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RESUMO 

 

Inúmeras dimensões permeiam a forma como se ensina e como se aprende na escola, 

muito embora, uma destas pareça incidir mais diretamente no grau de aprofundamento das 

aprendizagens: a mediação dos conteúdos. É necessário sempre buscar propostas de percurso 

do fazer metodológico que integrem a atividade intelectual. Vislumbramos nos jogos que, 

inegavelmente, fazem parte do cotidiano dos jovens/nativos digitais, uma possibilidade de 

constituir espaços de interação, vivências e aprendizagens. Neste sentido, a nossa pesquisa tem 

como objetivo geral analisar o jogo Escape Room enquanto ferramenta interdisciplinar 

mediadora no processo educativo. Para isso, partimos de uma pesquisa de métodos mistos, 

tendo combinadas as abordagens qualitativa e quantitativa e realizamos uma pesquisa-ação, em 

que os caminhos metodológicos se deram na construção de um framework, implantação do jogo 

e aplicação de questionários em um curso de formação de professores do IFRN – Campus 

Ipanguaçu. Para articulação da nossa primeira seção teórica, recorremos aos estudos de 

Vygotsky (1989, 1996, 1998, 2000, 2001) para compreendermos os conceitos de Zona de 

Desenvolvimento Proximal, aprendizagem no contexto social e o papel da mediação. Na 

segunda seção teórica, em que descortinamos o jogo que é objeto desse estudo, utilizamo-nos 

dos estudos de Foncubierta e Rodríguez (2015) para definirmos os elementos constituintes do 

jogo, Murray (2015) na construção da matriz elementar de agência, imersão e transformação, 

Whitton (2018) para discutirmos os aspectos conceituais, Berzosa (2018) para abordarmos as 

competências e Santos e Moura (2011) na elaboração da fuga. Os resultados mostram que o 

jogo estimulou as inteligências linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal, 

naturalista, intrapessoal e interpessoal, despertou linhas de estimulação variadas, congregou 

eixos temáticos diferentes, oportunizou a aprendizagem de conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, incrementou todos os elementos que configuram um serious game 

e estimulou a aprendizagem tangente. 

Palavras-chave: Escape Room. Interdisciplinaridade. Mediação. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Countless dimensions permeate the way we teach and learn in school, although one of 

these seems to have a more direct impact on the deepening degree of learning: mediation of 

content. It is always necessary to seek proposals for the methodological approach that integrate 

intellectual activity. We glimpse in games that, undeniably, are part of the daily life of young 

people/digital natives, a possibility of constituting spaces for interaction, experiences and 

learning. In this sense, our research has the general objective of analyzing the Escape Room 

game as an interdisciplinary mediating tool in the educational process. For that, we started from 

a mixed methods research, having combined the qualitative and quantitative approaches and we 

carried out an action research, in which the methodological paths took place in the construction 

of a framework, implementation of the game and application of questionnaires in an IFRN 

teacher training course - Ipanguaçu Campus. To articulate our first theoretical section, we used 

Vygotsky's studies (1989, 1996, 1998, 2000, 2001) to understand the concepts of the Zone of 

Proximal Development, learning in the social context and the role of mediation. In the second 

theoretical section, in which we reveal the game that is the object of this study, we used the 

studies by Foncubierta and Rodríguez (2015) to define the constituent elements of the game, 

Murray (2015) in the construction of the elementary matrix of agency, immersion and 

transformation, Whitton (2018) to discuss the conceptual aspects, Berzosa (2018) to address 

the skills and Santos and Moura (2011) in the elaboration of the escape. The results show that 

the game stimulated linguistic, logical-mathematical, spatial, musical, corporal, naturalistic, 

intrapersonal and interpersonal intelligences, awakened varied lines of stimulation, brought 

together different thematic axes, made it possible to learn conceptual, procedural and attitudinal 

contents, it increased all the elements that make up a serious game and stimulated tangent 

learning. 

Keywords: Escape Room. Interdisciplinarity. Mediation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Na condição de pesquisadora e professora, essa pergunta sempre saltou à vista: “Qual o 

meu papel em melhorar o processo educativo?”. Talvez seja essa a interrogação que movimenta 

todos os formadores. O primeiro passo para essa resposta é promover uma reflexão a respeito 

de como esse processo ocorre hoje. Inúmeras dimensões permeiam a forma como se ensina, 

muito embora, uma destas pareça incidir mais diretamente no grau de aprofundamento das 

aprendizagens: a organização e a mediação dos conteúdos. Estreitá-los e fragmentá-los na 

lógica formalizada das disciplinas soa coerentemente científico. Na contramão desse tipo de 

esforço, buscamos pensar de forma complexa, como sugere Morin (2015). 

Em termos de pontos e contrapontos, esse entendimento se constrói para a compreensão 

das questões emergenciais da dinâmica moderna, exatamente por pautar-se na dialógica, 

apresentando um diálogo plausível entre as partes e o todo, evitando as dicotomias e as cesuras 

conceituais exacerbadas. É nessa procura de desenvolver um pensamento complexo que 

ressoam as discussões sobre a interdisciplinaridade, que são trazidas não em um conceito 

fechado e exclusivo, mas, sim, como forma de estabelecimento dessa caminhada em suas 

diferentes articulações. Portanto, considerando a interdisciplinaridade enquanto jornada e 

descortinando nossa formação, a saber, fomos – e somos – ensinados diante de uma tradição 

disciplinar, julgamos necessários esforços ainda maiores a caminho dessa ampla racionalidade. 

É um verdadeiro desafio estabelecer propostas de percurso do fazer metodológico que 

incluam essa dimensão ampliada que compensa o saber disperso e integra a atividade 

intelectual, sobretudo, se considerarmos que lidamos com os jovens/nativos digitais. Prensky 

(2001) define-os assim quando considera que estes jovens entendem a tecnologia digital 

enquanto uma linguagem e estão imersos nesta. Se já era provocador desenvolver aulas 

instigantes quando as informações não atravessavam o cotidiano escolar tão velozmente, hoje 

se torna imperioso pensar em metodologias que abarquem as necessidades desses alunos que 

lidam constantemente com essas tecnologias. 

Para esse autor, esses jovens obtêm informações rapidamente e interagem a todo instante 

com os pares, seja por mensagens instantâneas, jogos e demais plataformas de comunicação. 

Essa geração, como bem destaca, “[...] pensa e processa informações de forma diferente” 

(PRESNKY, 2001, p. 213). Jamais podemos perceber isto enquanto uma ameaça ao processo 

educativo. Se essas ferramentas estão cada vez mais presentes no cotidiano dos alunos, os 

professores precisam usá-las a favor do ensino e da aprendizagem. Essa discussão, entretanto, 

não deve ser pauta apenas para os que já atuam, visto que os licenciandos precisam deparar-se, 
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em sua formação, sobretudo, no eixo didático-pedagógico, com propostas que envolvam essas 

novas tecnologias. 

Sabemos que muitas são as proposições de metodologias que podem ser usadas em sala 

de aula. Nessa investigação, detivemo-nos a esquadrinhar uma: os jogos. Os desafios do uso 

desse instrumento no processo de ensino e de aprendizagem vão desde lidar com essa geração 

que procura na sala de aula desenvolver sua autonomia, até às estratégias com os recursos que, 

por muitas vezes, são limitados. O que não podemos deixar de propagar, é que os jogos podem 

desenvolver uma aprendizagem tangente para além do que imaginamos e, curiosamente, são 

potenciais no incentivo das formas de aprendizagem autônomas. 

Dentre esses jogos que oportunizariam deixar a realidade interna e exclusiva da sala de 

aula e alcançar a aproximação da libertação das múltiplas gaiolas epistemológicas, encontramos 

o Escape Room, um jogo físico em que uma ou mais equipes são convidadas a participar da 

resolução de desafios para que consigam escapar de um determinado local ou situação em um 

tempo pré-estabelecido. Conforme Carolei et al (2018, p. 01) “[...] as vivências de Escape 

exigem trabalho em equipe, comunicação, delegação, pensamento crítico, atenção a detalhes, 

entre outras habilidades”. Então, mesmo sem compor os serious games, pode oferecer 

possibilidades de construção do conhecimento, bastando a reflexão sobre a sua concepção e a 

mediação que ocorrerá. Destarte, alicerçamos o nosso estudo com base no seguinte problema: 

Como o jogo Escape Room pode ser utilizado como recurso de mediação interdisciplinar pelo 

professor no processo educativo? 

O interesse pelo tema despontou-se ainda na Graduação em Engenharia Civil, quando a 

parceria com a Professora Doutora Kátia Regina Freire Lopes, da produção científica 

preambular à escrita do trabalho de conclusão de curso, resultou em produções de jogos da 

modalidade Escape Room. Dentre as concepções discutidas, organizamos a primeira ação 

direcionada ao tema, com desafios e instigações voltados ao conjunto complexo da 

sustentabilidade, que intitulamos Escape EcoGame. A outra ação desenvolvida esteve 

organizada para atividades direcionadas às áreas de conhecimento e eixos tecnológicos do 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), com os alunos das Escolas de 

Engenharias e TI e Arquitetura, Design e Moda que, no semestre de aplicação, submeteram-se 

ao exame; a essa atividade demos o nome de EscapeEnade. 

Tão prazeroso foi o desenvolvimento destas atividades na academia, que estendemos a 

proposta aos vieses profissionais, enquanto professora substituta de uma escola pública de 

Ensino Fundamental da cidade de Baraúna/RN, por dois anos. Neste ínterim, lecionando a 

disciplina de Matemática, construímos e aplicamos um Escape Room voltado à resolução de 
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equações do 2° grau, mais estritamente, equações completas, quando os coeficientes b e c são 

diferentes de zero. As provocações dessa ação envolveram a origem, a interpretação da fórmula 

geral e a aplicação cotidiana na engenharia, física, administração e economia, contemplando 

sua possibilidade interdisciplinar. A ocasião foi oportuna para deslumbrar a alacridade dos 

discentes, a movimentação da coordenação e o envolvimento dos sujeitos participantes. 

Outrossim, a disposição ao tema se deu, também, por quatro razões: primeiro, porque a 

popularização dessa proposta pode corroborar com a prática de ensino dos docentes da 

Educação Básica; segundo, porque se trata de um jogo recente e, portanto, pouco explorado em 

sua finalidade pedagógica, o que caracteriza a sua inovação; terceiro, porque se traduz no 

pensamento complexo por instigar problemas de variadas ordens (culturais, econômicos, 

sociais, educacionais); e quarto, porque se distancia da fragmentação disciplinar quando, desde 

a concepção primária até à aplicação, mobiliza atores humanos e não-humanos em uma rede 

colaborativa de estímulo das múltiplas inteligências, assim como das diversas disciplinas e 

conteúdos apresentados regularmente pela escola aos seus estudantes.   

Levantando os potenciais supraditos e rememorando o nosso problema de pesquisa, o 

nosso estudo tem por objetivo analisar o jogo Escape Room enquanto ferramenta 

interdisciplinar mediadora no processo educativo. Desdobramo-nos, por conseguinte, nos 

presentes objetivos específicos: a) Elaborar um framework do jogo Escape Room aplicável ao 

processo educativo; b) Aplicar o jogo Escape Room no processo educativo de futuros 

licenciados; e c) Identificar as potencialidades de mediação do jogo Escape Room. Para isso, 

pautadas em uma pesquisa de métodos mistos, em que combinamos as abordagens quantitativa 

e qualitativa, realizamos uma pesquisa-ação. Como procedimentos metodológicos, fizemos uso 

de três questionários e um teste que nos levou a responder ao nosso problema de pesquisa, 

desmembrado em cada um desses objetivos. 

Na nossa primeira categoria teórica, em que tratamos do processo de aprendizagem na 

perspectiva de Vygotsky, abordamos os seguintes pontos: a aprendizagem no contexto social 

(VYGOTSKY, 1989, 1996, 1998, 2000); a formação dos conceitos (VYGOTSKY, 1934, 1985, 

2001; SAKHAROV, 1927); os signos e os instrumentos (VYGOTSKY, 1929, 1930); o conceito 

de ZDP (VYGOTSKY, 1978, 1987, 1998; CHAIKLIN, 2011; WERTSCH, 1984); e, também, 

o conceito de mediação (VYGOTSKY, 1978, 1998). Ainda nessa subseção, discutimos como 

os documentos do MEC e o PPC do IFRN de um curso de licenciatura percebem os conceitos 

que trabalhamos (IFRN, 2018). 

Nossa segunda categoria teórica tratou do jogo Escape Room enquanto um labirinto de 

possibilidades para além da diversão. Na tentativa de promover cruzamentos inteligíveis entre 
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si, iniciamos a discussão com a fuga das gaiolas epistemológicas, metáfora elaborada por 

D’Ambrósio (2016) ao tentar dar conta da necessidade das ‘escapulidas estratégicas’ em busca 

do novo. Ainda construímos diálogos a respeito dos seguintes pontos: o pensamento complexo 

(MORIN, 1997); a interdisciplinaridade enquanto pensamento (FAZENDA, 2002); e, por fim, 

o jogo Escape Room (NICHOLSON, 2015; MURRAY, 2015; PLASS et al., 2015; NEBOT e 

CAMPOS, 2017; WHITTON, 2018; CAROLEI et al., 2018; ZHANG et al., 2018; BERZOSA, 

2018; ALMEIDA E CRUZ, 2019; SANTOS E MOURA, 2021). 

