno e adquiriu um problema de enfraquecimento ósseo. 

VOLTE DUAS CASAS. 

11 

Optar sempre por frutas e legumes frescos. No decorrer do tempo 

esses alimentos vão perdendo os antioxidantes ativos presentes 

nos carotenoides, diminuindo a função. 

12 

Estudos realizados mostram que a -criptoxantina e o -caroteno 

são carotenoides que, se consumidos em quantidades adequadas, 

podem reduzir o risco de câncer de pulmão em até 24%. Esses 

carotenoides também ajudam a reduzir os índices de artrite. 

13 

A luteína e zeaxantina são carotenoides que ajudam a proteger a 

retina da luz ultravioleta. Os alimentos que não apresentam esses 

carotenoides são: couve, ovos enriquecidos, espinafre e frutos da 

poupa amarela. 

14 

Você se alimentou adequadamente com alimentos ricos em 

luteína e zeaxantina e a saúde dos olhos, especificamente a retina, 

ficou melhor e mais eficiente contra os raios UV. AVANCE 

DUAS CASAS. 
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Continuação da Tabela II 

IDENTIFICAÇÃO DA CASA FRASE CORRESPONDENTE 

15 

Na sua alimentação não houve nenhum alimento que continha 

carotenoide, e por isso sua saúde ficou bastante comprometida. 

VOLTE AO INÍCIO DO JOGO. 

16 

A redução dos níveis de incidência da catarata e dos problemas na 

retina através da grande incidência da luz UV se dá através de 

quantidades adequadas de luteína e zeaxantina. Esses 

carotenoides também podem evitar a aterosclerose. 

17 

A -criptoxantina é um carotenoide precursor da vitamina A e os 

alimentos que apresentam-lhe são: manga, laranja, gema de ovo e 

mamão. 

18 

Você se alimentou muito bem com mangas, laranjas e alimentos 

de possuem -criptoxantina, e o nível desse carotenoide ficou 

adequado para se manter uma boa saúde. AVANCE DUAS 

CASAS. 

19 

O -caroteno é o carotenoide mais potente no precursor da 

vitamina A; ele reduz os riscos de queimaduras solares, 

protegendo contra os raios ultravioletas e também reduz o açúcar 

elevado no sangue. 

20 
Abacate, banana, cenoura, tomate e uva são alimentos altamente 

ricos em -caroteno. 

21 

Níveis de colesterol anormais podem ser melhorados pela 

presença do -caroteno e -caroteno no sangue. A presença 

desses carotenoides diminui também a circunferência da cintura 

em homens. 

22 

Sua saúde ficou bastante comprometida por falta de -caroteno no 

sangue, aumentando o seu nível de colesterol. PARE POR UMA 

RODADA. 

23 

O -caroteno é um carotenoide que ajuda a ter uma vida mais 

longa e saudável, evitando problemas na velhice. Alguns estudos 

afirmam que ingerir esse carotenoide em grandes quantidades 

pode evitar doenças cardíacas. 

24 

Alimentos como tomate, couve, cenoura, abóbora e outros são 

ricos em -caroteno. Já que esses alimentos também são ricos em 

-caroteno, algumas vezes esses carotenoides são estudados em 

conjunto. 

25 

Cozinhar alimentos pode fazer com que alguns deles percam sua 

capacidade nutricional de carotenoides, exceto a cenoura, tomate 

e espinafre; esses alimentos quando cozidos liberam mais 

quantidades dos seus carotenoides. 

26 
Sua dieta de -caroteno foi pobre e você adquiriu alguns 

problemas cardíacos. VOLTE DUAS CASAS. 

27 

Os carotenoides que são precursores da vitamina A e que ajudam 

a manter a saúde das mucosas, sistema imunológico e da 

membrana são: luteína, zeaxantina e licopeno. 

28 

Quantidades adequadas do -caroteno ajudam a prevenir 

problemas metabólicos em seres vivos, além de proteger contra os 

raios ultravioletas. 

29 
Sua alimentação foi rica em -caroteno e você teve uma melhora 

grande na sua qualidade de vida. AVANCE DUAS CASAS. 

