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Resumo:
Este trabalho busca demonstrar algumas técnicas educativas utilizadas no projeto “Trilhando pelos
Solos” do Laboratório de Sedimentologia e Análise de Solos da FCT/UNESP visando preencher a
lacuna deixada pelos livros didáticos no ensino de solo. Técnicas como o flanelógrafo, a história em
quadrinhos e jogos de tabuleiro são formas de complementar os conteúdos de solos expostos pelos
monitores. Para tanto, o artigo evidencia desde a elaboração até a aplicação desses materiais
durante o evento “Dia Nacional de Conservação do Solo” promovido anualmente desde 2008 pelo
laboratório para os diferentes níveis do ensino fundamental e médio, discutindo o retorno educativo
observado, a versatilidade que esses recursos didáticos possuem, podendo ser trabalhados como
materiais introdutórios, facilitadores e avaliadores do processo de aprendizagem e a possibilidade de
sua aplicação em sala de aula, tornando as aulas mais interessantes e didáticas.
Palavras chave: Ensino de Solos, Flanelógrafo, História em Quadrinhos, Jogos Didáticos.

The utilization of education resources as auxiliary in learning process
about soil: felt board, comic strips and educational game.
Abstract
This paper search to demonstrate some education techniques used in the project “Trilhando pelos
Solos” in Laboratory of Sedimentology and Analysis of Soils in FCT/UNESP aiming to fill the void left
by school-books on teaching soil. Techniques such as felt board, the comic strips and educational
game are manners to complement soil's content exposed by the monitors. Therefore, the article details
since the elaboration at the application these materials during the event “National Conservation of
Soil’s Day” promoted yearly since 2008 by the laboratory for different levels of elementary and high
school, discussing the education return observed, the versatility have these education resources, may
be worked as introductory materials, facilitator and evaluator about learning process and the
possibility of its application in classroom, making lessons more interesting and didactic.
Key-words: Soil Education, Felt Board, Comic Strips, Educational Game.

1 Introdução
O uso de recursos didáticos é visto como facilitador no processo de aprendizagem,
assim o projeto “Trilhando pelos Solos” visa ensinar os fatores de origem do solo e sua
conservação1 através deles. Desde 2004 o Laboratório de Sedimentologia e Análise de Solos
(LabSolos), da Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP em Presidente Prudente-SP,
através do projeto procura empregar maquetes, macropedolitos2 (representações de perfil de
solo), amostras de rocha, representação de depósitos tecnogênicos3 (solos alterados pela ação
humana) e kits de solo para complementar os conteúdos trabalhados em sala de aula e
preencher a lacuna deixada a respeito do tema nos livros didáticos dos Ensinos Fundamental e
Médio.
Almejando novas técnicas educacionais partimos para as atividades lúdicas, como
forma de instigar as crianças ao conhecer sobre o bem natural Solo e aproximando os
adolescentes de atividades educativas mais interessantes que “lousa e giz”. Para Vygotsky e
Piaget4, o desenvolvimento da criança não é linear, mas evolutivo, e uma vez que a criança
brinca e desenvolve uma capacidade para determinado tipo de conhecimento, dificilmente
perde esta capacidade. O brincar e o jogar desenvolve o pensamento, estabelece contatos
sociais, desenvolve habilidades, conhecimentos e a criatividade4, 5, e segundo Negrini6
as contribuições das atividades lúdicas no desenvolvimento integral indicam que
elas contribuem poderosamente no desenvolvimento global da criança e que todas as
dimensões estão intrinsecamente vinculadas: a inteligência, a afetividade, a
motricidade e a sociabilidade são inseparáveis, sendo a afetividade a que constitui a
energia necessária para a progressão psíquica, moral, intelectual e motriz da criança.
(NEGRINI, 1994, p. 19)