Em seguida, abordamos os aspectos metodológicos da pesquisa-ação com base nos 

estudos de Engel (2010), Tripp (2005) e Richardson (2017), configurando o aspecto cíclico 

necessário à essa investigação. Depois, apresentamos os resultados encontrados a partir do teste 

realizado em novembro de 2020, mobilizando os conhecimentos teóricos abordados e refletindo 

na construção de novas versões deste jogo. Que continuemos na busca por uma educação mais 

libertadora e autônoma, que valorize o papel ativo do aluno sem diminuir a importância de um 

professor mediador. 
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2 O PROCESSO DE APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA DE VYGOTSKY 

 

Escrever: a arte de foguetear no nevoeiro. 

(Correia, 2020). 

 

Vygotsky (1896-1934), pensador russo e soviético, desde os anos 80 é considerado o 

pai da corrente histórico-cultural em psicologia e em ciências da educação, um psicólogo e 

pesquisador no domínio do ensino e da escola. Um dos objetivos das nossas interlocuções nesse 

trabalho embasa-se em discutir a fundamentação filosófico-epistemológica das ideias do autor 

a respeito da aprendizagem no contexto social, zona de desenvolvimento proximal e mediação, 

tratando as implicações dessas ideias para o ensino. 

As contribuições aqui trazidas são postas para nós, pesquisadores, professores e 

formadores, interessados nessa realidade. Nossa finalidade não é apresentar as ideias de 

Vygotsky enquanto um pensamento doutrinário ou uma teoria inteiramente concluída e 

inquestionável, mas, como sugere Arendt (1974), pensar no interior da sua obra as questões de 

aprendizagem que, constantemente, nos assaltam. 

Esse escrito pode servir a nós todos, “[...] os que trabalham na prática, os psicólogos 

praticantes, os professores, os formadores que se apressam em utilizar as pesquisas e que se 

encontram, frequentemente, desamparados diante de uma massa de dados muito heterogêneos”. 

(FRIEDRICH, 2012, p. 23). Esses mesmos questionam-se: Como realizar os meus traçados 

teóricos? Como homogeneizar as referências encontradas? 

Tentamos, portanto, reunir parte da fundamentação filosófica do ideário vygotskyano e, 

por entendermos que o trabalho com um objeto de estudo depende da sua abstração primária, 

partimos da compreensão de que o homem é um ser histórico e social e, por isso, aprende 

socialmente; a zona de desenvolvimento proximal representa um espaço simbólico para 

interações e comunicações, no qual a aprendizagem conduz o desenvolvimento; e a mediação 

se dá enquanto o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação. 

Adotamos como ponto de origem e partida da nossa investigação o pressuposto de que 

toda e qualquer ação pedagógica carrega no seu bojo, conscientemente ou não, um conjunto de 

concepções e crenças sobre os elementos que constituem o fenômeno educativo. 

Acrescentamos ainda que na literatura são encontradas diferentes formas de grafia para o nome 

de Vygotsky. Assumimos esta, em particular, por predominar na maioria dos textos que usamos 

na pesquisa. Destacamos ainda que, ao tratarmos das citações diretas, mantivemos a grafia 

original. 
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Para contemplarmos as temáticas propostas, distribuímos a seção em três subseções. Na 

primeira, em que tratamos da aprendizagem no contexto social, abordamos os seguintes pontos: 

funções psicológicas inferiores e superiores (VYGOTSKY, 1989, 1996, 1998, 2000, 2001; 

OLIVEIRA, 1997; VYGOTSKY E LURIA, 1996); formação dos conceitos (VYGOTSKY, 

1934, 1985, 2001; FRIEDRICH, 2012; SAKHAROV, 1927); signos e instrumentos 

(VYGOTSKY, 1929, 1930, 1931); atividade mediatizante e mediatizada (VYGOTSKY, 1931, 

1932; FRIEDRICH, 2012); função da linguagem (VYGOTSKY, 1996; PONTES, 2012) e 

significado, sentido e interpretação (VYGOTSKY, 1989, 1996). 

Na segunda subseção, tratamos da Zona de Desenvolvimento Proximal. Para tanto, 

perpassamos os seguintes conceitos: diferenciação de aprendizagem e desenvolvimento 

(VYGOTSKY, 1935, 1982, 1987, 2000, 2001; FRIEDRICH, 2012); o real conceito de ZDP 

(VYGOTSKY, 1978, 1987, 1998; CHAIKLIN, 2011; WERTSCH, 1984; BERK, 1997); a ZDP 

no contexto escolar (VYGOTSKY, 1998, 2001. REGO, 2002); e a ZDP e sua relação com o 

jogo (VYGOTSKY, 1987, 1998; TEZANI, 2006; GOES, 1992). 

A terceira subseção é proposta de forma a discutir a mediação no processo de ensino e 

de aprendizagem. Para tanto, tratamos do conceito de mediação (VYGOTSKY, 1978, 1998; 

OLIVEIRA, 1997) e o professor em seu aparelho conceitual (VYGOTSKY, 1985, 1987, 2000, 

2001, 2012; FINO, 2011; LEITE, 2012; LEONTIEV, 2004; FRIEDRICH, 2012). Ainda nessa 

subseção discorremos os resultados de uma investigação com o fim de apresentar como os 

documentos do MEC e o PPC do IFRN de um curso de licenciatura percebem os conceitos que 

trabalhamos (IFRN, 2018).  

Ressaltando, por conseguinte, essas teses nucleares do pensamento de Vygotsky, 

abrimos ainda a muitas interlocuções. Assim, lançamos o convite para entrar ativamente nessa 

roda de conversas, em que vários conceitos estão articulados no texto, mesmo que nos 

deparemos com inúmeras indagações. Mas o que seria a escola se não uma instituição social 

historicamente estabelecida apresentada como um campo empírico oportuno para investigar e 

problematizar tais questões? 

 

2.1 A APRENDIZAGEM NO CONTEXTO SOCIAL 

 

Cada um lê no poema o poema que traz em si. 

(Tecedeiro, 2020). 
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Ousamos iniciar nosso texto com a seguinte reflexão/indagação: se a matriz 

epistemológica básica de Vygotsky – o materialismo histórico e dialético – defende que, ao 

produzir o meio em que vive, o homem se produz, entendemos que o homem é determinado 

historicamente, muito embora, simultaneamente, seja determinante dessa mesma história. O 

sujeito se constitui, portanto, em um movimento dialético entre a aprendizagem e o 

desenvolvimento. Assim, como as relações sociais que o sujeito vivencia o faz se apropriar de 

novas aprendizagens e como acontece esse desenvolvimento? Tentemos aprofundar. 

Seguramente, entre tantas contribuições trazidas por Vygotsky, uma das maiores se trata 

da originalidade com que apresentou a relação entre desenvolvimento e aprendizagem, bem 

como a criação do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal e a importância da 

mediação. A construção da consciência, em si, é irrefutavelmente concebida por meio da 

atividade socialmente organizada. Os homens, portanto, empenham-se em formas sociais de 

atividade construtiva e produtiva. Consequentemente, as estruturas cognitivas e as estruturas 

sociais compõem-se e residem na interação entre pessoas (FRIEDRICH, 2012). 

Decerto, Vygotsky sempre refutara o dualismo e binarismo wundtiano existente entre o 

indivíduo e o seu envolvimento social, comumente pregado, como se fosse possível estabelecer 

uma muralha chinesa entre os termos. A possibilidade apresentada ao longo de toda a sua teoria 

foi, portanto, um estudo em que o individual e o social fossem igualmente percebidos enquanto 

elementos conjuntos e, por assim ser, indecomponíveis (FRIEDRICH, 2012). 

Se empreendêssemos a criação de um entendimento mais sinóptico, poderíamos sopesar 

o ideário vygostkyano enquanto uma “lei geral do desenvolvimento cultural” na qual as funções 

cognitivas surgem duas vezes no desenvolvimento cultural da criança: i) inicialmente, no nível 

social, interpsicologicamente, entre pessoas; e ii) mais tarde, no nível individual, 

intrapsicologicamente, dentro da criança. Esquadrinhando ainda mais esse campo de estudo, 

podemos aplicar este princípio à formação de conceitos, à atenção voluntária e à memória 

lógica. Logo, a natureza social perfaz o desenvolvimento humano (FRIEDRICH, 2012). 

Como nossa proposta da seção se trata de pensar no interior da obra vygotskyana, 

precisamos teorizar a respeito de alguns conceitos para que não nos escapem as ideias 

construtivas do nosso objeto de estudo. Portanto, buscamos nesse escrito entender o que são as 

funções psicológicas inferiores e superiores, em que se desdobra a natureza social do ser 

humano, como se dá a formação de conceitos, o que são os signos e os instrumentos, em que 

consiste a atividade mediatizante e a atividade mediatizada, como os artefatos transformam-se 

em instrumentos, do que se tratam os scripts, o que integra a atividade reconstituidora e a 

atividade criadora, qual a função da linguagem e, por fim, a diferença entre sentido e 
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significado. Estes conceitos serão postos em uma cadeia lógica, a considerar, um ponto se faz 

necessário para a compreensão do outro. 

As funções psicológicas inferiores (involuntárias, biológicas) são facilmente 

confundidas. Quase não se diferencia percepção, pensamento e atenção, sobretudo, porque a 

ação infantil é extremamente impulsiva. Se uma criança se depara com uma porta, essa porta 

“pede” para que seja aberta; se logo depois vê um simples estojo, esse estojo “pede” para que 

seja esvaziado; se entregamos um carrinho a essa mesma criança, ela abandona o estojo que 

estava manipulando e se concentra no novo objeto. Isso porque estar em atenção, perceber um 

objeto e mexer nele caminham juntos. Pois bem, o pensamento é tão somente analógico e – 

porque não dizer – idiossincrático (VYGOTSKY, 2000). 

Toassa (2017) corrobora com a obra vygotskyana ao apreender que essas funções 

psicológicas inferiores vão se particularizando e se integrando cada vez mais em sistemas 

complexos, conforme as etapas do desenvolvimento. A criança que antes seguia o exemplo do 

parágrafo supracitado, gradativamente aprende a conduzir a sua atenção para um ou outro 

objeto, reconhecendo-o com a percepção e também resolvendo os problemas vigentes com a 

mediação dos signos ou instrumentos. A criança é parte dessa natureza e essa natureza modifica 

a criança. 

Assim como teoriza Vygotsky a respeito dessa natureza social do ser humano que o 

acompanha desde o seu nascimento, consideramos pertinente trazer para o início dessa 

discussão uma colaboração dos estudos de Bárbara Rogoff (2003), quando escreve acerca da 

natureza cultural do desenvolvimento humano. Ao longo das páginas de sua obra, a autora 

aborda o conceito de apropriação participatória, em que os indivíduos mudam conforme o seu 

envolvimento em uma ou outra atividade. Dessa maneira, 

 

[...] com a participação guiada como processo interpessoal através do qual as 

pessoas são envolvidas na atividade sociocultural, a apropriação participatória 

é o processo pessoal pelo qual, através do compromisso em uma atividade, os 

indivíduos mudam e controlam uma situação posterior de maneiras preparadas 

pela própria participação na situação prévia. Esse é o processo de apropriação, 

e não de aquisição (ROGOFF, 2003, p. 126). 

 

 Vejamos como até mesmo o uso dos termos pode interferir em uma compreensão. 

Quando tratamos de aquisição, nos parece muito mais a referência de um produto, algo pronto, 

acabado. Na ocasião em que tratamos de apropriação, falamos do ato de tornar próprio, 

adequado, com as nossas próprias e singulares interferências, como membros ativos no 
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processo. Na condição de educador precisamos, portanto, dar condições para que esse 

conhecimento seja construído de maneira participatória com os nossos alunos. 

 Rogoff (2003, p. 133), ainda nessa visão da apropriação participatória, infere que o 

desenvolvimento e o aprendizado envolvem uma perspectiva na qual “[...] as crianças e seus 

parceiros sociais são interdependentes, seus papéis são ativos e dinamicamente mutáveis, e os 

processos específicos pelos quais eles se comunicam e compartilham na tomada de decisões 

são a substância do desenvolvimento cognitivo”. Por conseguinte, os envolvidos estabelecem 

novas condições para as situações que vivenciam. 

 Essa é uma dinâmica natural, se assumirmos que todos os processos biológicos e sociais 

estão organizados em uma lógica reticular, em que as pessoas se comunicam com as outras e, 

com estas, estabelecem relações conforme o seu interesse (FRIEDRICH, 2012). O homem está 

a todo tempo envolvendo o ambiente e por ele se deixando envolver, quase nunca estando 

sozinho. Os grupos conectam sempre os seus integrantes para um fim específico. Quando os 

integrantes se sentem acolhidos e percebem a importância da sua presença naquele grupo, a sua 

comunicação cria vínculos que corroboram para se efetivarem como seres sociais. Tratamos 

desse vínculo social, para que adentremos ao conceito de funções psicológicas superiores. 

 Vygotsky (1989, p. 33) nos diz que “[...] o caminho do objeto até a criança e desta até o 

objeto passa através da outra pessoa”. Oliveira (1997, p. 38), por sua vez, nos remete a reflexão 

de que “é através da relação interpessoal concreta com outros homens que o indivíduo vai 

chegar a interiorizar as formas culturalmente estabelecidas de funcionamento psicológico”, o 

que nos faz voltar ao apanhado de Vygotsky, em que essa interação face a face existente entre 

os indivíduos particulares está sempre a executar um papel essencial na construção do ser 

humano. É, portanto, por meio da interação social – seja com o indivíduo ou com os elementos 

culturais – que se fornecem os meios para que as funções psicológicas superiores sejam 

desenvolvidas. 