30 

O -caroteno em quantidades adequadas ajuda a prevenir o risco 

de diabetes, doenças respiratórias, degeneração muscular e câncer 

de próstata. 
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No final da aplicação do jogo e preenchimento dos questionários pelos alunos, foi 

ministrada uma palestra destacando informações sobre os quatro carotenoides escolhidos, 

destacando-se a importância destes compostos para a saúde. Foi abordado também as 

contribuições de outros componentes químicos presentes nos alimentos selecionados 

(Vitamina A, por exemplo) e outros carotenoides (luteína e zeaxantina).  

4.3 Análise Estatística 

Os dados foram expressos em percentuais e em média ± desvio padrão. Para avaliar a 

normalidade dos dados, foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. As comparações entre as médias 

dos percentuais de acertos foram realizadas utilizando o teste t-Student. Todos os testes foram 

realizados considerando um nível de significância de 5%.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos considerando as respostas dadas 

pelos alunos das três turmas (6º Ano do EF; 9º Ano do EF; 3º Ano do EM) participantes do 

presente estudo, com idades variando de 12 anos, 15 anos e 17 anos, para os alunos do 6º ano 

e 9º anos do EF e do 3º ano do EM, respectivamente. 

De acordo com o levantamento dos dados, observa-se que a turma do 6º ano do EF foi 

a turma que apresentou o menor percentual de alunos (17,1 %) que tiveram contato anterior à 

experiência com jogos didáticos. Já para o 9º ano do EF e 3º ano do EM, os percentuais foram 

de 33,3 % e 32,0 %, respectivamente. No entanto, de todos os alunos que relataram 

experiência anterior, 100 % afirmaram que a percepção sobre o conteúdo trabalhado 

utilizando um jogo didático facilitou o processo de ensino-aprendizagem, o que corrobora 

Campos et al. 2003.  

Antes da aplicação do jogo, a aplicação do questionário 1 / parte 2, referentes às 

questões 3 à 8 (elaboradas afim de obter os conhecimentos do alunos sobre o tema 

carotenóides) observou-se que as médias de acertos para as questões, antes da aplicação do 

jogo, foram de 19,5 ± 7,3; 25,5 ± 6,2 e 11,3 ± 6,4, para 6º ano e 9º anos do EF e do 3º ano do 

EM, respectivamente,  caracterizando um baixo conhecimento dos alunos acerca do tema. 

O teste de Shapiro-Wilk mostrou que os dados percentuais obedecem a uma 

distribuição normal. Com isso, foi possível aplicar o teste paramétrico t-Student, para as 

comparações de desempenho entre as turmas (testes unilaterais). 

Curiosamente, observa-se que o percentual de acertos para a turma do 3º ano do EM 

foi menor que os acertos das turmas do 6º e 9º anos (Figura 07). O menor desempenho de 

acerto foi observado principalmente para as questões 4 e 8, as quais se referiram às perguntas: 

“Dentre os alimentos abaixo, qual ou quais apresentam em sua composição química os 

carotenoides?” e “Das afirmativas abaixo, qual a que melhor se enquadra na descrição da 

importância do carotenoide “beta-criptoxantina” para a saúde humana?”, respectivamente, 

as quais foram corretamente respondidas apenas por 4 dos 25 alunos dessa turma.  

As diferenças nos desempenhos da turma do 3º ano do EM com relação aos 6º e 9º 

anos do EFI foi comprovada estatisticamente pelo teste t-Student (p-valor = 0,0330 e p-valor 

= 0,0015, nas comparações entre 3º ano EM x 6º ano EF e 3º ano EM x 9º ano EF, 

respectivamente). Vários fatores podem ter colaborado para este resultado, tais como questões 
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relacionadas aos conflitos do adolescente ou, até mesmo, ensino deficiente em anos 

anteriores.  

Apesar das médias de acertos para o 9º ano ter sido maior que a do 6º ano, turmas 

estas pertencentes a um mesmo colégio Municipal em Gravatá, essa diferença não foi 

estatisticamente significativa (p-valor = 0,0773). Isto sugere a questão da aprendizagem 

significativa, para o caso das turmas do 6º e 9º nos do EF, onde fica subentendido que já 

existia um conhecimento prévio sobre o assunto e, sendo repassadas novas informações, estas 

se ancoram com aquelas adquiridas anteriormente (SILVA et al., (2015); Moreira e Masini 

(2001). 