A partir do Renascimento a brincadeira passou a ser adotada como instrumento da
aprendizagem7, pois ela passou a ser vista como uma forma de favorecer o desenvolvimento
da inteligência e como facilitadora do estudo. De acordo com Kishimoto5 (2007, p. 36)
“quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a estimular
certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa”, portanto o emprego de atividades
lúdicas dirigidas de forma a desenvolver conteúdos específicos, como o ensino de solos, pode
favorecer o processo de aprendizagem.
O flanelógrafo é também um dos recursos didáticos utilizados pelos professores, sendo
essa uma forma que ilustra a explicação, e com isso faz com que as aulas sejam mais
prazerosas e dinâmicas. Segundo Peixoto e Miranda8 (1964, p. 01) “A escola também

reconhece que precisa evitar o tipo de verbalismo que distancia o aluno do professor. O
professor sente, cada vez mais, a conveniência de ilustrar sensorialmente sua aula.” Deste
modo se o flanelógrafo for bem elaborado e aplicado, ele pode ser visto como um componente
favorável no processo de aprendizagem.
Este material didático é visto como um aspecto positivo, tanto pelo desempenho
educacional, quanto pela facilidade e praticidade de sua elaboração. De acordo com os autores
já citados acima o flanelógrafo é:
um recurso:
barato
de fácil confecção
que ilustra a palavra do professor
que permite concretização
que fixa a atenção
que mantém o interesse
e, principalmente é um recurso:
dinâmico
que possibilita a participação do aluno
que permite desenvolvimento progressivo de um assunto
(PEIXOTO.; MIRANDA. 1964, p. 10)

Segundo Peixoto e Miranda8 (1964), o flanelógrafo constitui na união entre o painel
(flanelógrafo) e as gravuras (flanelogravuras)9, onde o flanelógrafo seria: “Um quadro de
feltro ou flanela, que possibilite, por simples pressão, a aderência de material visual que o
professor usará durante o desenvolvimento de determinado assunto.”. A Tabela 1, abaixo,
mostra os diversos tipos de flanelógrafo e sua confecção, sendo que essa escolha irá ser
estabelecida a partir da necessidade do professor.

Utilização
Quadro
Sala de
aula

Moldura

Uso
coletivo

Tela
Rôlo
Portátil

Articulado
Conjugado

Uso individual

Descrição
Consiste em um quadro de compensado, Eucatex ou papelão grosso com
uma das faces forradas com flanela ou feltro.
Consiste em uma simples moldura de madeira, em que se estica um
pedaço de feltro, prendendo pela parte de trás, por meio de um cordão ou
elástico
O flanelógrafo é montado sobre uma tela de pintura a óleo, onde é
esticado sobre a tela o feltro ou flanela.
O feltro é preso em duas ripas de madeira.
Armado em duas ou três folhas de Eucatex, deixando-a dobradiça,
podendo abrir e fechar.
O feltro é colado na face interna da capa do álbum seriado ou em quadro
de prega.
Confeccionada na parte interna da tampa de uma caixa, sendo que a

mesma servirá para guardar os elementos de aplicação.
Fonte: Tabela elaborada a partir do livro de Peixoto e Miranda8 (1964).
Tabela 1- Os tipos de flanelógrafo e suas formas de confecção.

As flanelogravuras também poderão ser elaboradas de diversas maneiras e materiais,
como papel cartão, isopor e velcro®9. Os autores, Peixoto e Miranda8, trazem algumas opções
para sua elaboração:
O professor poderá usar no flanelógrafo material significativo da mais variada
procedência, como por exemplo, gravura, fotografia, desenho.
Esse material será colado em cartolina; no verso, deverão ser coladas tiras de lixa,
flanela ou feltro, distribuídas com equilíbrio.
Algum material que convenha pôr em relevo pode ser colado na tampa de uma caixa
de fósforos, que deve ter lixa colada atrás.
(PEIXOTO.; MIRANDA. 1964, p. 18)

O flanelógrafo ainda permite ao professor trabalhar a linguagem verbal e a
narratividade da imagem9, facilitando a compreensão e permitindo seu emprego nos mais
variados conteúdos, por isso o interesse em se trabalhar com o ensino de Solos. Considera-se
que além da preocupação de elaborar esse material pedagógico, é de grande importância dar
ênfase na postura do monitor durante a aplicação, é aconselhado que ele se posicione do lado
esquerdo do flanelógrafo, podendo manusear as peças da esquerda para direita, se
preocupando em não tirar a visibilidade dos alunos.
Pensando ainda na utilização de imagens associadas à linguagem para a promoção do
ensino temos o uso das histórias em quadrinhos (HQ), ou popularmente conhecidas como
gibi:
“meio de comunicação como uma forma de literatura de quadrinhos, isto é, toda e
qualquer literatura infantil, ou mesmo destinada ao público adulto, é um excelente
exercício para aptidões e habilidades para o desenvolvimento cognitivo do leitor,
despertando neste o interesse pelos temas tratados nos quadrinhos.” (ARAÚJO et
al.10 2008)