Mas do que se tratam essas funções psicológicas superiores? De acordo com Vygotsky 

(1998) é a modificação da atividade psicológica por meio da atividade mediada por signos e 

instrumentos. O processo de internalização, portanto, não ocorre inativamente. Há uma 

dinâmica de interação entre o meio cultural e a subjetividade de cada um. Portanto, não 

podemos assimilar o desenvolvimento somente pelos fatores biológicos, mas também por 

elementos e ações estabelecidas ao longo da vida do sujeito. Vygotsky e Luria (1996, p. 95) 

tratam a respeito desse desenvolvimento para além dos fatores biológicos: 
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O comportamento do homem moderno, cultural, não é só produto da evolução 

biológica, ou resultado do desenvolvimento infantil, mas também produto do 

desenvolvimento histórico. No processo do desenvolvimento histórico da 

humanidade, ocorreram mudança e desenvolvimento não só nas relações 

externas entre pessoas e no relacionamento do homem com a natureza; o 

próprio homem, sua natureza mesma, mudou e se desenvolveu. 

 

 Dessa maneira, o homem, por intermédio da interação, apodera-se dos elementos 

culturais concebidos pela humanidade e utiliza-os enquanto instrumentos. Estes, capazes de 

expandir e aprimorar a relação e o entendimento a respeito do mundo em que o sujeito está 

inserido. Quando o sujeito é orientado e regulado pelo outro, passa a empenhar-se em 

compreender e atribuir sentido aos objetos e fatos que perfazem a sua realidade. Neste mesmo 

diapasão, consegue se autorregular (FRIEDRICH, 2012). 

Vygotsky (2001, p. 63) afirma que “[...] o comportamento do homem é formado por 

peculiaridades e condições biológicas e sociais do seu crescimento”. Então, esses fatores, 

conjuntamente, influenciam a formação do sujeito, mas, isoladamente, não determinam a sua 

constituição. É, em tal caso, indispensável ao educador entender como se constituem essas 

funções psicológicas superiores nas crianças e, consequentemente, no que se trata da 

organização dessas funções, como as interações humanas corroboram para a internalização da 

cultura. Para Vygotsky (1998, p. 61): 

 

A história do desenvolvimento das funções psicológicas superiores seria 

impossível sem um estudo de sua pré-história, de suas raízes biológicas, e de 

seu arranjo orgânico. As raízes do desenvolvimento de duas formas 

fundamentais, culturais, de comportamento, surge durante a infância: o uso de 

instrumentos e a fala humana. Isso, por si só coloca a infância no centro da 

pré-história e do desenvolvimento cultural. 

 

 É nesta seara que o ser humano estabelece uma rede de contatos com outros seres 

humanos para se tornar possível o incremento e a construção de novos conceitos. Esse processo 

de desenvolvimento dos conceitos não é tão simples e, consoante aos estudos de Vygotsky 

(2001), entendemos que demanda uma generalização dos objetos na palavra. Os conceitos 

obedecem a alguns estágios, quais sejam, na reprodução de Friedrich (2012, p. 89-98): 

 

1: conceitos sincréticos: a criança designa diferentes objetos, utilizando a 

mesma palavra. A ligação produzida entre os objetos designados com a ajuda 

da palavra baseia-se em uma impressão totalmente subjetiva e pouco 

estruturada. Uma criança sentada no ônibus olha pela janela e designa 

sucessivamente tudo o que acontece na frente da janela com a palavra “auto”, 

pouco importa que se trate de um ciclista, de um carrinho de criança, de um 

policial andando, de um cachorro, de um esqueitista, de um quiosque; 
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2: conceitos complexos: a criança torna-se capaz de compreender relações 

objetivas que existem realmente entre as coisas e as pessoas no mundo. Como 

é o caso dos sobrenomes. Os “objetos” que são semelhantes pelo sobrenome 

têm entre eles uma ligação muito específica que não se baseia mais em uma 

impressão subjetiva, mas que também não têm um caráter lógico; 

3: pseudoconceito: as crianças pensam por pseudoconceitos, ou seja, palavras 

designam complexos de objetos concretos estabelecendo conexões com uma 

lógica própria. Esse complexo é o elo entre o pensamento por complexos e o 

estágio final da formação de conceitos. Nesse estágio, a criança é capaz de 

realizar generalizações semelhantes à de adultos, justificada pela ocorrência 

de muitas interações com os adultos por meio da comunicação verbal. Esse 

processo de interação intensifica o processo de formação de conceitos. 

Entretanto, a criança não tem consciência de estar iniciando a prática do 

pensamento conceitual; 

4: verdadeiro conceito: ligações de tipo único, logicamente idênticas entre 

elas. Um conceito é formado quando traços distintivos de um grupo de objetos 

foram abstraídos e submetidos a uma nova síntese. Essa síntese assim obtida 

se torna a forma fundamental do pensamento. 

 

 Para além desses estágios, ainda há que se debater a distinção entre os conceitos 

cotidianos e os conceitos científicos que permite uma melhor compreensão a respeito do papel 

que Vygotsky atribuiu à escola, uma vez que considera que é o ensino de conceitos científicos 

que constitui a sua especificidade. Os conceitos cotidianos não emergem a necessidade do 

quadro institucional, porque a criança aprende na própria atividade prática, na comunicação 

com os seus grupos sociais e nas situações informais de aprendizagem (FRIEDRICH, 2012). 

 Esses conceitos cotidianos, como o próprio nome sugere, são formados no dia a dia, na 

experiência, no contato direto com o mundo e, por assim ser, têm um nível de abstração pouco 

elevado. Os conceitos científicos, por sua vez, são generalizações de segunda ordem, sobretudo, 

porque a referência ao mundo que eles operam não é nunca imediata nem direta. Sempre é feita 

por intermédio de algum outro conceito. Logo, um conceito científico não se relaciona somente 

aos objetos do mundo, mas também aos outros conceitos, como exprimimos na figura abaixo: 

 

Figura 1 – Relação entre conceitos cotidianos e conceitos científicos 

 

Fonte: Friedrich (2012). 
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 Dessa forma, os conceitos científicos estão, obrigatoriamente, relacionados aos 

conceitos cotidianos, que tomam como partida os objetos do mundo, a pouca abstração. 

Contudo, não é só. Um conceito científico também está imbricado ao interior de um sistema de 

conceitos. É o que Vygotsky (1985) define enquanto generalizações das generalizações e, 

como também denomina, é o processo em que se faz a generalização latente por excelência, 

tendencialmente não se referindo a objetos únicos. 

Neste processo a maior força são as impressões infantis. É o ponto em que a criança 

necessita entender e/ou estabelecer diferenciações. Por exemplo, reconhecer cão, gato, folha, 

sons, cadeira. A criança necessita compreender que um gato pode ser desenhado em uma folha 

de caderno, mas se diferencia da folha, como se diferencia do cão. É exatamente para amparar 

essa formação das generalizações que apresentamos estes pontos: i) as representações 

bidimensionais dos objetos, quais sejam, figuras, desenhos; ii) a audição, em que o gato mia, o 

cachorro late; e iii) o tato, quando tratamos, por exemplo, dos pelos (VYGOTSKY, 2001). 

Para entendermos melhor essa formação dos conceitos, voltemos às falas da primeira 

infância. É muito comum que uma criança use o termo “cachorro” (ou au-au) para qualquer 

animal de quatro patas. Acrescentamos mais, qualquer animal que voa pode ser facilmente 

nomeado “pássaro” para essa mesma criança. Qualquer móvel que tenha um encosto, como por 

exemplo um sofá, pode ser naturalmente chamado de “cadeira”. Silva (2012) denomina esse 

processo como uma superextensão, em que as palavras são usadas em um maior número de 

situações do que seria possível. Vejamos o exemplo usado por Vygotsky (2001) para elucidar 

esse processo na figura abaixo: 

 

Figura 2 – Formação dos conceitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Friedrich (2012). 
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 Uma criança pequena ainda não é capaz de fazer uso do conceito flor, como tendo um 

nível de generalidade diferente em relação aos conceitos rosa e tulipa. A criança, portanto, faz 

uso deste termo como um conceito cotidiano e não compreende que o conceito flor inclui 

conceitos ainda mais particulares. Dessa forma, ao lugar de subordinar os conceitos tulipa e 

rosa ao conceito flor, a criança irá situar todos eles em um mesmo nível (FRIEDRICH, 2012). 

Assim sendo, a utilização do conceito flor enquanto uma generalização do que é 

generalizado pelos conceitos tulipa e rosa, demonstra que a criança começa a dominar os 

conceitos que possuem características semelhantes àquelas dos conceitos científicos. A criança, 

portanto, se torna capaz de operar no interior de um sistema de conceitos, organizando 

hierarquicamente. Podemos dizer, dessa forma, que essa criança aprendeu a seguir o movimento 

dos conceitos não apenas no plano horizontal, mas também no plano vertical (FRIEDRICH, 

2012). Sobre esse contexto, muitos estudos emergiram, originando métodos para explicar essa 

formação dos conceitos. 

O método das definições, utilizado por Piaget, Bobertag, Roloff, Binet, Gregor, entre 

outros, e ainda empregado em nossos tempos, é um dos mais populares no estudo de conceitos, 

por ser, de certa forma, mais simples e buscar compreender essa formação justamente diante 

das definições verbais. De acordo com os estudos de Vygotsky (1934), o ponto forte desse 

método residia em investigar os conceitos reais da criança. Não obstante, a fragilidade habita 

na superficialidade, assim considerado por operar quase que 

 

[...] exclusivamente com a palavra, esquecendo que o conceito, especialmente 

para a criança, está vinculado ao material sensorial de cuja percepção e 

elaboração ele surge; o material sensorial e a palavra são partes indispensáveis 

do processo de formação de conceitos e a palavra, dissociada desse material, 

transfere todo o processo de definição do conceito para o plano puramente 

verbal, que não é o próprio da criança. Aplicando-se esse método, quase nunca 

se consegue estabelecer a relação existente entre o significado, atribuído pela 

criança à palavra com a definição puramente verbal, e o significado real, que 

corresponde à palavra no processo de sua correlação viva com a realidade 

objetiva que ela significa (VYGOTSKY, 1934, p. 152). 

 

 Então, nos deparamos com um método em que a palavra é usada como um recurso para 

definir outra palavra. Entendemos, portanto, que em momento algum se abandona o plano do 

discurso que, como genuinamente posto por Vygotsky (1934), não é o próprio da criança. 

Conseguimos enxergar somente a ponta do iceberg do pensamento, apenas o que emerge à 

superfície. Se estendermos a metáfora, diríamos que todo o gigantesco pedaço de gelo que está 

submerso, é ignorado. Então, não compreendemos como se constroem essas relações entre o 

objeto, a realidade extralinguística e a palavra. 
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 É como se essas definições corressem o risco de serem circulares ou mesmo abstratas. 

Pensemos: “O que é o frio?”, “é o contrário do calor”. “O que é calor?”, “é o contrário do frio”. 

Então, parece, de certa forma, uma definição vazia. Vygotsky (1934) não se preocupava apenas 

com a descrição da formação de conceitos, mas com as suas causas, como todo materialista. É 

apoiado nesse pensamento que Sakharov1 (1927) desenvolve um outro método, em que tanto a 

análise do material quanto da palavra era primordial. Mais que direcionar a atenção ao produto 

final da formação de conceitos, nesse método apreende-se o próprio processo. 

Sinteticamente, o método consiste em espalhar em um tabuleiro de jogo, dividido em 

campos, alguns blocos de cores, formas, tamanhos e alturas diferentes, como esquematizado na 

Figura 3. Na parte inferior dos blocos, existem palavras sem sentido. É por essa razão que a 

dupla estimulação está na apresentação dos traços visuais generalizados por determinados 

signos verbais. O problema a ser resolvido pelo sujeito é adivinhar no verso de qual figura 

contém a mesma palavra da amostra que o experimentador irá exibir, como mostra a figura 3: 

 

Figura 3 – Estudo da formação dos conceitos – Método de Sakharov 

 

Fonte: Vigotski (2001, p. 166). 

 

                                                           
1 Leonid Sakharov desenvolveu esse método no outono de 1927, com dez crianças normais e cinco mentalmente 

retardadas (sic autor) entre as idades de seis e 17 anos (Sakharov, 2013, p. 93). Sakharov explica em seu texto que 

as figuras são peças de madeira: “Em um tabuleiro de jogo dividido em campos, cerca de 20-30 figuras de madeira 

similares às de um jogo de damas são dispostas em cada campo. Essas figuras diferenciam-se por: (1) cor (amarelo, 

vermelho, verde, preto, branco), (2) forma (triângulo, pirâmide, retângulo, paralelepípedo, cilindro), (3) altura 

(baixo e alto), (4) dimensões planas (pequeno e grande). Uma palavra-teste é escrita no fundo de cada figura. Há 

quatro diferentes palavras-teste: “bat”, escrita em todas as figuras pequenas e baixas, a despeito de sua cor e forma; 

“dek”, pequena e alta; “rots”, grande e baixa; “mup”, grande e alta.” (p.716-717). 
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Muito embora Vygotsky não tenha explorado a faceta motivacional das vivências desse 

jogo, entendemos a importância que traz para a interação entre as consciências que estão 

envolvidas. Vygotsky (2001, p. 479) confirma essa visão ao escrever que “[...] o próprio 

pensamento não nasce de outro pensamento, mas do campo da consciência que o motiva, que 

abrange os nossos pendores e necessidades, os nossos interesses e motivações, os nossos afetos 

e emoções. Por trás do pensamento existe uma tendência afetiva e volitiva”. 

Sakharov, diferentemente do método das definições, contemplou os elementos que 

Vygotsky (2001) entendia como essenciais para realizar o estudo do desenvolvimento dos 

conceitos: problema, finalidade e meios auxiliares. Através desse método é possível estudar o 

processo de resolução do problema, mediante uma série de etapas: “[...] o processo de 

elaboração do conceito, a transferência do conceito para novos objetos, o emprego do conceito 

na livre associação, a aplicação na formação de juízos e definição de conceitos reelaborados” 

(VYGOTSKY, 2001, p. 165). 

