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RESUMO
Essa pesquisa teve como objetivo desenvolver atividades para despertar nos alunos de uma escola pública da cidade de
Itambé-PR uma atitude mais proativa em torno do seu aprendizado; incentivando-os na busca por informações sobre o
lixo; treinando as habilidades de raciocínio e defesa de suas ideias e percepção sobre o tema. Este artigo relata a
experiência multidisciplinar que envolveu a criação de práticas educativas baseadas em jogos e que tomou lugar de uma
escola  publica  no  município  durante  um  dia  letivo.  Visamos  com  essa  intervenção  em  educação  e  saúde,  a
sistematização  informações  sobre  consciência  ambiental,  relacionando-as  a  educação.  Nesta  cidade  a  escola  já
proporciona experiências que possam desenvolver a consciência ambiental dessas crianças. Para a realização da ação
educativa  foi  necessário  um  contato  com  os  alunos  do  Ensino  Fundamental  de  Itambé-PR,  que  tem  seu  plano
pedagógico mais voltado para a formação de uma consciência ambiental com maior ênfase se comparada aos outros
anos. Os resultados foram positivos uma vez que a avaliação pedagógica acontecia em sintonia com o processo de
ensino. 

PALAVRAS-CHAVE: Gamificação; Ensino Fundamental; Desenvolvimento Sustentável, Promoção da Saúde

1 INTRODUÇÃO

Existe um grande desafio para a educação atual no Brasil: como preparar as crianças para
viver  num  mundo  contemporâneo?  Como  capacitá-las  humanisticamente,  socialmente  e
tecnologicamente para lidarem com uma sociedade globalizada que exige autonomia para buscar o
conhecimento e responsáveis. Especialmente em época de crise econômica e humanitária, onde os
conceitos de desenvolvimento sustentável e direitos humanos e estão respaldados pelos objetivos
globais do milênio (UN GLOBAL GOALS, 2015).

A cidade de Itambé, por exemplo, é um município da região metropolitana de Maringá, no
estado do Paraná, que viveu em 2015 uma experiência de mobilização social advinda principalmente
do debate sobre a construção de um aterro sanitário na cidade. Desconsiderando, nesse momento,
os debates políticos e os embates quanto aos impactos dessa construção na economia e meio
ambiente da cidade, os moradores mobilizados saíram às ruas contrários principalmente pela vinda
do  lixo  de  outras  49  cidades  para  o  aterro  a  ser  instalado  na  cidade.  Essa  mobilização  teve
visibilidade na mídia local e despertou o interesse sobre o lixo e suas consequências para a saúde e
meio ambiente. Como desencadeamento desse processo a população se engajou mais na coleta
seletiva e um programa sistematizado foi criado pela prefeitura municipal. Atualmente, segundo os
dados de entrevistas, a coleta seletiva de material orgânico é de segundas, quartas e sextas-feiras.

Apresentamos aqui um relato de experiência da criação de conteúdos e ações pedagógicas
numa escola municipal de ensino fundamental da cidade de Itambé que tinha como tema reforçar e
incentivar os conhecimentos acerca do tema proposto.  A promoção da saúde, em seu conceito mais
amplo,  propõe  a  articulação  de  saberes,  além  da  mobilização  de  recursos  institucionais  e
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comunitários, públicos ou privados, para a sua implementação (BERNARDES et al., 2016). Levantar
o debate sobre a correta destinação do lixo, bem como seu tratamento e as consequências para a
saúde caso não bem manejado foi um dos objetivos da abordagem educacional.

A  produção  de  lixo  vem  aumentando  assustadoramente  em  todo  o  planeta,  tornando
extremamente necessário que a sociedade como um todo desenvolva uma consciência ambiental
mais aguçada e prática. Se olharmos o problema de maneira macro, é possível ver que, há dez anos
2,9 bilhões de pessoas geravam cerca de 0.64 kg de resíduos urbanos por  dia.  Atualmente,  a
população urbana do mundo gera 1,2 kg por dia de lixo, 1,3 bilhões de toneladas de resíduos sólidos
por  ano.  Esse  volume  deve  aumentar  para  2,2  bilhões  de  toneladas  em  2025  (HOORNWEG;
BHADA-TATA, 2012) mesmo com engajamento e constante incentivo acerca da reciclagem e de
práticas de produção e consumo sustentáveis. 