Desse modo, os temas são melhores esclarecidos, sendo um recurso didáticopedagógico capaz de auxiliar o ensino de Geografia. Ainda segundo, Araújo et al. 10 (2008), a
mensagem das histórias em quadrinhos é transmitida ao leitor por dois processos: “por meio
da linguagem verbal – expressa a fala, o pensamento dos personagens – e por meio da
linguagem visual – no qual o leitor interpretará as imagens contidas nas histórias em
quadrinhos.”. Se unidos estes processos se chega ao objeto proposto ao leitor, em nosso caso,

o ensino de solos.
A HQ possui algumas características fundamentais11 como, quadros dispostos em
ordem seqüencial e lógica; personagens regulares, criando um vinculo entre personagem e
leitor, por serem histórias seriadas; balões com diversos formatos para que o leitor atribua
significados diferenciados através da imagem (balão-fala, balão-pensamento, balão-cochicho,
balão-elétrico, balão-ondulado e balão-mudo); caixas de textos ou recordatórios para
contextualizar a história; o uso de onomatopéias para reproduzir sons naturais por meio da
escrita (ex.: zzz – sono; snif snif – choro; hahahaha - gargalhada); o uso de metáforas visuais
para representar a situação a partir de imagens (ex.: estrelas ou passarinhos – representando
uma pancada na cabeça); e linhas de movimento ou linhas cinéticas empregadas para indicar o
movimento de ação de objetos ou personagens no quadro.
Faz se interessante destacar que a HQ é uma ferramenta bastante importante quando
trabalhado nas séries iniciais do ensino fundamental, uma vez que a história em quadrinho
consegue ilustrar de forma clara os fenômenos que ocorrem para a gênese do solo. Ainda, os
quadrinhos podem ser utilizados na educação como instrumentos para a prática educativa,
porque neles existem noções composicionais que podem ser bastante úteis na alfabetização
(ensino infantil) e no incentivo à leitura.
O jogo didático como técnica de ensino também não pode ser rejeitada, por ser uma
importante alternativa no processo de aprendizagem, afinal durante a transmissão do
conhecimento, do professor ao aluno, nem todo conteúdo é absorvido/entendido por ele e a
aplicação do jogo didático/educativo preenche ou permite a identificação dessas lacunas.
O jogo passa a ser considerado didático a partir de sua elaboração, pois possui o
objetivo de trabalhar conteúdos específicos aliado ao ato lúdico do jogo e sua utilização se dá
no âmbito escolar, por outro lado, se o seu foco for o entretenimento, não podemos
caracterizá-lo de jogo didático. Desta maneira o jogo possui duas funções7 que devem estar
em constante equilíbrio, a função educativa e a função lúdica, caso uma delas se sobrepuser a
outra, existirá duas situações: apenas o ensino, quando se perder o ato lúdico, ou o jogo pelo
jogo, quando se favorece apenas o entretenimento.
O jogo na concepção sócio-interacionista(1) pressupõe que o indivíduo aprende e
desenvolve sua estrutura cognitiva ao lidar com jogos regrados5, 12, isto porque o próprio jogo
(1) De acordo com Oliveira et al.12 (2004) “a abordagem sócio - interacionista concebe a aprendizagem como um
fenômeno que se realiza na interação com o outro. A aprendizagem acontece por meio da internalização, a partir
de um processo anterior, de troca, que possui uma dimensão coletiva”.

está impregnado de aprendizagem e ao lidar com suas regras permite ao indivíduo a
compreensão do conjunto de conhecimentos vinculados a ele. A importância do jogo está na
aproximação da criança ao conhecimento científico e a sua “vivência” durante a resolução de
problemas durante um jogo.
O professor torna-se organizador5, 7 dessa ação pedagógica, criando possibilidades de
intervenção que elevem o conhecimento do aluno, elaborando a atividade, considerando os
planos afetivos e cognitivos, a capacidade do aluno, seus elementos culturais e os
instrumentos que resulte na ação do pensar da criança, por isso o interesse de organizar jogos
que relacionem o conteúdo Solos com o cotidiano, a faixa etária e a série escolar dos alunos.
A partir da reflexão do referencial teórico utilizado5,