Apenas pela fala não conseguimos captar os elos intermediários que se fazem presentes 

entre a apresentação dos estímulos e a elaboração das respostas. É por isso que a ação também 

está entre os recursos primordiais para a compreensão desse processo de formação dos 

conceitos. Toda a análise feita antes, durante e após a resolução da tarefa, deve ser contemplada 

sob um ponto de vista qualitativo, sobretudo, por não termos reações previsíveis. E, mesmo que 

o desenvolvimento dos conceitos científicos consiga reorganizar as ações, ainda assim, não se 

garante o completo abandono dos antigos conceitos (VYGOTSKY, 2001). 

Quando Vigotski (2001, p. 228) explana alguns processos mentais nos seus estudos, ele 

utiliza essa metáfora: “[...] o quadro do desenvolvimento se mostra bem mais complexo. 

Diversas formas genéticas coexistem como coexistem na crosta terrestre os mais diversos 

extratos de diferentes eras geológicas”. Arriscamos uma interpretação com base em Toassa 

(2017). Somos como um quebra-cabeça, cada um representando uma peça, complementar, 

lógico, mas diferente. Todos temos uma composição diferente porque, mesmo quando 

“igualmente” escolarizados, temos histórias de vida diferentes. 

Na condição de uma peça do quebra-cabeça, todos somos constituídos por excertos de 

preconceitos, emancipação, ideologias e também conceitos verdadeiros. Todos nós temos 

noções hipergeneralizantes e sistemas conscientes complexos, porque somos parte de uma 

natureza total. Podemos todos os dias elaborarmos conceitos por meio das nossas vivências – 

quase sempre singulares – mas, antes de tudo, nada é indissociável da nossa identidade social, 

do nosso contato com o outro e de como o meio afeta nossas construções e nossos conceitos. 
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Se analisarmos para além de qualquer método experimental e adentrarmos a vida real, 

forçosamente compreendemos que a mesma pessoa pode ter desempenho variado nas mais 

diferentes tarefas a qual seja submetida, porque tudo irá variar conforme a sua experiência 

social. Compreendemos, portanto, que é somente no interior do sistema no qual foi incluído 

que se dá o desenvolvimento da conscientização dos conceitos (TOASSA, 2017). 

Vigotski (2001, p. 292) reforça essa ideia ao nos dizer que a generalização significa, 

simultaneamente, “[...] tomada de consciência e sistematização de conceitos”. É, portanto, a 

consciência do próprio conceito. Podemos dizer que, ao surgir um conceito em nossa 

consciência, conseguimos formar um conjunto de predisposições para determinados 

movimentos do pensamento. São relações, contudo, não poderíamos afirmar que estas são 

lineares. Vejamos um poema da língua portuguesa para tentarmos alçar uma compreensão: 

 

O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, 

Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia 

Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. 

O Tejo tem grandes navios 

E navega nele ainda, 

Para aqueles que vêem em tudo o que lá não está, 

A memória das naus. 

O Tejo desce de Espanha 

E o Tejo entra no mar em Portugal. 

Toda a gente sabe isso. 

Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia 

E para onde ele vai 

E donde ele vem. 

E por isso porque pertence a menos gente, 

É mais livre e maior o rio da minha aldeia. 

(CAEIRO, 1914, p. 13) 

 

Se explorarmos esse poema, vamos entender que encontramos no rio da nossa aldeia a 

experiência necessária. Entretanto, o curso da vida nos direciona a tantos outros, também o 

Tejo, o Araguaia, o Tietê, aumentando a nossa experiência. Assim também é a formação dos 

conceitos e a escola, em si, assume um papel de extrema relevância ao nos promover 

conhecimentos sobre estes rios, sejam estes pequenos ou grandes, para que não cheguemos a 

confundir o rio da nossa aldeia com os lagos, os mares, os oceanos (TOASSA, 2017). 

Contudo, não podemos esquecer que o rio de nossa aldeia seja ainda maior para a nossa 

consciência que mesmo o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, pois nos apresenta muito mais 

singularidades (TOASSA, 2017). É nesse rio que estão as nossas vivências cotidianas, nosso 

contato com a família, com os amigos, com a turma da escola. A existência psíquica desse rio 
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é dada nesse afluxo de possibilidades de envolvimento social, que corroboram na construção 

da nossa consciência e na formação dos conceitos iniciais sobre o mundo humano e natural. 

O desenvolvimento psicológico da criança é um fenômeno histórico considerável e 

intimamente conectado às condições objetivas da organização social. É por isso que em muito 

importa o lugar que a criança está ocupando nas relações sociais e as próprias condições 

históricas em que se desenrola o seu desenvolvimento. Esse desenvolvimento, entretanto, não 

pode ser meramente determinado por leis naturais de caráter universal (PASQUALINI, 2009). 

Toda e qualquer relação do homem com o mundo social e físico será sempre mediada, 

fenômeno esse que a torna muito mais complexa. Tendo entendido como se dá essa formação 

dos conceitos e sua relação com o meio social, é possível e fundamental discutirmos a respeito 

dos instrumentos e dos signos, seja na esfera ontogênica, que abrange a evolução individual da 

espécie, ou na esfera filogênica, ao longo da evolução da espécie humana. É importante 

sabermos que esses elementos que promovem a mediação são de origens diversas e, em suma, 

são referentes ao uso de signos e instrumentos psicológicos. 

Esses primeiros, os signos, são instrumentos especificamente humanos, por isso, são 

mediadores de natureza psicológica, que conferem complexidade e sofisticação às ações 

humanas, modificando as relações com o ambiente e, consequentemente, estimulando uma 

nova organização do comportamento (VYGOTSKY, 1929). É o caso, por exemplo, dos objetos 

para contagem. Nos interessa, ainda, apresentar o conceito de instrumento psicológico, mesmo 

que não exista uma tese única nos escritos vygotskyanos que resuma esse conceito. 

O desenvolvimento da compreensão de instrumento psicológico é feito, principalmente, 

em um dos textos de 1930, que integra nossas referências, por título “O método instrumental 

em Psicologia – Vygotsky (1930)”, mais precisamente nos seus dois primeiros capítulos, que 

retratam a história do desenvolvimento das funções psíquicas superiores. Além disso, pudemos 

encontrar esse assunto também no manuscrito “A concepção histórico-cultural do psiquismo 

humano – Vygotsky (1929)”, um rascunho livre publicado postumamente. 

 Nas notas esparsas de Vygotsky (1929), os instrumentos psicológicos são apresentados 

como construtos sociais, o que nos parece estar fundamentado no pensamento marxista, em que 

a essência humana é o conjunto das relações sociais e não uma abstração peculiar a cada 

indivíduo. Nesse manuscrito, Vygotsky (1929, p. 548) anota: “[...] a natureza psicológica do 

homem é a totalidade das relações sociais deslocadas à esfera interior e tornadas funções da 

personalidade e formas de sua estrutura”. Dessa forma, durante o seu processo evolutivo, o 

homem desenvolve formas de controlar os seus próprios processos psíquicos. 
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 Ainda de acordo com Vygotsky (1930, p. 39 – tradução nossa)2, os instrumentos 

psicológicos “[...] são elaborações artificiais; são sociais por natureza e não orgânicos ou 

individuais; são destinados ao controle dos processos do próprio comportamento ou do 

comportamento de outrem, assim como a técnica é destinada ao controle dos processos da 

natureza”. E é por meio desse postulado que se encerram quatro elementos fundamentais da 

construção do argumento vygotskyano, conforme Dantas-Longui (2017, p. 48): 

 

1. A essência social dos instrumentos psicológicos, que já se anunciava em 

seus manuscritos mais antigos; 2. A analogia entre instrumentos psicológicos 

e instrumentos técnicos, ou ferramentas de trabalho; 3. O caráter artificial dos 

instrumentos psicológicos, em contraposição aos processos naturais do 

psiquismo humano; 4. O papel dos instrumentos psicológicos no controle do 

próprio comportamento ou do comportamento de outros. 

 

 Essa analogia existente entre os instrumentos psicológicos e os instrumentos técnicos 

nos faz recordar os fundamentos do marxismo. O trabalho, em si, atua enquanto uma atividade 

que é especificamente humana e possibilita, deliberadamente, a construção de ferramentas que 

medeiam as ações humanas sobre o meio. Vygotski (1930, p. 43) delibera a esse respeito ao 

propor que “[...] assim como a enxada se interpõe à ação humana de plantar, transformando-a 

em ação sobre a enxada que, por sua vez, atua sobre a terra, os instrumentos psicológicos se 

interpõem aos processos psíquicos humanos”. 

Todavia, é essencial que entendamos que as ferramentas de trabalho agem sobre um 

objeto exterior ao sujeito. Enquanto isso, de forma diferente, os instrumentos psicológicos são 

dirigidos ao psiquismo e ao comportamento humano. Friedrich (2012) explica que o conceito 

de instrumento psicológico manobra uma mudança na unidade de análise dos fenômenos 

psíquicos, diferentemente de como eram compreendidos pelas concepções reflexológicas e 

behavioristas da época, em que os fenômenos psíquicos eram representados como uma 

trajetória direta entre o estímulo e a resposta, como mostra a figura abaixo: 

 

Figura 4 – Esquema dos processos psíquicos naturais 

 

 

 

Fonte: Friedrich (2012). 

                                                           
2 Na edição francesa: “les instruments psychologiques sont des élaborations artificielles; ils sont sociaux par nature 

et no pas organiques ou individuels; ils sont destinés au contrôle des processus du comportement propre ou celui 

des autres, tout comme la technique est destinée au contrôle des processus de la nature”. 

A 

Estímulo 

B 

Reação 
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Se tomarmos como exemplo o processo acima, vemos que se confere um caráter de 

memorização, em que, no polo A estaria a tarefa de memorizar e no polo B, por sua vez, a 

memorização de uma determinada informação. Vygotsky (1930) entende esse esquema como 

os processos psíquicos naturais, mas não os processos psíquicos mais sofisticados, que são 

característicos das funções psicológicas superiores, como é o caso da memória lógica e da 

atenção voluntária, a qual representamos pelo esquema da figura a seguir: 

 

Figura 5 – Esquema dos processos psíquicos instrumentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vygotsky (1930). 

  

Agora, nesse novo esquema, percebemos que a relação anterior, que era única entre os 

polos A e B, é substituída por uma nova relação em que se intercalam A – X e X – B. Conduz-

se, portanto, ao mesmo resultado. Todavia, o percurso é distinto. Friedrich (2012), com base 

nos escritos vygotskyanos, recomenda algumas alterações na apresentação, em si, desse 

esquema, de forma a favorecer a sua compreensão. É o que apresentamos na figura abaixo: 

 

Figura 6 – Processos psíquicos instrumentais reformulado por Friedrich (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Friedrich (2012). 
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Tomemos como exemplo um professor que esqueceu de repassar um aviso da 

coordenação pedagógica para os seus alunos. Para que ele não esqueça novamente, decidiu 

marcar a lápis um pequeno círculo em sua lista de presença do dia seguinte. Assim, o professor 

espera que, em sua próxima aula, quando for realizar a chamada, olhe para aquele círculo e 

lembre-se de que há algo que ele necessita fazer antes de realizar a chamada. Dessa forma, com 

a criação desse círculo, surge um artifício mnemotécnico que irá mediar o processo natural de 

memorização (Figura 2), tornando-o artificial (Figuras 3 e 4). 

 Dessa forma, A – X se trata da relação PROFESSOR – CÍRCULO e X – B da relação 

CÍRCULO – MEMORIZAÇÃO. Vygotsky (1930, p. 44) nos explica que, no ato instrumental, 

“[...] ao agir sobre a natureza exterior para transformá-la, ele [o homem] modifica sua própria 

natureza”. Esse é, portanto, o esquema que caracteriza a ação humana mediada por instrumentos 

psicológicos, o que o autor ainda demonstra como sendo: “a linguagem, as diversas formas de 

contagem e de cálculo, os meios mnemotécnicos, os símbolos algébricos, as obras de arte, a 

escrita, os esquemas, os diagramas, os mapas, todos os signos possíveis, etc” (p. 40). 

 Friedrich (2012) ainda assinala que os exemplos remetem ao plano simbólico e, em sua 

maioria, são oriundos da matemática. Contudo, quando é feita a referência a ‘todos os signos 

possíveis’, é aberta a possibilidade para qualquer objeto da realidade que, no momento em que 

se torne signo para um sujeito, faça parte de um processo psíquico instrumental. Em nosso 

exemplo, o círculo que foi marcado na lista de presença, assume a função de signo ao tempo 

em que simboliza, para o professor, a tarefa que necessita ser realizada. 

 Essa analogia a respeito das ferramentas de trabalho e dos instrumentos psicológicos 

volta a ser debatida por Vygotsky (1931) no segundo capítulo da sua obra “História do 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores”, apresentando um esquema mais 

simplório, que retrata as ferramentas e os signos enquanto conceitos que se subordinam ao 

conceito mais geral que é nomeado “atividade mediatizante”, apresentado em nossa figura 7: 

 

Figura 7 – Conceito de atividade mediatizante em Vygotsky 

 

 

 

 

 

Fonte: Vygotsky (1931, p. 205). 
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Na explicação desse conceito de atividade mediatizante, Vygotsky (1931, p. 206) cita 

Hegel, em sua concepção da astúcia da razão: 

 

A razão, diz ele, é tão astuta quanto poderosa. A astúcia consiste em geral na 

atividade mediatizante que, ao deixar os objetos, de acordo com sua própria 

natureza, agir uns sobre os outros e desgastarem-se ao contato uns dos outros, 

sem intervir imediatamente nesse processo, só faz atingir seu próprio objetivo. 