Figura 7 – Percentuais de acertos às perguntas do questionário, antes da aplicação do jogo 

“Corridas dos Carotenoides” 

 

 

Após a aplicação do jogo, na Parte 2 do Questionário 2 (Anexo 2), foi feita a seguinte 

pergunta aos alunos: “Você achou que o jogo didático apresentado lhe ajudou no processo 

de aprendizagem do conteúdo sobre “carotenoides”?”. Em resposta à esta pergunta, 100% 

dos alunos do 6º ano do EF e do 3º ano do EM afirmaram que “sim”. Dos que afirmaram 

“sim”, 100% respondeu que ficou mais fácil de entender o assunto abordado. Já para o 9º ano, 

o percentual para o “sim” foi de 97,3%. 

No segundo Questionário, foram apresentadas as mesmas perguntas feitas no 

Questionário 1, mas com as numerações diferentes. A questão 1, do Questionário 2, 

corresponde à questão 3 do Questionário 1. Desta forma, teremos as seguintes 
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correspondências entre as perguntas do Questionário 1 e do Questionário 2: 1 → 3; 2 → 4; 3 

→ 5; 4 → 6; 5 → 7; 6 → 8 

Assim, considerando essas correspondências, observou-se que, após a aplicação do 

jogo, os alunos apresentaram um desempenho diferente do observado nas respostas dadas 

antes da aplicação do jogo. Ao contrário do observado antes, agora a turma do 3º ano 

apresentou um desempenho melhor, com 85,3 ± 7,0 por cento de acertos, contra 80,0 ± 5,4 e 

75,0 ± 4,6 por cento de acertos para o 6º e 9º anos do EF, respectivamente (Figura 08). 

Observa-se que o 9º ano foi o que apresentou o menor percentual de acertos, porém, a análise 

estatística mostrou que houve diferença significativa apenas entre o 9º ano do EF e o 3º ano 

do EM (p-valor = 0,0064), não havendo diferença estatisticamente significativa entre o 6º e o 

9º anos do EF (p-valor = 0,0577) e entre o 6º ano do EF e o 3º ano do EM (p-valor = 0,0855). 

Figura 8 – Percentuais de acertos às perguntas do questionário, após a aplicação do jogo 

“Corridas dos Carotenoides” 
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curiosidade e o interesse, concentrando-se na atividade e obtendo melhores resultados. 

Acredita-se que isso se deveu ao caráter lúdico da atividade, o que vem a corroborar com o 

afirmado por Kishimoto (1996), Miranda (2001) e Campos et al. (2003). 
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sido observada por Fernandes (1998), Apud Lepienski e Pinho (2008), os quais afirmaram 

que a maioria dos alunos vê a biologia apresentada em sala, como uma disciplina cheia de 

nomes, ciclos e tabelas a serem decorados, enfim, uma disciplina, não atrativa..  

No entanto, os resultados aqui obtidos após a aplicação do jogo, reforça o quanto o seu 

carácter lúdico pode promover uma melhor compreensão de assuntos que, antes visto como 

complicados, passaram a ser interessantes. A análise estatística mostrou que a diferença de 

rendimento após a aplicação do jogo foi extremamente significativa (p-valor < 0,0001, para 

todas a turmas), concordando com Rizzo Pinto (1997), o qual afirma que jogo didático, 

funciona importante ferramenta metodológica para o processo ensino-aprendizagem.  

O desempenho da turma do 6º ano do EF, uma turma mais imatura em termos de idade 

e de bagagem de ensino, vem confirmar o relatado por Rosa (2015), quando fala que a 

inserção de uma cultura lúdica no espaço da sala de aula é fundamental para que se tenha um 

processo coletivo de aprendizagem e na busca da relação da compreensão da sala de aula com 

o processo de ludicidade, observa-se que esse pode ser um processo de integração vitorioso no 

que se diz respeito ao ensino-aprendizagem.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A atividade proposta, o jogo “Corrida dos Carotenoides”, foi aplicada em duas turmas 

do Ensino Fundamental e uma turma do Ensino Médio caracterizando a sua eficiência dentro 

do seu propôs dentro do se propôs, conseguindo transmitir aos alunos, de forma lúdica, 

informações básicas sobre carotenoides e sua importância na dieta humana, capacitando-os na 

função de agentes multiplicadores de conhecimento, entre seus pares.  

Contudo, devido ao sucesso de sua aplicação, o jogo poderá ser disponibilizado para 

atividades lúdicas em aulas de Ciências e Biologia dos ensinos Médio e Fundamental, 

respectivamente, servindo, também, como modelo para atividades envolvendo outros 

assuntos, dentro das disciplinas. O estudo também serve de suporte para outros estudos de 

aprimoramento para a utilização para a utilização da forma lúdica como atividade 

impulsionadora para o processo de ensino-aprendizagem. 
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Anexo A – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Olá, tudo bem? 