7, 8, 12 - 14

e da aplicação dos

recursos didáticos, notamos que suas abordagens podem ser diferenciadas, e no intuito de
facilitar sua aplicação sugerimos a seguinte divisão: como material introdutório - sendo
apresentado aos alunos como forma de inserir os conteúdos da aula; como facilitador - de
forma a dinamizar o conteúdo explicado anteriormente permitindo ao aluno refletir sobre o
conteúdo; e como avaliador - sendo aplicado ao final dos tópicos buscando relacionar o
conteúdo a sua aplicação, provocando o aluno a pensar o conteúdo de forma a solucionar um
problema, ou ainda que a atividade leve o professor a identificar diretamente as falhas de
aprendizagem, por exemplo, o uso de palavras cruzadas ou jogos de perguntas e respostas.
Observando que um jogo ou atividade lúdica pode ter mais de uma forma de
abordagem simultaneamente, pois cada professor durante seu planejamento de aula define
seus objetivos13 e pode trabalhar a mesma atividade numa classe como introdutório, iniciando
a apresentação do conteúdo e noutra como avaliador, onde os alunos já tiveram contato com o
conteúdo em anos anteriores, utilizando-a para determinar os conhecimentos prévios dos
alunos e dar sequência ao conteúdo.
O professor deve conhecer bem o jogo que tem em mãos14, pois algumas situações
exigem sua adaptação, ao local de aplicação, ao número de alunos ou até mesmo ao clima da
cidade. Outros pontos a serem destacados são o planejamento da atividade com antecedência,
para não ocorrer o fiasco do trabalho; o cuidado na apresentação do jogo (objetivos e regras)
de forma clara e objetiva estimulando o interesse dos alunos; a observação do decorrer do
jogo, avaliando sua aplicabilidade e seu retorno educativo; e a disponibilização de todos os
materiais que serão necessários durante o transcurso da atividade.
Nesta perspectiva trazemos o uso das histórias, em flanelógrafo “LOLA e seus

amiguinhos” e em quadrinhos “Cebolinha e Cascão em: A „Folmação‟ da „tela‟” e do jogo
didático “Em Busca de um Lugar”, como forma de ampliar e explorar os recursos didáticos,
tornando o ensino de solos mais motivador e significativo.

2 Metodologia
2.1 Elaboração dos Recursos Didáticos
A organização das atividades foram desenvolvidas a partir do roteiro de visitação do
LabSolos, onde iniciamos com os cinco fatores de formação do solo, material de origem
(rochas

magmáticas,

metamórficas

e

sedimentares),

clima,

relevo,

organismos

(microorganismos, macroflora e macrofauna) e o tempo, mostramos os macropedolitos para
representar a diferença de cada solo, que dependendo dos fatores de formação possuirão
características específicas e concluímos com a discussão dos tipos de erosão e as formas de
conservação do solos através de maquetes. Desta base teórica optamos por montar as
histórias, para o flanelógrafo “LOLA e seus amiguinhos” e para a HQ “Cebolinha e Cascão
em: A „Folmação‟ da „tela‟”, e o jogo de tabuleiro “Em Busca de um Lugar” (EBuL).
Na montagem do flanelógrafo inicialmente elaborou-se a história infantil, chamada de
“Lola e seus amiguinhos”, onde a personagem principal é a rocha que recebe o nome de
“Lola” e seus amiguinhos são os fatores de formação do solo, com a chuva representada pela
personagem núvem, o calor representado pela personagem sol, a vegetação e os organismos
vivos. A história conta que a rocha Lola se transforma em solo com a ajuda dos seus amigos,
explicando o processo de formação dos diferentes tipos de solos existentes.
A partir da história infantil, iniciou-se a construção do flanelógrafo para que alunos do
Ensino Infantil (4 a 6 anos) e Ensino Fundamental I, pudessem entender com maior facilidade
o processo de formação do solo, sendo esta uma das ferramentas utilizadas para a construção
do saber.
O painel foi confeccionado em madeira, com tamanho de 90 x 65cm (largura x altura)
e encapado com feltro (Figura 1a). As personagens foram desenhadas em cartolina, pintadas
com lápis de cor, encapadas com plástico adesivo transparente e coladas em espuma vinílica
acetinada (E.V.A.). Para aderir as personagens no painel de feltro optou-se por colar velcro®
na parte posterior das mesmas, facilitando seu manuseio durante a história (Figura 1, b e c).
Essa foi apenas uma das maneiras de se elaborar um flanelógrafo, podendo ser utilizadas
outras alternativas.