 

 Há, portanto, dois tipos de processos de apropriação dos instrumentos. Em um, a 

atividade mediatizada (ou mediada), o homem age sobre um instrumento que modifica o meio. 

Em outro, a atividade mediatizante (ou mediadora), o homem permite que dois objetos ajam 

um sobre o outro, sem precisar intervir no processo. Para melhor elucidar, Friedrich (2012) 

apresenta um exemplo de atividade mediatizante: o desvio do curso de um rio com o uso de 

pedras. Basta que se disponha uma única vez as pedras em uma das margens. Depois, essas 

pedras irão agir perpetuamente sobre o rio, sem que a ação humana necessite se repetir. 

 Analogamente, quando o homem age por meio de instrumentos psicológicos, interpõe 

entre si e seus processos psíquicos os instrumentos que transformam a própria natureza de seu 

funcionamento psíquico. É o que Friedrich (2012) aborda como um desdobramento do homem 

em sujeito e objeto de sua ação. A autora ainda acrescenta, a respeito do processo de 

instrumentalização: 

 

O que é interiorizado pelo sujeito são as relações sociais existentes entre as 

pessoas nas instituições sociais. As interações entre o mago e os membros de 

uma tribo, entre o chefe e o subordinado, entre o professor e o aluno se reúnem 

em uma só pessoa. O ponto de vista a partir do qual os instrumentos 

psicológicos devem ser analisados é claramente explicitado. É preciso abordá-

los como resultado e receptáculo de relações sociais reconstituídas pelo 

indivíduo para si mesmo (FRIEDRICH, 2012, p. 196). 

 

 Podemos, portanto, inferir que a apropriação de instrumentos pelo sujeito é dada por um 

movimento de interiorização das relações sociais de um plano interpsicológico a um plano 

intrapsicológico. Vygotsky (1932) ainda aponta que esse movimento também ocorre em dois 

outros fenômenos, que seriam a fala interior e a construção dos conceitos científicos. No 

primeiro, pelo processo de interiorização da linguagem social, que se transforma em uma 

linguagem para si. No segundo, quando existe a generalização, que é feita por meio dos 

conceitos cotidianos, experienciados socialmente. 

Se considerarmos os estudos de Béguin e Rabardel (2000) a respeito da obra de 

Vygotsky, vamos entender que, mais do que o caráter mediado da atividade humana, é 
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importante verificar o objetivo da ação, uma vez que é isso que atribui sentido ao instrumento, 

o que o torna simbólico. Ainda na acepção desses autores, os instrumentos compõem-se pelo 

artefato e pelo esquema de utilização atribuído a esse artefato. Para entendermos melhor, vamos 

a um exemplo prático. 

 Eis uma ficha de preparação de aula. A princípio, é apenas um artefato. Esse artefato 

recebe esquemas de utilização distintos conforme os sujeitos que estarão fazendo uso e com 

qual finalidade tenham pensado esse uso. O professor que irá preencher essa ficha, executa a 

função de script para que as etapas de sua aula sejam realizadas conforme o que foi anotado. 

Para o coordenador pedagógico, entretanto, servirá como um ponto de partida para possíveis 

esclarecimentos que se façam no intuito de compreender como o professor elaborou ou até 

mesmo realizou a sua aula (RABARDEL, 1995). Acompanhemos o diagrama da figura abaixo: 

 

Figura 8 – A gênese instrumental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Béguin e Rabardel (2000). 

 

Nessa compreensão, percebemos que os artefatos são construtos sociais e possuem 

esquemas de utilização que são estabelecidos socialmente, mas são instrumentos na medida em 

que os sujeitos atribuem uma função. Então, não é somente o artefato que atua enquanto um 

mediador da ação do sujeito sobre o seu objeto, mas o esquema de utilização que foi definido. 

Como elas estão associadas, é importante deixar claro que elas são relativamente independentes, 
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ou seja, é possível aplicarmos um mesmo artefato para funções diferentes, assim como podemos 

usar um mesmo esquema de utilização em artefatos distintos (BÉGUIN E RABARDEL, 2000). 

Pensemos em uma lousa. Um artefato como esse pode desempenhar diversas funções 

em uma aula de língua portuguesa, por exemplo, como a descrição dos dígrafos, quando usar j 

ou g, a explicação do uso de sinais de pontuação, a correção de tarefas, tabelas que sintetizem 

os conteúdos. Nessas mesmas funções, o artefato lousa pode concorrer com outros artefatos que 

estejam presentes em sala de aula, como é o caso de um cartaz, uma imagem projetada, o livro 

didático. Portanto, são muitas as possibilidades. 

Seguindo nessa compreensão, Clot (2008, p. 111) nos instiga a discussão final que 

desejamos trazer a respeito da aprendizagem no contexto social, antes de perpassarmos para a 

importância da linguagem, a zona de desenvolvimento proximal e mediação: o sujeito e os seus 

próprios scripts. Esses scripts podem ser “[...] esquemas operatórios, perceptivos, corporais, 

emocionais ou ainda relacionais e subjetivos sedimentados ao longo de sua vida, que podem 

ser vistos também como um estoque de prontos-a-agir em função da avaliação da situação”. E, 

por fim, acrescenta “[...] aí está a sua experiência”. Visão essa que pretendemos explorar. 

 Os sujeitos são marcados pelos scripts que são planeados no decorrer das suas vidas. 

Vygotsky escrevera sobre isso ao longo das suas obras, quando trata da atividade humana, 

definindo-a como dois tipos principais: a atividade reconstituidora/reprodutiva e a atividade 

criadora/combinatória. Essa atividade reconstituidora se relaciona à memória de uma 

experiência vivida. Quando consideramos essa atividade, entendemos que “[...] nada se cria de 

novo e sua base é a repetição mais ou menos precisa daquilo que já existia” (VYGOTSKY, 

1930, p. 12). 

 É o que o autor denomina de plasticidade do cérebro humano. Assim, temos a 

capacidade de fazermos perdurar determinados traços de experiências que já tivemos. Isso faz 

com que nos adaptemos tão bem ao contexto em que vivemos e também nos apropriemos das 

formas culturais previamente estabelecidas em nosso meio. É, portanto, o oposto das atividades 

criadoras, que abordam a “[...] criação de novas imagens e ações, e não a reprodução de 

impressões ou ações anteriores de sua experiência” (VYGOTSKY, 1930, p. 13). Ainda como 

explicado por este, 

 

[...] o cérebro não é apenas o órgão que conserva e reproduz nossa experiência 

anterior, mas também o que combina e reelabora, de forma criadora, 

elementos da experiência anterior, erigindo novas situações e novo 

comportamento. Se a atividade do homem se restringisse à mera reprodução 

do velho, ele seria um ser voltado somente para o passado, adaptando-se ao 

futuro apenas na medida em que este reproduzisse aquele. É exatamente a 
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atividade criadora que faz do homem um ser que se volta para o futuro, 

erigindo-o e modificando seu presente (VYGOTSKY, 1930, p. 14). 

 

 Entendemos, com base nessa concepção vygotskyana, que se cria o novo a partir dos 

elementos já construídos. Então, qualquer que seja a criação, se considerarmos a perspectiva 

sócio-histórica-cultural, se relaciona ao meio em que o sujeito está inserido, com os construtos 

sociais do espaço em que se vive e também com as experiências que este já vivenciou e as 

marcas que as experiências deixaram em sua memória. A riqueza e a diversidade da experiência 

que vivemos tem uma relação intensa com as possibilidades de agirmos criativamente. A nossa 

linguagem é um exemplo disso, das experiências comunicáveis, porque é puramente social. 

 Além de assim ser, a linguagem perpassa um processo de interiorização. Um dos 

indícios apontados como esse processo de interiorização é a fala egocêntrica infantil. 

Principalmente nos momentos de tomada de decisões, a criança costuma falar consigo mesma, 

verbalizando as suas ações e também as possibilidades existentes diante da situação conflituosa. 

É o que permite a essa criança elaborar o seu próprio plano de ação. É exatamente por ser essa 

verbalização do sujeito direcionada a si mesmo e igualmente orientada para a resolução de um 

conflito, que possui uma função instrumental (FRIEDRICH, 2012). 

 Não podemos pensar que é somente nas crianças que vemos essa exteriorização da fala 

interior. Na atividade dos adultos também encontramos facilmente esses acontecimentos. Por 

exemplo, ao verbalizarmos uma lista de afazeres, em muitas ocasiões contamos os itens nos 

dedos para que ao final da ação não tenhamos esquecido de nada. Ou mesmo quando vamos ao 

supermercado e não levamos uma lista escrita. Criamos uma lista mental e a repetimos na 

tentativa de não escapar qualquer item (FRIEDRICH, 2012). 

Portanto, a linguagem se faz essencial ao ser humano. Mas qual seria a sua principal 

função? Entendemos que a resposta para essa reflexão seja exatamente o que temos discutido 

ao longo dessa subseção: o “contato social”, desenvolvido mediante a necessidade de 

comunicação que o indivíduo tem. A criança exprime o seu pensamento por meio da linguagem 

e, é nesse ponto, em que a linguagem e o pensamento se encontram, o pensamento se torna 

verbal e a linguagem se torna racional (VYGOTSKY, 1996). 

Encontram-se, a este respeito, algumas referências na obra de Vygotsky, ao afirmar que 

o meio se imprime de significados culturais que são incorporados com a participação de 

mediadores, quando nos diz que “[...] o desenvolvimento do pensamento é determinado pela 

linguagem, isto é, pela experiência sociocultural da criança. O crescimento intelectual da 
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criança depende de seu domínio dos meios sociais de pensamento, isto é, da linguagem” 

(VYGOTSKY, 1996, p. 44). 

Logo, é preciso considerar o poder que a linguagem exerce. Azevedo (2002, p. 291) 

reforça esse pensamento ao nos dizer que “[...] a língua, para além de constituir um elemento 

comunicativo, desempenha também papéis relevantes em outras atividades, as quais, não se 

restringindo sempre e ou necessariamente ao agir externo ou ao comportamento social são, 

porém, condição delas”. Principalmente se considerarmos, por meio da língua, a construção da 

memória coletiva. Pontes (2012, p. 41), a esse respeito, defende que: 

 

A memória coletiva é um instrumento e um objeto de poder, e nas sociedades 

em que a memória social é principalmente oral ou que já se constituem com 

uma memória coletiva escrita que permitem compreender esta luta pelo 

domínio da recordação e da tradição de um povo, manifestação da memória. 

Podemos dizer que ao relatar as vivências, experiências obtidas, o ser humano 

traz uma imagem perena e até mesmo imortal dele mesmo e da sociedade em 

que vive. 

 

 Azevedo (2002, p. 191) ainda reflete a esse respeito, ao afirmar que se deve “[...] 

permitir aos alunos um contato com formas mais complexas e mais elaboradas da língua, 

assegurar-lhes uma capacidade de exercitação dessas formas, numa palavra, dotá-los de um 

saber-fazer que lhes possibilite utilizarem proficuamente a língua em quaisquer contextos”. Eis 

um pensamento que condensa a importância desse contexto social, do uso da língua, da leitura. 

Os professores devem entender que “[...] essa ampliação da cultura, a partir do já 

conhecido, exige bons leitores, que não só leiam, mas entendam e transfiram a sua leitura, deem 

novos significados ao nosso mundo” (PONTES, 2012, p. 18). Principalmente, porque a 

linguagem e a educação são inseparáveis. E é a instituição escolar um lugar por excelência para 

difundir o conhecimento que constitui o homem enquanto homem, “[...] capaz de socializar as 

suas experiências e se fazer entender e transmitir seus aprendizados” (p. 15). Salta 

particularmente à vista o destaque que ela dá a linguagem, ao defender que, antes de mais nada, 

se fez o verbo, pois o homem precisa se fazer entender. Não tratamos, entretanto, da leitura 

enquanto algo mecânico, mas como pontua Pontes (2012, p. 22) a respeito da ação de ler: 

 

[...] caracteriza toda a relação racional entre o indivíduo e o mundo que o 

rodeia, e esta não é um ação mecânica, nem muito menos estática, mas uma 

atividade em que se admitem as várias interpretações, o desvendar dos 

significados omitidos no texto, a busca do ser no mundo, estabelecendo assim 

uma relação ampla do texto e uma ação mediadora entre o ser humano e o 

contexto em que se encontra inserido, possibilitando uma compreensão do 

passado e a criação de expectativas em torno do que deseja para o seu futuro. 
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É, dessa forma, o domínio da linguagem essencial para que a criança se relacione com 

o meio no qual está inserida, organizando mais facilmente as formas de pensar e agir. Nessa 

trajetória, o ser humano não nasce já ajustado ao mundo, mas, gradativamente, agrega-se, 

movendo-se sempre entre palavras. Não poderíamos, ainda se tratando de linguagem, relegar 

ao ostracismo uma diferenciação, na perspectiva vygotskyana, entre significado e sentido. 

Adentremos a um simples exemplo. Correntemente, em livros didáticos e avaliações 

bimestrais destinadas às crianças, são encontradas nas chamadas “interpretações de texto” 

solicitações para que atribuam significado ou sentido a uma palavra, frase ou expressão. 

Amiúde, não há uma distinção clara de conceitos. Por conseguinte, buscamos, nos próximos 

escritos, entender essa diferenciação de sentido e significado à luz do legado de Vygotsky, 

perpassando a uma generalização do conceito de interpretação. 