 Nesta  perspectiva,  e  fundamentando-se  nas  Cartas  das  Conferências  Internacionais,  a
promoção da saúde é um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e
coletivo,  que  se  caracteriza  pela  articulação  e  cooperação  intrassetorial  e  intersetorial  e  pela
formação da Rede de Atenção à Saúde, buscando se articular com as demais redes de proteção
social,  com ampla participação e amplo controle social.  Assim, reconhece as demais políticas e
tecnologias existentes visando à equidade e à qualidade de vida, com redução de vulnerabilidades e
riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais.

 Propõe-se, então, que as intervenções em saúde ampliem seu escopo, tomando como objeto
os problemas e as necessidades de saúde e seus determinantes e condicionantes, de modo que a
organização da atenção e  do cuidado envolva,  ao  mesmo tempo,  as  ações e  os  serviços  que
operem sobre a saúde e o adoecimento, com um olhar para além dos muros das unidades de saúde
e do sistema de saúde, incidindo sobre as condições de vida e favorecendo a ampliação de escolhas
saudáveis – o que incluir aqui o tratamento adequado dos resíduos sólidos e orgânicos.

Assim educar a futura geração de atores sociais quanto as consequências para a saúde e
ambiente do lixo é uma máxima. Embora o tema mereça destaque no currículo escolar, achamos
necessário emprega-lo com uma estratégia mais lúdica no contexto escolar. Ao considerar o jogo
inerente  ao  homem  e  precedente  à  cultura,  entende-se  que  os  mecanismos  dos  jogos  estão
presentes na forma de viver e de se relacionar do ser humano desde o início da civilização. Estas
são as questões que mobilizam este projeto e o artigo descreve ação educativa realizada em uma
escola  municipal  na  cidade de Itambé,  focamos aqui  na  criação de  estratégias  educativas  que
envolvam a dinâmica de jogos ou, para usar de outro termo, gamificados1.  Nesse contexto, esse
artigo teve por objetivo:

 Apresentar  um  relato  de  experiência  da  aplicação  de  uma  dinâmica  de  jogos
educativos na Escola Municipal  primaria  Domingos Laudenir  Viturino,  na cidade de
Itambé – PR. No intuito, desenvolvemos essas atividades para também tivemos como
objetivo específico:

 despertar  nos  alunos  uma  atitude  mais  proativa  em  torno  do  seu  aprendizado
incentivando-os a buscar por informações sobre o lixo;

 treinar as habilidades de raciocínio e defesa de suas ideias sobre as condições do lixo; 
 habilitar  os  alunos  a  avaliar  ideias  (suas  ou  de  outros  alunos)  de  maneira  crítica;

desenvolvimento das habilidades de comunicação e trabalho em grupo nos alunos.

1 Gamificação (ou gamification, no termo inglês) é o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar
pessoas, resolver problemas e melhorar o aprendizado, motivando ações e comportamentos em ambientes
fora do contexto de jogos (DE-MARCOS; GARCÍA-LÓPEZ; GARCÍA-CABOT, 2017).
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo descritivo, do tipo relato de experiência sobre atividade educativa desenvolvida por um
grupo  de  acadêmicos  do  curso  de  Publicidade  e  Propaganda,  Jornalismo  e  do  Programa  de
Mestrado  em  Promoção  da  Saúde  (PPGPS)  e  Programa  de  Mestrado  em  Tecnologias  limpas
(PPGTL) do Centro Universitário de Maringá - UniCesumar, o qual buscou proporcionar aos seus
integrantes a oportunidade de realizarem atividades que integrem ensino, pesquisa e extensão.