Figura 1: (a) confecção do painel; (b) esquerda/direita: confecção dos personagens; (c) flanelógrafo pronto e com
as personagens.

A HQ “Cascão e Cebolinha em: A „Folmação‟ da „tela‟” (Figura 2a) narra um
diálogo entre o Cebolinha e o Cascão (Copyright© Mauricio de Sousa Produções), onde eles
discutem como se forma o solo, sendo relatados os cinco fatores, rocha, clima, relevo,
organismos e o tempo. Desta maneira o roteiro da história foi desenvolvido para ser
trabalhado com alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Médio.
Após a escrita do roteiro, para a elaboração da HQ foi utilizado o portal “Máquina de
Quadrinhos da Turma da Mônica - Copyright ©2009 Mauricio de Sousa Produções”, que
disponibiliza uma série de ferramentas para ilustrar as mais diversas histórias, como cenários,
animais, objetos e as personagens.
Cada quadro montado (Figura 2, b - c) foi transferido para um editor de imagem, para
correção de defeitos no texto ou na própria imagem, e posteriormente a um programa de
apresentação de slides, assim cada quadrinho corresponde a um slide e sua aplicação acontece
quadro a quadro quando trabalhado em projeção ou pode ser impresso na forma de folhetos,
onde cada página pode conter quantos quadros interessar ao professor.

Figura 2: (a) elaboração da HQ; (b) primeiro quadrinho - título; (c, d) quadrinhos do inicio e meio da história,
respectivamente.

O jogo de tabuleiro EBuL (Figura 3, (a) direita) foi desenvolvido a partir da teoria de
formação do solo e com ênfase em conservação do solo. Desta forma foi elaborado um
tabuleiro que imitasse um relevo, com a seguinte proposta, cada participante é representado
por uma “casa” e deve colocá-la no lugar mais apropriado primeiro, o jogo foi desenvolvido
para ser trabalhado com alunos de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Médio.
A confecção do tabuleiro e das cartas (Figura 3, a e b) de perguntas foram realizadas
num software de desenho vetorial, CorelDRAW® e impresso em plotter, o tabuleiro possui o
tamanho de 45 x 80 cm (altura x largura) e as cartas 9 x 6 cm (altura x largura) para facilitar
sua visualização durante o curso do jogo, foi aplicado ao tabuleiro uma placa de isopor, como
reforço e tanto este como as cartas foram revestidos de plástico adesivo transparente, os
“pinos” (Figura 3c) foram confeccionados em E.V.A. nas cores, amarelo, azul, verde e
vermelho em formatos de casas, e o dado foi adquirido em uma papelaria da cidade.

Figura 3: (a) esquerda: confecção do tabuleiro; (a) direita: tabuleiro pronto com as peças; (b) cartas de
perguntas, frente e verso e (c) peças e dado.

O EBuL foi baseado em jogos de perguntas e respostas existentes e as regras do jogo
estão detalhadas abaixo:
Regras do Jogo “Em Busca de um Lugar”


Objetivo do jogo: atravessar o tabuleiro a fim de deixar sua “casa” no lugar mais
apropriado;



Jogar com 4 jogadores ou 4 duplas;



A ordem dos jogadores se dá com base no maior número sorteado pelo dado. O segundo
jogador é o segundo maior número e assim sucessivamente;



A cada rodada, um jogador por vez, joga o dado e percorre as casas de acordo com o
número sorteado;



Quando o jogador cair na casa “Passe a vez”, ficará a próxima rodada sem jogar,
permanecendo na mesma casa;



Se o jogador cair nas casas referentes às áreas de preservação permanente (APP) avançará
ou recuará, de acordo com o número de casas determinadas no tabuleiro;



Nas casas que possuem o ponto de interrogação, o jogador retira uma carta do monte e
responde a pergunta. Se acertar, avança o número de casas registrado na carta. Se errar,
permanece na mesma casa.