Vygotsky (1989, p. 104), ao escrever a respeito do significado de cada palavra, apresenta 

que se trata de “[...] uma generalização ou um conceito. E como as generalizações e os conceitos 

são inegavelmente atos de pensamento, podemos considerar o significado como um fenômeno 

do pensamento”. É, portanto, possível inferir que o significado de uma palavra une tão 

estritamente o pensamento e a linguagem que, como defende o autor, é muito difícil deliberar 

se é um fenômeno da fala, ou mesmo, do pensamento. 

Por significado também se entende, a partir de Vygotsky (1996, p. 289), que a transição 

do pensamento para a palavra passa pelo significado e, como aduz, isso sugere que “[...] o 

significado da palavra é, ao mesmo tempo, um fenômeno verbal e intelectual”. Há, portanto, 

uma relação intrínseca entre a palavra e o significado. Assim sendo, não é algo acabado, 

cristalizado ou imutável, mas é sempre passível de evolução histórica e cultural. Ainda 

julgamos salutar a seguinte parte do estudo de Vygotsky (1996, p. 104): 

 

O significado das palavras é um fenômeno do pensamento apenas na medida 

em que o pensamento ganha corpo por meio da fala, e só é um fenômeno da 

fala na medida em que esta é ligada ao pensamento, sendo iluminada por ele. 

É um fenômeno do pensamento verbal, ou da fala significativa – união da 

palavra e do pensamento. 

 

 O significado da palavra é, pois, para Vygotsky, o ponto medular na compreensão da 

unidade dialética entre o pensamento e a linguagem e, aprofundando, arriscamos dizer, da 

consciência e da subjetividade. É possível, então, afirmarmos que há uma relação irremovível 

entre as palavras e os significados? Não. Entendemos, ancoradas nos estudos do autor, que a 

relação que entremeia estes pontos dependem, necessariamente, do contexto sociocultural. 



41 
 

 Não nos é inabitual ver uma criança falar semelhante a um adulto, fazer uso de um 

vocabulário muito análogo ao que ele usa ou, ainda mais, apresentar a mesma entonação. O que 

isso não quer dizer é que ela pondere, imperiosamente, consoante ao adulto. Estendamos esse 

exemplo a uma sala de aula. Um aluno que pratica esse comportamento nos mostra que o 

pensamento verbal é atrelado aos estágios que constituem a inteligência e, ao que nos parece, 

evolui conforme as interações sociais (VYGOTSKY, 1996). 

 Muito embora isso ocorra, podemos ter nos deparado, tão somente, com um caso em 

que esse aluno, em seu conflito, tenha buscado reorganizar situações que já foram vividas por 

ele, em uma tentativa de dar conta da compreensão exigida naquele momento. O aluno, então, 

além de ter atribuído sentido ao que foi vivido, reorganizou sentidos já existentes e, 

possivelmente, conseguiu estabilizar um significado. Como uma tentativa de síntese, 

entendemos, pois, que o significado se trata de um sistema de relações objetivas que vão se 

formar no processo de desenvolvimento da palavra (VYGOTSKY, 1996). 

 Enquanto isso, o sentido parece exprimir um caráter mais simbólico. Por assim ser, 

envolve a importância do social. Se Vygotsky (1996) defende que o simbólico é o elemento 

mediador da relação homem/mundo, podemos dizer que o sentido serve como um viabilizador 

desta relação. O sentido é, de forma inteligível, até mesmo a concordância que há a respeito de 

algo quando está ocorrendo um diálogo. Ora, se em uma sala de aula dois alunos estão a debater 

um assunto, certamente, estão determinando um sentido para tudo o que ali falam. 

 Diferentemente do significado, que carrega uma maior estabilidade, o sentido é ‘aquele 

instante’, suscetível a muitas metamorfoses quando são modificados os interlocutores, os 

eventos, os cenários. Pela mutabilidade, seu caráter é provisório e pode ser constantemente 

revisitado, por tornar-se um novo sentido em cada nova situação. Bem como as palavras 

sujeitam-se às vicissitudes do ambiente social e das pessoas, o sentido também se altera. Por 

isso, podemos considerá-lo como elaborações volúveis que buscam equilibrar-se. Vejamos a 

diferenciação por Vygotsky (1996, p. 125) 

 

A primeira, que é fundamental, é o predomínio do sentido de uma palavra 

sobre seu significado – uma distinção que devemos a Paulhan. Segundo ele, 

‘o sentido de uma palavra é a soma de todos os eventos psicológicos que a 

palavra desperta em nossa consciência. É um todo complexo, fluido e 

dinâmico, que tem várias zonas de estabilidade desigual. O significado é 

apenas uma das zonas de sentido, a mais estável e precisa. Uma palavra 

adquire o seu sentido no contexto em que surge; em contextos diferentes, 

altera o seu sentido. O significado permanece estável ao longo de todas as 

alterações do sentido. O significado dicionarizado de uma palavra nada mais 

é do que uma pedra no edifício do sentido, não passa de uma potencialidade 

que se realiza de formas diversas da fala’. 
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 Se recorremos ainda à obra Estética da Criação Verbal, de Bakhtin (2011), vamos 

perceber que ambos autores fazem uso do materialismo dialético como método de análise do 

homem como sujeito social e da história e, por conseguinte, dispõem, concomitantemente, da 

apreensão de significado e sentido. 

Assim, podemos compreender o sentido por referir-se ao valor afetivo que a palavra tem 

para cada pessoa. Por essa razão, envolve as experiências individuais e as vivências afetivas. 

Esse seria um excelente gancho para tratarmos da perspectiva em que o afeto e a cognição são 

constitutivos do ser humano. Como não é nosso objeto de estudo, retomemos aos conceitos 

iniciais. Entendendo a respeito do significado e do sentido, ensejamos, à guisa de uma 

conclusão, tratar da interpretação, ponto que guia inteiramente a construção do nosso jogo 

(VYGOTSKY, 1996). 

Como interpretamos quando criança e quando adulto? Vygotsky (1996) nos mostra 

singularmente como se constitui a interpretação, considerada uma atividade que se diferencia 

conforme a evolução humana. Imagine-se criança, caro leitor. Naquele ‘mundo de sonhos e 

possibilidades’ interpretamos a partir das nossas experiências, do que vivenciamos, das relações 

que temos, ou seja, interpretamos através do sentido. Agora, crescemos. A interpretação, nesse 

momento, mais que pela experiência, ocorre por meio da palavra, pelo instrumento, ou mesmo, 

pelo mundo físico. Então, os significados constituem os seres e as suas relações com os outros. 

Gadamer (1988, p. 467) nos parece certeiro quando diz que “[...] todo compreender é 

interpretar, e toda interpretação se desenvolve no meio de uma linguagem que pretende deixar 

falar o objeto e é ao mesmo tempo a linguagem própria de seu intérprete”. Então, a interpretação 

ocorre em um processo que envolve a dialética da pergunta e da resposta. A ação de interpretar, 

portanto, desvela sentidos e significados em um texto. 

Pensemos agora na leitura e interpretação de textos a partir destas argumentações: seria 

o sentido um prolongamento da leitura predecessora do mundo por parte do leitor. É por assim 

ser que este consegue imprimir sentidos novos ao que foi lido. O leitor, portanto, estabelece 

uma leitura particular, inteiramente sua, conforme a sua historicidade. Na partilha, por meio da 

linguagem, com os seus pares, a leitura toma outros significados, agora ampliados, 

enriquecidos. Não lemos para, apenas, decifrar códigos, conhecer, inteirarmo-nos dos 

argumentos alheios. Lemos, para além de qualquer interesse, em uma tentativa de ‘pensar’. 

Quando, por exemplo, oportunizamos ao aluno participar de um jogo que atua como 

uma metalinguagem, efetuamos a máxima: “pensa-se para ler e aprende-se a pensar, lendo”. 

Então, é uma forma de colocar os alunos em contato com uma grande diversidade de textos e 
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discursos. O aluno que discute e analisa o que ouve, constrói modos interpretativos que superam 

os estereótipos que, até o momento, têm sido o cerne das aulas de leitura. Com isso, irão 

perpassar significados além dos previstos, tornando-se sujeitos linguisticamente emancipados. 

A esse respeito, Costas e Ferreira (2011, p. 219) aduz: 

 

[...] não caberão mais procedimentos de leitura que se reduzem a meras 

decodificações seguidas de exercícios para fixar o lido (como exemplo 

destaca-se os livros didáticos utilizados nas escolas de modo geral). É preciso 

redimensionar o agir-leitura, tornando-o cada vez mais ação, presença social, 

produção. Ao ler, o leitor busca a sintonia de sua própria historicidade com a 

do autor (virtualizado no texto). É a tentativa de encontro real através de 

virtualidades que se configuram. Neste instante, ao contactar o texto, o leitor 

produz conhecimento do que está escrito. Este conhecimento é sempre 

acompanhado de outra produção: a construção de imagens. São as imagens, a 

efetiva produção do leitor. De tal sorte que, mais tarde, ele já não se lembrará 

do texto, mas das imagens que associou ao que leu, como signo de mediação 

a novas leituras. 
 

 Entendemos, como posto pelas autoras, que o texto produz para e no leitor uma 

representação associada às outras representações. A leitura não é, portanto, um ato isolado. Ler 

significa compreender o signo linguístico enquanto um fenômeno social. Mesmo que a leitura 

exija o domínio de técnicas, não é apenas uma atitude técnica. Se considerarmos a leitura como 

um processo, podemos dizer que se inicia quando o leitor tem o contato com o texto, continua 

quando é atribuído um significado ao que é lido e permanece, de forma atemporal, quando se 

consolida como um conjunto de ideias que formarão ideias posteriores em um agrupamento 

imanente. 

 Invitamos uma reflexão conjunta por meio de dois exemplos: i) quantas vezes forçamos 

nossa mente a nos trazer ideias que já lemos e, ainda assim, não conseguimos? e ii) quantas 

vezes nos surpreendemos com ideias que não sabemos bem se lemos anteriormente em algum 

lugar ou se, somente, produzimos? É muito laborioso designar a leitura como um simples ato. 

Na condição de pesquisadoras, entendemos que não dimensiona habilmente. Ler, em si, parece 

muito mais uma “produção”. 

 Quando encaramos a leitura como uma produção, não cessamos nossa atividade quando 

vemos o ‘ponto final’. É como se estivéssemos sempre em ‘reticências’, até quando já fechamos 

o livro, guardamos o texto, apagamos a tela. O texto, destarte, é completo quando fazemos as 

nossas associações, conforme as nossas compreensões, nossa historicidade, o sentido que ali 

atribuímos. O que nos é apresentado é, tão somente, um encadeamento significativo. A nós, 
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professores, formadores de leitores, confere a tarefa de estruturar essa cadeia e a ela conferir 

sentido (COSTAS E FERREIRA, 2011). 

É nessa construção que se estabelece a importância da escola. A criança participa do 

grupo familiar e de grupos ligados à família antes de ingressar na escola. Mesmo que sejam 

vários esses grupos, é no ambiente escolar que o processo de interação em grupo se intensifica. 

A experiência que se vivencia na escola é diferente de qualquer outra, sobretudo, por sua 

frequência de encontros, o que impõe à essa instituição um status de ambiente legítimo da 

construção e da partilha de conhecimentos. Na escola, a interação é constante e, até mesmo nos 

instantes em que não há a mediação pelo educador, são consolidadas aprendizagens que não 

constituem os currículos escolares (FRIEDRICH, 2012). 

Vygotsky, em suas várias obras, nos presenteia com esse convite, digamos, quase 

irrecusável, de refletirmos a respeito do que incita o sentido da educação: qual é o verdadeiro 

papel das aprendizagens escolares no processo de desenvolvimento dos alunos? A escola, por 

ser essa organização social que tem o cotidiano reconhecido pelas inúmeras trocas 

interpessoais, constitui um espaço fecundo na produção de representações sociais. Por fim e 

sem dúvida, mesmo diante de uma rica contribuição vygotskyana a respeito da natureza e do 

desenvolvimento da formação de conceitos e em como o envolvimento social corrobora para 

essa construção, ainda restam muitas lacunas, sejam reais ou experimentais. 

Entretanto, entendemos dar mais um passo. Esse trabalho se justifica ainda mais por 

sabermos que o professor, ao planejar o seu trabalho pedagógico, necessita entender que é um 

desses mediadores da cultura socialmente valorizada. Dessa forma, se situa entre o seu aluno e 

o conhecimento escolar, com a responsabilidade direcionada à condução do primeiro a se 

apropriar do segundo. Como arremate, ressaltamos que todo esse debate nos foi necessário por 

desejarmos utilizar o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal e entendermos que só 

seria possível quando compreendêssemos os problemas teóricos e conceituais sobre os quais 

Vygotsky se debruçara quando formulou esse conceito. 

 

2.2 A ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL (ZDP) 

 

As palavras estão todas do lado de dentro. 

(Tecedeiro, 2020). 

 

Sobre o propósito primeiro dessa subseção, destacamos que não é a nossa finalidade 

realizar uma revisão extensa da literatura sobre o construto de Zona de Desenvolvimento 
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Proximal (ZDP) elaborado por Vygotsky (1978). Alternativamente, detemo-nos a resgatar o 

que constitui, a nosso ver, os pontos principais de interpretação da ZDP, correspondente a um 

espaço simbólico, de mediação semiótica e, atrelado a isso, apresentar alguns aspectos de suas 

investigações empíricas. Assim, partimos da abstração primária de que a ZDP é um espaço 

simbólico para interações e comunicações, no qual a aprendizagem conduz o desenvolvimento. 