Inicialmente  nos  dirigimos  à  escola  onde  apresentamo-nos  aos  professores  e  diretores
responsáveis  e  questionamos  sobre  o  assunto  de  interesse  da  população  que  é  sobre  as
consequências políticas e ambientais do lixo na cidade, e que refletisse no cuidado, ensinamento e
aprendizagem pelas crianças, bem como a respeito do dia e horário de sua preferência para a
atividade educativa. As atividades educativas foram realizadas no momento em que as crianças
encontravam-se  nas  salas  de aula,  pois  os  professores  afirmaram ser  este  o  horário  de  maior
disponibilidade.

A atividade contou com a participação de 170 alunos da escola municipal primária Domingos
Laudenir  Viturino,  localizada  na  cidade  de  Itambé,  3  docentes  e  20  discentes,  de  ambos  dos
programas de mestrado. As atividades foram realizadas no dia 27 de outubro de 2016, baseadas e
inseridas no contexto do lixo.  A ação recebeu o nome de “Repensar” por meio da oficina Ação e
Atividade  Física  sobre  o  lixo.  Todas  essas  ações  tiveram o  acompanhamento  de  profissionais,
educadores e estudantes da instituição do ensino superior e foram incorporadas e analisadas dentro
da dinâmica de disciplinas ministradas pelos docentes.

3 RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

Após essas definições, parte-se para uma análise mais detalhada de alguns elementos dos
games elaborados. Aqui se faz necessário deixar claro duas observações: primeiramente, existem
mais  elementos  envolvidos  nos  games  do  que  os  que  serão  explorados,  porém,  optou-se  por
aqueles que se relacionam mais facilmente com ambientes de aprendizagem e que utilizamos.

Foram montados 5 grupos com atividades diferentes, utilizando de habilidades e estimulando
diferentes abordagens sobre o tema, cada grupo recebia por um tempo médio de 30 minutos, um
número de crianças que eram estimuladas a participar das atividades lúdicas e pedagógicas. Foi
assim esquematizado:

1) grupo  1  –  jornalistas  informais  –  as  crianças  eram  estimuladas  a  entrevistarem  e
produzirem conteúdo sobre  o  lixo  da cidade com atores  importantes  para  a cidade –
secretários, coletores, vereadores, educadores;

2) grupo 2 – enfatizava por meio de jogo, as consequências do lixo para a saúde, bem como
a presença de vetores (animais que podem transmitir doenças);

3) grupo 3 – realizava dinâmica de brincadeira sobre os tipos de resíduos;
4) grupo 4 - ensinava de forma prática a compostagem e o reaproveitamento do material

orgânico – 
5) grupo 5 – por meio de brincadeiras motoras avaliavam o conhecimento aprendido nas

outros grupos. 

Na  dinâmica  pedagógica  do  grupo  05,  na  qual  daremos  destaque  nesse  artigo,  foram
formados grupos de 20 a 40 alunos que passavam por quatro jogos e a divisão aconteceu para a
melhor efetividade das brincadeiras, e foram as seguintes: Primeira atividade foi um aquecimento
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onde as crianças se configuraram em círculo e o acadêmico ao centro dava a voz de comando,
dizendo que na hora que ele batesse palmas o último a sentar era o pegador da próxima atividade, o
acadêmico ainda fez algumas brincadeiras no momento anterior para que as crianças perdessem a
inibição e se soltassem para as atividades, em seguida aconteceu o pega-pega cooperativo, que se
resume em uma atividade de cooperação onde duas crianças colocaram uma camiseta coletiva com
o objetivo de pegar os outros integrantes de grupo, ao encostarem nos mesmos, estes estavam
pegos e permaneciam de braços elevados e pernas abertas, até que outra criança passasse por
baixo  de  suas  pernas  com  o  intuito  de  o  salvar  e  o  mesmo  voltava  a  correr  dos  pegadores
cooperativos.

Essa atividade estimulou nas crianças um ato de cooperação na qual necessitavam do auxílio
do colega que estava vestido com a mesma camiseta para alcançar o objetivo de pagar as outras
crianças, para isso era necessário andar de maneira coordenada e no mesmo ritmo e que um ajude
o outro para obter o êxito da atividade.