O tempo para responder cada pergunta é de um minuto;



Vence o jogo quem chegar primeiro ao fim do tabuleiro.

2.2 Aplicação dos Recursos Didáticos
O flanelógrafo, a HQ e o jogo “Em Busca de um Lugar” foram aplicados durante o
evento intitulado “Dia Nacional de Conservação do Solo” desenvolvido pelo LabSolos, na
cidade de Presidente Prudente-SP, nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2011 em referência ao dia
nacional de conservação do solo (15 de abril), as visitas escolares recebidas totalizaram 221
alunos, dos ensinos fundamental e médio, das escolas da cidade e região.
O flanelógrafo foi aplicado para alunos de 6º ano (5º série) do Ensino Fundamental II,
totalizando 90 crianças. Essa atividade teve o caráter introdutório, onde se iniciou contando a
história e em seguida foram expostas as explicações do conteúdo, além de introdutória essa
aplicação também pode ser vista como facilitadora, sendo aplicada após a explicação do
conteúdo (Figura 4).

Figura 4: (a) aplicação e (b) questionamentos, durante a utilização do flanelógrafo para o 6º ano do ensino
fundamental II.

Anteriormente foram feitas as crianças algumas perguntas referente ao tema solo (O
que é um solo? Como ele se forma? O que é uma rocha?), onde a partir de suas respostas pode
se observar o que elas já conheciam sobre o tema a ser trabalhado, através dessa interação
podemos de uma maneira descontraída apresentar as personagens principais da história sendo

eles a rocha e o solo. Após essa primeira etapa, os monitores deram início à história, onde
foram divididas duas funções, a responsabilidade em contar a história e a de manipular as
personagens.
Ao terminar a história, foram feitas diversas perguntas as crianças (Vocês entenderam
a história? O que aconteceu na história? Como a rocha virou um solo? Os solos são todos
iguais?), tendo como objetivo avaliar o que as crianças entenderam da história, esclarecer
algumas dúvidas, destacar alguns pontos principais e relacioná-los ao cotidiano da criança.
A HQ foi aplicada em 129 alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental II e 43 alunos
do 2º ano do ensino médio, totalizando 172 alunos. A história foi desenvolvida para ser
introdutória dos conceitos de Formação do solo. Durante sua aplicação pedimos voluntários
para a leitura do gibi, sendo uma dupla (um representa o Cascão e outro o Cebolinha) para
cada fator de formação (Figura 5).

Figura 5: alunos (a) do 6º ano; e (b) do 7º ano do ensino fundamental II; (c) do 2º ano do ensino médio, de
diferentes escolas durante a aplicação da HQ.

A opção de colocarmos os alunos para lerem o diálogo faz-se necessário para
estimular a leitura e prender a atenção dos alunos na história ao invés da leitura ser realizada
pelos monitores. Para favorecer a aprendizagem durante a leitura da história os monitores
mostram aos alunos amostras de rochas (Figura 5c), complementam os conteúdos e
aproveitando as perguntas da HQ abrem a discussão com os alunos, antes da resposta da
personagem.
O EBuL foi aplicado em 178 alunos do 6º, 7º e 8º ano, ensino fundamental II, e 43
alunos do 2º ano do ensino médio, totalizando 221 alunos. O jogo foi desenvolvido para ser
facilitador dos conceitos trabalhados durante a visita, desta maneira após a explicação, o jogo
e as regras foram apresentados aos alunos e os mesmos foram divididos em duplas para jogar
(Figura 6).

Figura 6: alunos (a) do 6º ano; (b) do 7º ano; (c) do 8º ano do ensino fundamental II e (d) do 2º ano do ensino
médio, de diferentes escolas durante a aplicação do EBuL.