Destacamos esses dois termos por serem eles os responsáveis pela construção da teoria 

que tratamos. Pensemos em uma linha muito básica. Vygotsky (1978) faz uso do termo “Zona 

de Desenvolvimento Proximal”. Por que ele não teria feito uso do termo “Zona de 

Aprendizagem Proximal”? Entendemos que essa escolha não tenha sido acidental. Antes, 

considerando os inúmeros textos em que Vygotsky analisou a forma na qual as tradições 

psicológicas existentes percebiam a relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento (1987, 

1935, 1982), ele tenha concluído que não exista, necessariamente, uma identidade concomitante 

entre esses termos. 

 Por não se reconhecer em qualquer uma dessas teorias a respeito da aprendizagem e 

desenvolvimento – que se deixam, esquematicamente, esboçar sob a forma de três teorias –, 

Vygotsky encetou estudos que modularam o postulado da sua teoria própria, a da Zona de 

Desenvolvimento Proximal. Se analisarmos os estudos vygotskyanos, veremos que seriam 

incompletos se não abordassem e discutissem essa relação existente entre a aprendizagem e o 

desenvolvimento, envolvendo as suas críticas e as suas crenças. Vejamos como Vygotsky 

(1978) tece essas críticas e defende as suas concepções a respeito de cada teoria, assim como 

estabelece o conceito de ZDP e demonstra a relação da escola com o saber fazer mediado. 

A primeira abordagem concebe a aprendizagem e o desenvolvimento como 

independentes entre si. Dessa forma, o desenvolvimento se constitui enquanto um processo de 

maturação do sujeito segundo as leis naturais. A aprendizagem, por sua vez, é meramente 

exterior às oportunidades criadas pelo processo de desenvolvimento. Nesta concepção, a 

aprendizagem depende da existência de novas estruturas bem como do aperfeiçoamento das 

antigas (FRIEDRICH, 2012). Assim, ela não pode influenciar o desenvolvimento, o que leva 

ao entendimento de que as formas superiores do pensamento são desenvolvidas em uma criança 

mesmo que ela não frequente uma escola. 

Vigotski (2000, p. 299) analisa essa teoria inferindo que “[...] é como se a aprendizagem 

colhesse os frutos do amadurecimento da criança, mas em si mesma continua indiferente ao 

desenvolvimento. A memória, a atenção e o pensamento da criança já se desenvolveram a um 

nível que permite aprender a linguagem escrita e aritmética”. Compreender esses processos 
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como independentes é admitir que o conteúdo que uma criança possa aprender não contribui 

para uma mudança no seu desenvolvimento intelectual. 

Dessa forma, a importância do ensino é diminuída. Para que serviria a função social da 

educação escolar, então, se o desenvolvimento for considerado no seu aspecto natural? Essa 

instituição teria serventia se o ser humano, por si só, fosse capaz de alcançar esse 

desenvolvimento e o processo pedagógico tão somente devesse adaptar-se ao desenvolvimento 

psíquico da criança? Logo, Vygotsky (2000) tece essa crítica por essa abordagem desvalorizar 

as práticas educativas, que podem, de certa forma, serem até mesmo, dispensadas nessa teoria. 

A segunda abordagem, por sua vez, considera a aprendizagem e o desenvolvimento 

fundidos um no outro, ou seja, são idênticos e, consequentemente, paralelos. A criança, 

portanto, quando aprende, se desenvolve e, de tal forma, quando se desenvolve, aprende. 

Vygotsky (2000) ainda acrescenta que os defensores dessa concepção acreditam que o simples 

exercício de estímulo – resposta conduziria à atividade intelectual. A aprendizagem, nessa 

concepção, ocorre sincronizada e simultaneamente, bastando ao ensino organizar o 

comportamento, mesmo porque não iria interferir na mudança das leis naturais do 

desenvolvimento. 

Ao professor, caberia desenvolver os meios de treinar as habilidades dos seus alunos, 

configurando um ensino mecânico e não conscientizado. A educação deveria buscar, portanto, 

priorizar o desenvolvimento das funções psíquicas elementares, uma vez que o treino das 

habilidades não interfere no desenvolvimento das funções superiores, com intencionalidades. 

Então, se na primeira abordagem a função do ensino é limitada, nesta, não há qualquer 

mudança, a saber, as condições de aprendizagem e de desenvolvimento continuam sendo inatas, 

conformando o papel da escola (BERNARDES, 2006). 

Na terceira abordagem, a aprendizagem e o desenvolvimento são considerados como 

processos diferentes e relacionados. Esta foi uma tentativa de se posicionar entre as duas 

primeiras abordagens. De tal forma, a relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem é vista 

como de duplo caráter, o que Vygotsky (2000) critica por causar uma confusão ainda maior. 

Nesta concepção, é preciso realizar a diferenciação do desenvolvimento enquanto resultado da 

maturação ou da aprendizagem. 

Koffka (1958), no decorrer dessa abordagem, concebe o desenvolvimento como 

maturação, associando-se à primeira abordagem e, quando defende que o desenvolvimento 

também pode ser originado da aprendizagem, une-se aos pressupostos da segunda abordagem. 

De acordo com Vygotsky (2000), Koffka chega a perceber a interdependência entre esses dois 

elementos, quando entende que a aprendizagem influencia, até determinado ponto, a maturação 
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e vice-versa, contudo, não faz uma explicação dessa influência, permanecendo somente na casa 

do reconhecimento. 

O que é, para Vygotsky (2000, p. 303), essencial nessa terceira abordagem é o elemento 

novo: a possibilidade de a aprendizagem produzir o desenvolvimento, mesmo que o 

desenvolvimento seja um conjunto muito maior que a aprendizagem. É o que ele observa 

quando diz que “[...] a aprendizagem pode ir não só atrás do desenvolvimento, não só passo a 

passo com ele, mas pode superá-lo, projetando-o para frente e suscitando nele novas 

formações”. É exatamente essa relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento que se tornou 

um dos eixos principais do trabalho de Vygotsky. 

A perspectiva que Vygotsky (2001) defende e a qual ombreamos, concebe o 

desenvolvimento e a aprendizagem como diferentes, porém, articulados entre si, numa relação 

dialética. Assim, a aprendizagem influencia o desenvolvimento, bem como o desenvolvimento 

influencia a aprendizagem. Não é em um espaço único e reservado que isto pode ocorrer. Na 

própria vivência social esse fenômeno acontece, superando as dicotomias defendidas pelas 

concepções anteriores.  

Vygotsky (1978) afirma que o processo de desenvolvimento não compatibiliza, 

necessariamente, com o processo de aprendizagem. Ao contrário, existe, frequentemente, um 

desencontro entre esses processos. A ZDP, por seu lado, é decorrente dessa assintonia, por se 

tratar da área de dissonância cognitiva correspondente ao potencial da criança. Deixemos claro 

ainda que, mesmo que Vygotsky (1978) defenda que a estrutura e a temporalidade das 

aprendizagens não correspondam ao desenvolvimento interno, não quer que dizer que, em ponto 

algum, esses dois processos se cruzem. São exatamente esses pontos de cruzamento que se 

tornam o objetivo buscado pelo ensino, pelas atividades da prática escolar. 

Uma vez ressignificada essa relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento, 

podemos investir esforços investigativos na busca de um conceito mais preciso do que seja a 

ZDP. Certamente, não há um corpo extensivo de material que unifique a compreensão e a 

universalização desse conceito vygotskyano. Chaiklin (2011, p. 662) busca analisar os pontos 

em que Vygotsky trabalha esse conceito e apresenta que “[...] há pelo menos oito textos 

publicados em que Vigotski usa a expressão zona de desenvolvimento próximo pelo menos 

uma vez”. A maior parte desses textos apresenta apenas breves comentários, tendo uma 

discussão maior no VI capítulo de Pensamento e Linguagem e no capítulo O problema da idade. 

Neste primeiro, Vygotsky (1978, p. 211) define ZDP enquanto “[...] a distância entre o 

nível de desenvolvimento atual determinado pela resolução independente de problemas e o 

nível de desenvolvimento potencial determinado pela resolução de problemas sob orientação 
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ou em colaboração com parceiros mais capazes”. Vemos, portanto, que as funções em 

maturação podem ser mais ou menos desenvolvidas, variando de criança para criança, contudo, 

independentemente disso, as crianças, em um todo, são incapazes de sustentar um desempenho 

independente. Vejamos a representação da figura a seguir: 

 

Figura 9 – Conceituação de Zona de Desenvolvimento Proximal 

 

 

 

 

Fonte: Vygotsky (1998). 

 

Vygotsky (1998, p. 202) ainda nos diz que “[...] a área dos processos imaturos, mas em 

maturação, forma a zona de desenvolvimento próximo de uma criança”. É o que se denomina 

zona cooperativa do conhecimento. Portanto, uma das funções do mediador, é atuar no sentido 

de possibilitar a criança a consolidar o desenvolvimento que está próximo. Dessa forma, 

entendemos que a ideia de ZDP nos direciona a compreensão de que o ensino deve focalizar 

não nas funções psicológicas já existentes, mas sim nas funções que estão em desenvolvimento, 

ou seja, que são relevantes para direcionar ao próximo período etário. 

 Como muitas pessoas começaram a se debruçar no estudo desse conceito, tornando-o 

popular, Wertsch (1984, p. 7) sugeriu que, caso esse construto teórico não tivesse uma melhor 

elaboração, existiria o risco de ele ser “[...] utilizado de forma imprecisa e indiscriminada, 

tornando-se assim tão amorfo que perderá seu poder explicativo”. É o caso, por exemplo, das 

muitas definições em que a ZDP é apresentada como a ideia de que uma pessoa é capaz de 

realizar sozinha um determinado número de tarefas que, quando em colaboração, pode realizar 

um número bem maior. 

 É uma visão equivocada, se considerarmos que não podemos confundir o “escopo de 

tarefas” com a “ZDP”, em si, porque, até mesmo nas definições mais rasteiras, podemos 

entender que se trata de níveis de conhecimento e não de tarefas. Certamente, o número ou 

mesmo os tipos de tarefas podem estar sendo tomados enquanto indicadores que atuem na 

interpretação do nível de desenvolvimento que a criança está e o desenvolvimento que essa 

criança pode atingir (BERK, 1997, p. 248). 

Então, essa diferenciação é essencial ao tratarmos da ZDP, sobretudo, quando Vygotsky 

(1987, p. 212) distingue o ensino voltado “[...] ao desenvolvimento integral [da criança] do 
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ensino de habilidades técnicas e especializadas como datilografar ou andar de bicicleta”. O 

conceito de ZDP, portanto, não está direcionado ao desenvolvimento das habilidades 

particulares de uma certa tarefa, mas sim, ao desenvolvimento, em si. É, dessa forma, a 

aprendizagem diferente do desenvolvimento. 

 Sabemos que as concepções comuns a respeito da ZDP estimulam e inspiram a uma 

visão muito utópica da educação na qual um professor, em sua perspicácia, consegue ajudar o 

seu aluno a aprender qualquer conteúdo de forma prazerosa. Neste sentido, evidenciamos que 

não é a nossa finalidade alimentar essas expectativas no leitor sobre uma discussão que 

identifique a ZDP de uma criança, que a faz emergir e acelerar o desenvolvimento dessa criança. 

Antes, nos propomos somente a estimular um pensamento mais crítico sobre como isso possa 

vir a ocorrer. 

Comecemos pela ideia que Vygotsky (1998) sugere em sua obra: cada período da 

infância precisa ser caracterizado, de forma abstrata, por uma estrutura psicológica, o que, em 

seus outros escritos, explica como sendo o conjunto das relações integrais entre as funções 

psicológicas. Inferimos que esta precisa refletir a criança como um todo e, refletir a criança 

como um todo, é um exercício que necessita considerar que essa criança é engajada em relações 

sociais, ou seja, não são somente as características dessa criança, mas também das relações 

desenvolvidas com o ambiente, com as pessoas. 

Todo período de desenvolvimento requer um conteúdo e um significado diferente. É 

necessário sempre compreender a situação social de desenvolvimento, a própria estrutura 

psicológica e também a próxima estrutura que está sendo engendrada para que a zona objetiva 

de desenvolvimento proximal de um determinado período etário seja devidamente 

caracterizada. Entendemos, portanto, que a zona de desenvolvimento proximal não precisa 

envolver, imperiosamente, o desenvolvimento de conceitos acadêmicos, contudo, é essencial 

que exista o foco na aprendizagem de tais conceitos, porque é relevante na idade escolar. Em 

outros períodos etários, existirão outros focos (VYGOTSKY, 1998). 

Se fizermos um exercício reflexivo a respeito da educação para além dos muros da 

escolarização formal e pensarmos nas inúmeras interações sociais de que fazemos parte no 

mundo, iremos compreender facilmente que estamos continuamente em processo de 

aprendizagem uns com os outros. Isso independe da esfera, seja formal, informal ou cognitivo-

afetiva. São essas interações que comumente modificam a nossa forma de pensar e até mesmo 

de agir, se compararmos a maneira a qual pensávamos e agíamos anteriormente (FRIEDRICH, 

2012). 
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 De tal forma, se conseguimos pensar e agir diferentemente do que antes fazíamos, 

significa que nós nos tornamos diferentes em nossas relações sociais. Aprendemos e, 

consequentemente, desenvolvemos novos domínios que, antes, individualmente, não 

conseguíamos realizar. Se essas relações sociais promovem mudanças em nós não é por, 

simplesmente, interagirmos, mas porque, nesses momentos de interação, nos deixamos 

envolver, assim como envolvemos os demais, em atos comunicativos (VYGOTSKY, 1998). 

 O ponto que acabamos de discutir, em si, já se mostra extremamente relevante para a 

discussão do quão latente é o conceito de ZDP para esclarecer como aprendemos, como 

ensinamos e como desenvolvemo-nos enquanto seres humanos. Em específico, nos direciona a 

compreensão de como ocorre no contexto escolar, que se caracteriza um ambiente 

singularmente fértil e conveniente para a produção de ZDP, ou seja, para que se produza 

movimentos que aproximem os alunos do nível de desenvolvimento real de competências a 

respeito de determinados conhecimentos e habilidades. 