A Segunda atividade foi campo minado, representado por uma matriz de colunas nas cores
brancas e pretas onde existe apenas um caminho correto, e nos restantes dos caminhos estavam
“bombas” (sentido fictício do jogo) que explodiam por meio do comando de voz do acadêmico, caso
a criança pisasse.  Se ela  descobrisse o caminho correto (monitorado pelo gabarito  na mão do
acadêmico) chegava ao final do percurso, e lá estavam localizadas 4 lixeiras nas cores vermelha,
verde,  amarela e azul  com lixos recicláveis  espalhados pelo chão e  a criança pegava o lixo e
colocava na respectiva lixeira correta, se não acertasse um outro acadêmico ficava observando e
orientando o correto descarte do lixo, funcionando como processo educacional.

O campo minado estimula o trabalho em equipe, comunicação e planejamento, as crianças
alcançavam o final do percurso aprendendo com as próprias experiências, necessitando de atenção
para memorizar o caminho correto, o grupo ajuda o integrante que está passando pelo percurso
indicando o caminho correto, e essa ajuda caracteriza a conclusão da atividade e o sucesso do
grupo ao conseguirem descobrir o caminho correto e finalizando com a inserção do lixo espalhado
para a lixeira correta.

Na Terceira, optamos por utilizar como estratégia educativa o Jogo da Memória do Lixo, cujas
figuras foram anexadas em papéis de cartolina branca. Tal jogo foi  composto por oito pares de
figuras que representavam alguns tipos de lixos. As figuras que compõem o Jogo da Memória do
Lixo, tratam de tipos de lixos, dentre eles: garrafa de plástico, vidro, pilha, tampa de garrafa, papel
de bala, anéis de latas, pneu e maçã. 

De modo que cada lixo era encontrado o seu respectivo par, os acadêmicos comentavam
sobre o local adequado de descartá-lo. 

A Quarta  atividade,  se  refere  ao jogo Caça Palavras,  foi  confeccionado um painel  com
palavras aleatórias e letras misturados junto a elas. Por meio de perguntas, as respostas estavam
aleatórias no quadro para os alunos visualizarem e encontrarem como parte do jogo. As perguntas
foram relacionadas de acordo com o contexto do lixo, suas consequências para a saúde, quais são
os tipos de lixo, onde devemos descartá-los.

Dessa  forma  o  jogo  caça  palavras,  estimula  especialmente  o  cérebro,  pois  as  pessoas
precisam pensar, neste caso, raciocinar a resposta e identificar a formatação correta da palavra no
quadro, e é aí que há um aumento da atividade cerebral, mais um fator que ajuda o atraso cognitivo
e perda de memória. Além disso as explanações giravam em torno dos conceitos expostos pelos
alunos, corrigindo-os quando necessário e acrescentando novas informações que fossem aplicáveis
ao cotidiano do lixo, vislumbrando esse processo de resiliência.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Intervenção  educacional  realizada em nosso  estudo  alcançou o  objetivo  proposto  pela
pesquisa, e em todas as etapas foi perceptível o envolvimento dos estudantes, onde obtemos ótimos
resultados  por  meio  da  participação  intensa  de  praticamente  todos  alunos,  além  de  tudo,
demostraram  muito  interesse  durante  a  execução  das  atividades  e  um  poder  muito  forte  de
resiliência sobre as questões relacionadas com o lixo.

Conforme mencionado, a gamificação é um fenômeno emergente, que deriva diretamente da
popularização e popularidade dos games, e de suas capacidades intrínsecas de motivar a ação,
resolver problemas e potencializar aprendizagens nas mais diversas áreas do conhecimento e da
vida dos indivíduos. Esse potencial que os games apresentam já havia sido percebido há mais de
três  décadas.  Porém,  naquele  tempo,  a  indústria  dos  games  ainda  estava  se  consolidando.
Atualmente,  podemos  dizer  que  influência  dessa  forma  de  entretenimento  é  global  e  atinge
praticamente todas as camadas da população (FARDO, 2013).