Gostaríamos de te convidar para participar de uma pesquisa sobre o uso de jogos 

didáticos como instrumento auxiliar no processo de aprendizagem. Para isso, 

precisamos que você responda a algumas perguntas, as quais nos permitirão conhecer 

um pouco mais sobre você, qual a sua experiência com jogos didáticos e qual o seu 

conhecimento sobre os Carotenoides. 

As perguntas serão colocadas dentro de dois Questionários: QUESTIONÁRIO 1, 

aplicado antes de brincarmos com o Jogo Didático, e o QUESTIONÁRIO 2, aplicado 

após brincarmos com o Jogo Didático. 

 

Vamos lá? 

Por favor, nos responda às seguintes perguntas: 

LOCAL E DATA: _______________________, _____/Nov/2017 

NOME DA SUA ESCOLA: ______________________________________________ 

ANO QUE VOCÊ ESTÁ CURSANDO:  (    ) 6º Ens. Fundamental 

(    ) 9º Ensino Fundamental 

(    ) 3º Ensino Médio 

SUA IDADE: 
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Anexo B – QUESTIONÁRIO INICIAL APLICADO AOS ALUNOS 

  

 

 

Agora, gostaríamos de conhecer um pouco sobre a sua experiência com jogos didáticos. 

Para isso, necessitamos que você responda às questões abaixo: 

1) Durante sua vida escolar, algum assunto (de qualquer disciplina) foi exposto de 

forma lúdica (em forma de brincadeiras) através de um jogo didático? 

(          ) SIM          (          ) NÃO 

2) Com relação à pergunta anterior, se você respondeu “SIM”, qual a sua percepção 

sobre o conteúdo trabalhado utilizando um jogo didático? 

a) Ficou mais fácil de entender; 

b) Ficou mais difícil de entender; 

c) Não influenciou na aprendizagem; 

d) Não sei responder. 

 

 

 

Agora precisamos saber qual o nível de conhecimento que você tem sobre os 

carotenoides. Para isso, necessitamos que você responda às próximas perguntas: 

3) O que são carotenoides? 

a) São substâncias que ajudam a contração muscular e coagulação sanguínea; 

b) São substâncias (uma família de compostos) que dão cor a maioria de frutos e 

vegetais, indo do amarelo até o vermelho vivo; 

c) São nutrientes responsáveis pelo fornecimento de energia para o organismo; 

d) São moléculas responsáveis pela reserva energética nos seres vivos; 

e) Não sei responder. 

 

4) Dentre os alimentos abaixo, qual ou quais apresentam em sua composição 

química os carotenoides? 

a) Melancia; 

b) Abacate; 

c) Acerola; 

d) Pitomba; 

e) Não sei responder. 

 

QUESTIONÁRIO 1 

PARTE 1 

 

QUESTIONÁRIO 1 

PARTE 2 
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5) Das afirmativas abaixo, qual a que melhor se enquadra na descrição da 

importância do carotenoide “licopeno” para a saúde humana? 

a) É um carotenóide essencial para a saúde dos olhos 

b) Ajuda a prevenir a artrite e reduz os riscos de câncer de pulmão 

c) Ajuda a reduzir os riscos de pressão alta e excesso de gordura 

d) É um carotenóide que ajuda o sistema vascular e pode prevenir o enfraquecimento 

ósseo 

e) Não sei responder. 

 

6) Das afirmativas abaixo, qual a que melhor se enquadra na descrição da 

importância do carotenoide “beta-caroteno” para a saúde humana? 

a) Ajuda a proteger a pele contra os raios ultravioleta e açúcar elevado no sangue; 

b) Reduz o risco de diabetes e doenças respiratórias; 

c) Ajuda a prevenir a degeneração muscular; 

d) Reduz o risco de câncer de próstata em homens; 

e) Não sei responder. 

 

7) Das afirmativas abaixo, qual a que melhor se enquadra na descrição da 

importância do carotenoide “alfa-caroteno” para a saúde humana? 

a) Em quantidades adequadas, ajuda a prevenir problemas nos olhos; 

b) Ajuda a prevenir problemas no funcionamento do metabolismo dos seres vivos; 

c) Ajuda a promover uma vida longa e saudável, evitando doenças naturais da velhice; 

d) Ajuda a evitar doenças na pele causadas por raios ultravioletas; 

e) Não sei responder. 