Durante o percurso do jogo o participante passa, por locais inapropriados para a
construção de casas, assim antes deles moverem suas peças como indicado no tabuleiro, os
questionamos sobre o Porquê? das peças não poderem ser instaladas ali e o que poderíamos
fazer para preservar esses locais, associando assim o relevo do tabuleiro com situações reais,
como de encostas e margens sem vegetação, áreas de riscos ocupadas e a influência do tipo de
solo conforme o relevo local.
O tabuleiro possui casas com o símbolo de interrogação “ ? ” onde os alunos devem ler
as cartas de perguntas e responde-las. As perguntas estão relacionadas aos conteúdos
apresentados no decorrer da visita ao laboratório, possibilitando ao aluno o segundo contato
com os conceitos. O monitor aguarda a resposta, estando correta, o aluno avança o número de
casas indicado na carta, caso esteja errada, passa a pergunta aos outros participantes do jogo,
para promover a discussão do assunto entre eles, para depois explicar novamente ou
complementar o conteúdo.

3 Resultados e Discussões
A utilização de variados recursos didáticos em sala de aula inicialmente parece ser de
difícil aplicação, porém quando bem discutidos, os conceitos que envolvem a atividade lúdica
e/ou o jogo e suas regras, os alunos brincam com o conhecimento sem se darem conta. O
comprometimento do professor ou monitor (es) com a atividade é de vital importância, pois
sem o conhecimento íntimo da atividade o mesmo não consegue se portar como organizador
do processo de aprendizagem e a atividade perde o sentido educativo.
A partir da observação realizada durante a aplicação das atividades, foi possível notar
o espanto e ao mesmo tempo a curiosidade dos alunos frente aos novos recursos. Durante a
história do flanelógrafo e da história em quadrinhos os alunos se mostraram interessados, a
maioria dos alunos prestaram atenção e participaram das discussões promovidas no decorrer e
ao final das histórias. Percebemos ainda a importância desses recursos didáticos para uma
aprendizagem significativa, sendo que a traves da aplicação do flanelógrafo e da HQ
conseguimos atingir resultados positivos, e transmitir com maior facilidade aos alunos do
Ensino infantil e Fundamental o processo de formação do solo, onde podemos perceber ser
um tema bastante abstrato.
A partir da aplicação do flanelógrafo, inicialmente percebemos que durante a história a
maioria permaneciam quietos e atentos, sem se manifestarem, e só após o término onde o
monitor começa a fazer algumas perguntas, por exemplo: A Lola era uma rocha no começo da

historia, o que aconteceu com ela no final? todos respondiam alvoroçados “com a ajuda dos
seus amigos ela virou um solo”, é que podemos perceber o resultado positivo dessa atividade.
Durante a aplicação do flanelógrafo ressaltamos que além da forma empregada, ele
também pode ser trabalhado com intervenções durante a história, para prender a atenção dos
alunos e promover discussões sobre seu conteúdo, assim como apresentamos a HQ, inserindo
perguntas e amostras de rocha e solo para melhor ilustrar os conteúdos, e facilitar a associação
das personagens com o real.
A forma utilizada para apresentar a HQ levou a maior concentração dos alunos, pelo
fato dos mesmos se preocuparem com os leitores da história, por causa das falas da
personagem Cebolinha que troca os “erres” pelos “eles”, e quando o leitor errava o restante
dos alunos o corrigiam, levando a um retorno direto da atenção dos alunos na história.
Ainda há de se destacar a rápida assimilação do conteúdo, pois a relação imagem-texto
que existe nos quadrinhos estimula o pensamento e o raciocínio dos alunos, que respondiam
prontamente as intervenções dos monitores. Destacando que os alunos mais dispersos
apresentavam mais dificuldade em responder as perguntas sobre formação do solo, quando
jogavam o EBuL.
A observação do uso do flanelógrafo e da HQ nos mostrou uma boa resposta como
materiais introdutórios, entretanto com uma abordagem diferenciada o professor pode utilizálo como material facilitador, explicando os conteúdos da aula e utilizando-os como forma de
sistematizar a aprendizagem.
Na aplicação do EBuL observamos o aumento da atenção dos alunos, quando um dos
jogadores era sorteado em uma casa de pergunta, na maioria das situações eles apresentavam
dicas da resposta ou se ofereciam para responder. Alguma diferença está no comportamento
das turmas do ensino médio que não demonstravam com tanta freqüência o entusiasmo frente
às atividades e o espírito colaborador aos outros alunos durante as respostas. A partir deste
comportamento