Considerando que o jogo se diferencia da brincadeira, uma vez que ela é a primeira forma de
experimentação do ser humano com o mundo. É o modo como o homem começa a interagir com ele
mesmo, com o outro e com os objetos à sua volta. É o momento em que uma criança faz transição
entre a ação somente com objetos concretos para a ação com significados  (OLIVEIRA, 2010). O
jogo,  por  sua vez,  se  diferencia da brincadeira porque possui  uma saída quantificável  (ALVES,
2008). Então, consequentemente, ele é inserido temporalmente após a brincadeira, pois exige graus
de raciocínio e cognição inexistentes antes da formação da linguagem.

Vimos alguns jogos sendo inseridos no processo educacional como o basquetinho, dominó
cooperativo,  sentar  em  grupo,  jogo  da  macacada,  cadeira  livre  dentre  outros.  Nesse  sentido,
sentimos  a  percepção  e  incluímos  4  tipos  de  jogos  educativos  em  nossa  pesquisa,  são  eles:
Aquecimento por meio da roda interativa, pega-pega cooperativo, campo minado, jogo da memória e
caça palavras.  Diante desse contexto, vemos surgir uma nova área dos fenômenos dos games, a
chamada de gamificação por Kevin e Werbach (2012), que consiste na utilização de elementos dos
games (mecânicas, estratégias, pensamentos), fora do contexto dos games propriamente dito, como
as salas de jogos, quartos, casas de jogos, lanhouses e ambientes exclusivos dessa prática, com a
finalidade de motivar  os  indivíduos à  ação,  auxiliando na solução de problemas e promovendo
aprendizagens (KAPP, 2012).

Esse fenômeno vem se espalhando pela educação, aplicado como estratégia de ensino e
aprendizagem, dirigida a um público-alvo inserido na chamada geração gamer, e existem resultados
positivos sendo obtidos através dessas experiências (LEE SHELDON, 2011).

No início das atividades, começamos o trabalho realizando um círculo humano no centro da
quadra, para que as crianças conhecessem os docentes que estariam ali para aplicabilidade das
atividades. Na primeira atividade que foi o pega-pega cooperativo, conseguimos visualizar que as
crianças de fato se doaram nas atividades. Lembramos que foi uma atividade inicial, realizada para o
entendimento  das  crianças  do  processo  a  ser  desenvolvido  durante  o  ciclo  de  atividades  e
principalmente para que houvesse interação mutua entre elas e o aquecimento propriamente dito. 

Essas atividades inicias são primordiais para reforçar o processo de ensino aprendizagem das
crianças, e acabem sendo confirmadas por de Bittencourt e Giraffa (2003). Dentro destas demandas,
pode-se  reconhecer  o  uso  didáticos  de  jogos  como  uma  alternativa  ao  modelo  tradicional  de
pedagogia que ainda prevalece no país. 

Analisando  os  games  sob  aspecto  educacional,  percebe-se  o  evidente  potencial  do  uso
destes  como instrumento  didático.  Inicialmente,  o  jogo apesar  de  ser  uma atividade de caráter
lúdico,  recreativo,  exige  também  do  jogador  habilidades  tais  quais  planejamento,  memória,
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estratégia  e  cooperação.  Como  exemplo,  o  jogo  de  pega-pega  cooperativo,  exige  certo
planejamento e cooperação entre os participantes e principalmente os que executam. Ainda que as
estratégias  desenvolvidas  neste  jogo  muito  pouco  provavelmente  serão  aplicadas  em  outras
circunstâncias na vida das crianças, elas ainda irão compor um repertório que será associado a
diversas outras situações do cotidiano. Existe ainda o potencial do game, dado o seu caráter lúdico,
de atuar como “isca” para captar a atenção e o interesse das crianças a temas pertinentes a sua
realidade (BITTENCOURT; GIRAFFA, 2003).