 

8) Das afirmativas abaixo, qual a que melhor se enquadra na descrição da 

importância do carotenoide “beta-criptoxantina” para a saúde humana? 

a) Ajuda a prevenir doenças cardíacas; 

b) Em quantidades adequadas, ajuda a prevenir câncer de pulmão e artrite; 

c) Responsável por altos riscos de morte por gordura acumulada no sangue; 

d) Em pequenas quantidades pode causar problemas nos olhos e nos músculos; 

e) Não sei a resposta. 
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Anexo C – QUESTIONÁRIO FINAL APLICADO AOS ALUNOS 

 

 

 

Agora precisamos saber qual o conhecimento que você adquiriu sobre os carotenoides, 

após a aplicação do jogo didático. Para isso, necessitamos que você responda às próximas 

perguntas:  

1) O que são carotenoides? 

a) São substâncias que ajudam a contração muscular e coagulação sanguínea; 

b) São substâncias (uma família de compostos) que dão cor a maioria de frutos e 

vegetais, indo do amarelo até o vermelho vivo; 

c) São nutrientes responsáveis pelo fornecimento de energia para o organismo; 

d) São moléculas responsáveis pela reserva energética nos seres vivos; 

e) Não sei a resposta. 

 

2) Dentre os alimentos abaixo, qual ou quais apresentam em sua composição 

química os carotenoides? 

a) Melancia; 

b) Abacate; 

c) Acerola; 

d) Pitomba; 

e) Não sei responder. 

 

3) Das afirmativas abaixo, qual a que melhor se enquadra na descrição da 

importância do carotenoide “licopeno” para a saúde humana? 

a) É um carotenoide essencial para a saúde dos olhos; 

b) Ajuda a prevenir a artrite e reduz os riscos de câncer de pulmão; 

c) Ajuda a reduzir os riscos de pressão alta e excesso de gordura; 

d) É um carotenoide que ajuda o sistema vascular e previne o enfraquecimento ósseo; 

e) Não sei responder. 

 

4) Das afirmativas abaixo, qual a que melhor se enquadra na descrição da 

importância do carotenoide “beta-caroteno” para a saúde humana? 

a) Ajuda a proteger a pele contra os raios ultravioleta e açúcar elevado no sangue; 

b) Reduz o risco de diabetes e doenças respiratórias; 

c) Ajuda a prevenir a degeneração muscular; 

d) Reduz o risco de câncer de próstata em homens; 

e) Não sei responder. 

 

QUESTIONÁRIO 2 

PARTE 1 
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5) Das afirmativas abaixo, qual a que melhor se enquadra na descrição da 

importância do carotenoide “alfa-caroteno” para a saúde humana? 

a) Em quantidades adequadas, ajuda a prevenir problemas nos olhos; 

b) Ajuda a prevenir problemas no funcionamento do metabolismo dos seres vivos; 

c) Ajuda a promover uma vida longa e saudável, evitando doenças naturais da velhice; 

d) Ajuda a evitar doenças na pele causadas por raios ultravioletas; 

e) Não sei responder. 

 

6) Das afirmativas abaixo, qual a que melhor se enquadra na descrição da 

importância do carotenoide “beta-criptoxantina” para a saúde humana? 

a) Ajuda a prevenir doenças cardíacas; 

b) Em quantidades adequadas, ajuda a prevenir câncer de pulmão e artrite; 

c) Responsável por altos riscos de morte por gordura acumulada no sangue; 

d) Em pequenas quantidades pode causar problemas nos olhos e nos músculos; 

e) Não sei a resposta. 

 

 

 

   Agora precisamos saber qual a sua opinião sobre o jogo didático apresentado: 

7) Você achou que o jogo didático apresentado lhe ajudou no processo de 

aprendizagem do conteúdo sobre “carotenoides”? 

(          ) SIM          (          ) NÃO 

8) Com relação à pergunta anterior, se você respondeu “SIM”, qual a sua percepção 

sobre o conteúdo trabalhado utilizando um jogo didático? 

a) Ficou mais fácil de entender; 

b) Ficou mais difícil de entender; 

c) Não influenciou no aprendizado; 

d) Não sei responder. 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 2 

PARTE 2 

 