optamos

por

trabalhar

com

trios

de

alunos

favorecendo

essa

discussão/colaboração apesar da regra do jogo sugerir trabalhar individualmente ou em
duplas.
A grande vantagem da utilização deste recurso é a possibilidade de auxiliar na
compreensão do conteúdo explicado anteriormente (material facilitador), pois os alunos que
prestaram mais atenção na exposição dos monitores se saíram melhor nas casas de perguntas.
Um ponto muito importante observado no decorrer da aplicação do jogo foi referente a

possibilidade do mesmo em avaliar o grau de entendimento desses conteúdos (material
avaliador), pois a partir das respostas incompletas ou erradas pudemos avaliar os pontos do
conteúdo mais difíceis de compreender e as “confusões” que a simples transmissão de
conteúdo pode gerar no aluno.
Para um maior retorno da aplicação dos recursos entregamos aos professores
responsáveis pelas turmas um questionário de avaliação. Destacamos as de avaliação direta:
Você acha que seus alunos assimilaram bem as orientações dadas pelos monitores? Qual
atividade você achou mais interessante? Você acha que poderia trabalhar em sala com algum
dos materiais que você conheceu durante a visita?
Na primeira questão os professores avaliaram positivamente, confirmando que ocorreu
a assimilação do conhecimento, com excessão de um professor que avaliou a assimilação
como parcial, pois os alunos estavam mais dispersos, porém durante a aplicação das
atividades notamos um bom desempenho dos alunos, portanto mesmo que o conteúdo não
tenha sido de todo compreendido, boa parte foi aprendida.
Na segunda questão os professores deram destaque não só aos recursos aqui
apresentados, mas também as maquetes, as amostras de solos e rocha e as exposições dos
monitores. Comfirmando a aprovação desses recursos para a utilização em sala de aula a
terceira pergunta nos trouxe que, os professores usariam sim esses recursos e as opções
descritas por eles foram, flanelógrafo, o jogo, o gibi, avaliando-os como atividades acessíveis,
de fácil manuseio e construção.
Outro fato que demonstrou o bom retorno dessas atividades, foi na questão final do
questionário (Quais as críticas ou sugestões que você faria para melhorar este projeto?) onde
os professores parabenizavam os monitores, as explicações e os materiais empregados durante
a visita, como mostra a resposta de um dos professores “o trabalho está ótimo e a metodologia
usada faz com que os alunos aprendam de forma lúdica. Parabéns.”.
Uma grande mudança positiva observada com a utilização desses recursos didáticos,
flanelógrafo, HQ e EBuL, está na comparação entre as visitas recebidas anteriormente a
elaboração deles e agora com seu uso. Os alunos ficam mais motivados e como consequência,
notamos um aumento da atenção durante as explicações dos monitores, além do maior
interesse em participar das discussões propostas durante a explicação e durante a atividade.

4 Conclusão
Cabe ressaltar que atividades não convencionais, como as apresentadas pelo artigo,
não são substitutos de outros métodos de ensino, mas suportes para o professor e poderosos
motivadores para os alunos. Por outro lado, os professores precisam estar atentos aos
objetivos da sua utilização em sala de aula e saber como dar encaminhamento ao trabalho,
antes, durante e após o seu uso. Além disso, deve dispor de subsídios que os auxiliem a
explorar os vários recursos existentes e avaliar seus efeitos em relação ao processo de ensinoaprendizagem.
A aplicação dessas atividades demonstrou sua versatilidade, pois durante sua
elaboração determinamos se elas possuirão um caráter introdutório, facilitador ou avaliador e
seu emprego nos mostra que um mesmo jogo quando trabalhado com abordagens diferentes
pelo professor pode ser caracterizado de maneira distinta do planejado, como o flanelógrafo e
a HQ que foram desenvolvidos como materiais introdutórios e foi identificado seu aspecto
facilitador, e o caso do EBuL, planejado para ser facilitador e no decorrer de sua utilização se
apresentou como um bom jogo avaliador.
A utilização do flanelógrafo, da HQ e do EBuL mostrou ser uma excelente alternativa
para atuar como um elemento facilitador no processo de aprendizagem, contribuindo também
para a formação de pessoas capazes de compreender a utilização dos recursos naturais e como
preservá-los oferecendo-lhes subsídios para o pleno exercício democrático da cidadania.
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