Além disso, pode-se avaliar o potencial didático dos games a partir das teorias de Vygotsky
(1999)  e  da  teoria  das  inteligências  múltiplas.  Para  Vygotsky  (2007) o  desenvolvimento  de um
indivíduo é determinado pela interação social, pela relação direta com os membros da cultura. Os
elementos  que  medeiam,  desta  forma,  as  relações  entre  o  homem  e  seu  mundo  são  seus
instrumentos e signos fornecidos a partir de suas relações sociais, e a interação de indivíduos mais
experientes  com indivíduos  ainda  imaturos  contribui  para  o  desenvolvimento  destes.  Existe  na
prática de games forte potencial para a criação de espaços de interação entre as pessoas, o que
contribui para a partilha de experiências e de conhecimentos entre os participantes. No tocante as
experiências múltiplas, proposta por Horward Gardner  (1995), concebe-se o ser humano como um
indivíduo dotado de inteligências múltiplas, relativamente autônomas, que podem ser modeladas ou
reforçadas de múltiplas  formas.  Gardner  (1994)  sugeriu  sete  inteligências  diferentes:  linguística,
musical, lógica matemática, espacial, cinestésica, interpessoal e intrapessoal. Percebe-se que o uso
de jogos abre espaço para se estimular e aplicar diversas destas inteligências em uma mesma
atividade educativa. O pega pega se utilizava tanto de habilidade cinestésica quanto da capacidade
de interação com o colega, o campo minado exigia ao mesmo tempo habilidade lógico matemática
quanto  a  capacidade  de  lidar  com  a  ansiedade  e  a  frustração  por  não  conseguir  (inteligência
intrapessoal) (BITTENCOURT; GIRAFFA, 2003).

Segundo Branco et al. (2015) o jogo é também uma experiência hermenêutica, uma vez que
exige que o jogador compreenda regras que estão funcionando dentro do contexto do jogo, e exige
que ele se posicione e atue dentro deste mesmo contexto. O jogador, munido de seu raciocínio,
percepções,  intuições,  sentimentos,  dentro  do  jogo  avalia  o  contexto  estabelecido,  avalia  seus
aliados,  seus adversários e toma decisões.  Deste modo, estabelece-se uma possibilidade,  mais
aprimorada de aprendizado, uma vez que se constrói a situação de uma reflexão focalizada. Mais do
que isto, possibilita diversas situações de reflexão e posicionamento, pois ambiente de jogo é fluido,
cada decisão adotada influi modifica de algum modo o ambiente, exigindo contínua adaptação e
posicionamento do participante.

Para Gadamer (2008), o trabalho do professor se assemelha ao trabalho do artista. Segundo
o autor, a mera aplicação da técnica empobrece o processo e faz com que o professor perca o
exercício  do julgamento dentro das circunstâncias da aula.  É necessário que o professor  tenha
flexibilidade,  tome  decisões  e  improvise  muitas  vezes  no  ambiente  de  aula,  numa  constante
articulação entre sua habilidade e seu saber teórico. 

A prática do professor exige mais que mera racionalidade, envolve também saberes de sua
esfera pessoal  e suas emoções, de modo que suas percepções e seu gênio são fundamentais,
semelhante ao fazer artístico. E a obra do professor, à semelhança da obra de arte, não gera um
produto ou se cria uma matéria palpável,  remete mais a uma inclusão a vida, a acompanhar a
transformação de um aluno. Por isto mesmo a obra de um professor artista é em si também uma
obra, por natureza inacabada, pois é no outro que ela se completa. Pode-se dizer que o professor se
encontra  deste  modo  apenas  como  uma  etapa  da  linha  de  montagem  bricoleur, por  vezes
denominamos  essa  competência  de  combinar  recursos  diversos  de  arte.  Isso  indica  que,  na
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atividade esse  bricoleur, seu gênio, instinto, suas percepções são fundamentais (OLIVEIRA et al,
2016).

Deste modo, para este autor, a prática de jogos tem um sentido especial partindo da premissa
de que o conhecimento do saber técnico não se desliga do saber da experiência, o saber prático que
se acumula ao longo da vida. Deste modo, o que experimentamos é semelhante a expressão da
obra de arte, no contexto do jogo o participante experimenta o jogo como uma realidade que o
transcende, cada jogador tem seu horizonte individual e todo o entendimento na estratégia do jogo
representa uma fusão de horizontes. É aí que o jogador traz ao jogo o que ele compreende. Acaba
deste  modo  por  revelar  o  seu  próprio  ser  a  medida  que  constrói  sua  participação  no  mesmo
(BRANCO et al, 2015).

Os resultados atingidos possibilitaram saber como a graduação interferiu na vida profissional
destes egressos.  Espera-se também colaborar  para que a instituição ofertante e os alunos que
procuram ingressar no curso conheçam a efetividade do curso, que nesse caso, foi comprovada por
meio da inserção dos egressos no mercado de trabalho e sua formação continuada.

4 CONCLUSÃO 

Segundo Vigotsky (2007) o sujeito é produtor do saber, e este conhecimento é sempre um
fazer,  um atuar do sujeito  no mundo.  É dentro do ambiente social  que o sujeito  subjetiva suas
objetividades e objetiva as suas subjetividades, construindo e integrando o ambiente que o cerca de
modo ativo. E a escola tem uma participação fundamental neste processo, uma vez que a mesma
possibilita  uma  facilitação  do  contato  deste  sujeito  com  o  conhecimento  e  com  a  experiência.
Experiência esta que é fundamental para a construção de um saber que transcende o conceito, mas
se forma de modo integral na subjetividade do estudante, possibilita posicionamento do mesmo em
relação ao seu ambiente e o convida a discutir as questões que o cercam. 

Atividades em forma de games tem um especial potencial para propiciar este processo de
subjetivação da realidade. Games tem em sua própria característica o potencial para formular um
contexto circunscrito, fechado, com regras acessíveis, no qual o jogador pode exercer seu potencial
de se posicionar em relação as regras propostas e de subjetivar a sua experiência dentro desta
mesma realidade. Deste modo, a proposição de jogos sobre o lixo, cria condições que extrapolam o
mero informar sobre o problema lixo, mas abre possibilidade que o participante se posicione a seu
modo sobre este problema, interaja com o mesmo e atue. Mais do que isto, no contexto lúdico em
que o  jogo  se  constrói,  o  participante  também subjetiva  sua  discussão  a  medida  que  interage
objetivamente com as regras. 

Nos jogos de Pega-Pega, campo minado, Memória e caça palavras foi  possível  trabalhar
temas como cooperação e cidadania a medida em que se construía também um saber sobre o
problema  do  lixo.  O  Pega-Pega  cooperativo  permitiu  o  que  as  crianças  ao  seu  modo
desenvolvessem suas  próprias  estratégias  de  cooperação,  o  caça  palavras  e  o  campo minado
permitiram que se trabalhassem frustração e estimularam a memorização das informações sobre o
lixo. O caça palavras reforçou o reconhecimento dos termos ligados ao assunto.

Evidentemente, a mera aplicação de games por si só não é suficiente para a formação de um
amplo conhecimento sobre o tema. Tão pouco é suficiente para se esgotar o assunto a promoção de
um único evento sobre o tema. O conflito com o lixo é um problema que aflige a toda a comunidade
de Itambé, mas a experiência e o tema pode ultrapassar os muros da escola e atingir a comunidade
ou ser replicada a outras regiões.

Mas é evidente também que a prática de games tem sim um potencial para se enriquecer a
prática  de  ensino,  se  usada  de  maneira  prudente  e  bem planejada.  Exigências  estas  que  são
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necessárias ao se aplicar qualquer tecnologia de trabalho, não apenas games. Mais inegável ainda é
que o uso de games pode muito bem fazer parte também da linha de montagem que elabora a arte
final, que é a construção do conhecimento. Os games podem muito bem fazer parte deste processo. 
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