 A escola necessita ser exprimida enquanto um ambiente em que há uma inter-relação 

entre o ensino e a aprendizagem. Pensemos bem a respeito dessa instituição. Supostamente, 

esse ensino é designado aos professores, que são mais experientes nesses conhecimentos do que 

os que, supostamente, aprenderão, no caso, os alunos. Ora, se é a escola a responsável por 

cumprir essa função e ela não o fizer, ou seja, não direcionar o aluno a progredir de determinado 

nível de entendimento para outro, entendemos que a sua existência possa não fazer qualquer 

sentido (FRIEDRICH, 2012). 

 Na condição de pesquisadoras e professoras, portanto, julgamos possível atingir esse 

desenvolvimento na escola, muito embora, nem todos os alunos consigam progredir no mesmo 

ritmo ou apresentar a mesma motivação para aprender. Ainda entendemos que, às vezes, 

inconscientemente, pode emergir uma ZDP nesse contexto da sala de aula, mas não é a escola 

um ambiente exclusivo para a emergência de ZDP ou o lugar em que, necessariamente, ocorra. 

Porém, mesmo que nem sempre existam, encontramos nos professores uma figura essencial 

para esse desenvolvimento. 

Acrescentamos ainda a definição de Vygotsky (1998, p. 199) em que “[...] o nível real 

de desenvolvimento é determinado por aquela idade, aquele estágio ou fase no interior de uma 

idade que a criança experiencia naquele momento”. Quando ele trata dessa idade, não 

entendemos como uma característica exclusivamente temporal ao contrário, percebemos como 

uma categoria psicológica, assim, “no interior de uma dada idade” representa-se o período do 

desenvolvimento. 
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Mais uma vez se retorna a visão de que nenhuma função psicológica é somente 

biologicamente fornecida, mas sim, constituem-se tanto historicamente, como individualmente. 

É, dessa forma, fundamental que o professor tenha sua atenção voltada às opiniões e 

conhecimentos prévios dos seus alunos, porque os seus próprios entendimentos são elementos 

constitutivos que atuam no surgimento das possíveis e desejáveis zonas de desenvolvimento 

proximal, o que concorre para a produção de novos entendimentos por parte desses alunos 

(VYGOTSKY, 1998). 

Então, por que nos é pertinente discutir a respeito de como os professores entendem a 

Zona de Desenvolvimento Proximal e por que esse trabalho pode gerar frutos positivos para os 

cursos de formação de professores? Sadalla, Saretta e Escher (2002, p. 102) certeiramente nos 

diz que “[...] qualquer ato de ensino é resultado de uma decisão, consciente ou não, que o 

professor toma depois de analisar os elementos disponíveis”. Então, para que, além de 

professores, formemos mediadores, estes precisam compreender o sentido de sua atuação e 

como podem fazê-la. 

Certamente, se somos professores da educação básica, estaremos nos questionando 

sobre como identificar e atuar com base na ZDP quando se considera uma turma com mais de 

40 alunos, realidade comum no sistema de ensino do nosso país. Não queremos afirmar essa 

possibilidade. Queremos, tão somente, despertar a visão de que, ao conhecer esse conceito e 

considerá-lo, identificando os ciclos conclusos e os que estão em via de formação, se torna mais 

fácil ao professor elaborar o seu planejamento pedagógico. Mesmo que os alunos não tenham 

os mesmos ritmos, quando atuamos conscientemente, podemos possibilitar o maior número 

possível de emergências de ZDP (REGO, 2002). 

 Vygotsky (2001) considera os professores agentes mais capazes, por dominarem as 

disciplinas científicas, podendo atuar enquanto mediadores das interações entre os alunos e os 

objetos do conhecimento. Pensemos no seguinte exemplo: em uma aula de história, um 

professor faz uma pergunta para os alunos a respeito do descobrimento do Brasil. Os alunos 

começam a responder e tais respostas, que podem ser diferentes, estão no nível de 

desenvolvimento real desses alunos. Os alunos respondem, portanto, ao que acreditam saber 

sobre aquele assunto, mesmo que, por exemplo, seja essa resposta incorreta sob o ponto de vista 

da disciplina. 

Sendo essa resposta incorreta, caso nada ocorra por parte do professor ou mesmo por 

outro aluno, os demais alunos que responderam incorretamente, provavelmente continuarão 

com as mesmas ideias que os fizeram expressar aquela opinião. Contudo, se o professor – ou 

até mesmo esse outro aluno – atuar na produção de um novo entendimento a partir das respostas 
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desses estudantes com movimentos que os façam avançar em suas ideias iniciais, podemos dizer 

que uma ZDP emergiu, uma vez que provocou uma mudança no nível real desses alunos para 

o nível potencial (FRIEDRICH, 2012). 

Se os alunos, entretanto, no decorrer dessa progressão, produzem novos entendimentos 

no âmbito dessas novas ideias, podemos dizer que o nível potencial alcançado se tornou real, 

então, neste caso, afirmamos que ocorreu uma aprendizagem. Os alunos, dessa forma, 

progrediram em um determinado domínio. Isso, por sua vez, foi plausível devido a atividade 

sociointeracional que foi realizada dentro desse ambiente semiótico (FRIEDRICH, 2012). 

Newman e Holzman (1933), ao debater a respeito da ZDP, esclarecem que esse aumento 

ou progresso não antecede uma situação ou atividade, de forma que a ZDP fosse um espaço 

quase físico e que cada aluno possuísse, bastando ao professor descobri-lo e transformar a 

experiência de ensino em algo bem-sucedido. Vygotsky (2001) considera exatamente o 

contrário, uma vez que essas progressões são situadas de forma a emergir como frutos de atos 

comunicativos mediados simbolicamente. 

A essa altura, lamentavelmente, poderíamos inferir que a sala de aula, tal qual 

conhecemos hoje, se distancia muito de ser esse ambiente realmente fértil para a emergência de 

ZDP, porque sabemos o quão pouco essa dinâmica existe nas escolas. E, se dermos voz a nossa 

experiência como professoras-pesquisadoras, arriscamos atribuir uma grande parte desse 

problema à própria formação institucional do professor, o que envolve a escassez de reflexão 

sobre a sua prática, a sensibilidade e a ausência de questões como essas: “como os meus alunos 

aprendem?” ou “eles estão aprendendo?”. 

Talvez esse ponto nos fosse suficiente para a justificativa dessa pesquisa, sobretudo, por 

buscarmos trabalhar essas questões e orientar a importância dessa discussão para licenciandos. 

É por isso que, assim como sugere Meira e Lerman (2010), entendemos que as investigações 

empíricas a respeito da ZDP em sala de aula, direcionem o seu foco não somente nas interações 

sociais, comumente caracterizadas por uma assistência do professor ao aluno, mas, 

principalmente, nas trocas semióticas que emergem dessas interações. 

 O professor precisa, de fato, conhecer o seu aluno para que consiga atuar entre esses 

dois níveis de desenvolvimento, que é chamado Zona de Desenvolvimento Proximal. É essa 

zona um instrumento singular nas mãos dos educadores, porque torna possível entender não 

apenas o que a criança já aprendeu, ou seja, o seu desenvolvimento real, mas também o que 

essa criança ainda pode realizar com auxílio, que é, neste caso, o seu desenvolvimento 

potencial. Se o docente consegue identificar o que essa criança já consegue fazer sozinha, será 
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muito mais fácil elaborar a sua atuação em prol do desenvolvimento das competências que essa 

mesma criança ainda não tem (VYGOTSKY, 1998). 

 É o que Vigotski (1998, p. 117) defende ao nos dizer que “[...] a noção de zona de 

desenvolvimento proximal capacita-nos a propor uma nova fórmula, a que o ‘bom aprendizado’ 

é somente aquele que se adianta ao desenvolvimento”. Então, quando o professor compreende 

a importância da ZDP, consegue atuar enquanto mediador na construção do desenvolvimento 

dos seus alunos, possibilitando a construção de conhecimentos novos, que a criança, de forma 

independente, não conseguiria desenvolver. O que ocorre é que, em muitos casos, os 

professores consideram a importância e o papel desse conceito no processo de ensino e de 

aprendizagem, mas não conseguem materializar no seu trabalho pedagógico. 

 Pensemos na seguinte questão: de fato, que tipo de ensino é mais efetivo para uma 

determinada criança? Pois é. Essa é uma questão inteiramente compreensível para qualquer 

professor e, por conseguinte, sabemos que os professores buscam respostas concretas, tanto em 

relação ao problema teórico em si, como em sua prática. Mas, obviamente, não é uma resposta 

fácil se não soubermos como identificar o que a criança já sabe e o que ela pode vir a saber se 

mediarmos esse processo. Talvez nem cheguemos a uma resposta precisa, mas nos 

aproximaremos dela. 

Vygotsky ao instaurar o conceito de zona de desenvolvimento proximal em Pensamento 

e Linguagem (1987, p. 209), considera que “[...] a criança é sempre capaz de fazer mais e 

resolver tarefas mais difíceis em colaboração, sob direção ou mediante algum tipo de auxílio 

do que independentemente”. Entretanto, nos importa reforçar que o mais importante é explicar 

por que isso acontece. Assim, não é a competência do professor, em si, a parte medular dessa 

teoria, mas a compreensão do significado dessa assistência por parte do professor para que a 

sua ação seja moldada em prol do desenvolvimento dos alunos. 

 Por fim, sabendo a importância da ZDP para o trabalho do professor e o 

desenvolvimento dos alunos, é importante discutirmos os últimos escritos de Vygotsky a 

respeito do conceito de ZDP. Durante os seus últimos quinze meses de vida, esse conceito foi 

trabalhado em diferentes contextos, contudo, sempre em uma abordagem descritiva, o que não 

fazia referência a causas e efeitos. Valsiner (1991, p. 72) apresenta três direções características 

desses escritos vygotskyanos: 

 

1) O conceito de ZDP enquanto escore que marcava a distância entre a 

atuação independente do indivíduo e a atuação “assistida”, e com a ajuda de 

alguém mais experiente; 
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2) A explicação de ZDP enquanto assentada nas diferenças gerais que 

aparecem no desenvolvimento da criança quando esta se encontra em 

contextos assistidos socialmente e contextos individuais, direção esta que, na 

verdade, é uma generalização da primeira, diferenciando-se dessa por não se 

tratar de escore; 

3) A criação da ZDP através do jogo. Aqui o jogar assume o mesmo 

patamar que o processo ensino-aprendizagem na interdependência com o 

desenvolvimento humano, uma vez que a criança vivencia papéis sociais que 

se encontram muito mais além de suas possibilidades. 

 

O jogo, portanto, não é visto na perspectiva de Vygotsky apenas como um passatempo, 

mas como um instrumento capaz de fazer emergir ZDP. No jogo, a criança encontra a fantasia, 

desperta a imaginação e, consequentemente, internaliza o seu papel social. Tezani (2006) 

favorece essa linha de pensamento ao dizer que o jogo corresponde a uma exigência profunda 

do organismo e ocupa um lugar surpreendentemente importante no que se trata da educação 

escolar, promovendo o crescimento e o desenvolvimento dos alunos, favorecendo o surgimento 

e o progresso da palavra. Pontos estes que melhor discutiremos na construção da próxima seção. 

É importante ainda trazermos que a ZDP evidencia que, mesmo quando diferentes 

indivíduos apresentam um mesmo nível de desenvolvimento real, não significa dizer que o 

desenvolvimento posterior desses indivíduos seja, necessariamente, igual. Eles podem se 

diferenciar substancialmente. Essa questão se evidencia pelo fato de serem consideradas tanto 

as “[...] estratégias e conhecimentos dominados pelo sujeito, quanto ocorrências no contexto 

interativo” (GOES, 1992, p. 18). Logo, o funcionamento interno se diferencia do 

funcionamento externo, sendo resultado de uma apropriação das formas de ação. 

Assim, é possível compreender que a ZDP nasce pelas interações sociais em que os 

sujeitos estão envolvidos. Essas interações, por conseguinte, podem ser entre adultos e crianças, 

entre pares ou mesmo com um interlocutor ausente. Dessa forma, se trata da confrontação ativa 

e cooperativa das mais variadas compreensões a respeito de uma determinada situação. Como 

resultado dessa interação, pode existir esse avanço desejável no desenvolvimento ou mesmo 

um retrocesso, a depender do contexto social, bem como do nível de confiança em que os 

sujeitos envolvidos tenham a respeito dos pontos de vista (VYGOTSKY, 1998). 

Seria possível evitar esses retrocessos no desenvolvimento? Entendemos que sim, 

sobretudo, na condição da intervenção do adulto, em específico, do professor. Quando o 

professor organiza o espaço interativo, apresenta desafios e provê feedback, ele direciona o 

aluno na construção desse desenvolvimento. É esse feedback um signo de mediação da 

atividade, o que nos faz retornar ao conceito de Vygotsky que já apresentamos: o método da 

dupla estimulação. Nesse caso, a dupla estimulação reside na tarefa que se propõe e nos signos 
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linguísticos que se utiliza pelo adulto, como mediação, permitindo às crianças alcançar os 

objetivos que são propostos (VYGOTSKY, 1998). 

É importante, entretanto, destacar que, nas situações de instruções sistematizadas, 

sempre que existirem discussões que envolvam regras, conceitos ou mesmo valores em 

processos construtivos, o adulto deve permitir e, principalmente, promover a manifestação dos 

alunos, considerando os seus pontos de vista e evidenciando que não existem verdades 

imutáveis, uma vez que todo conhecimento, por se tratar sempre de uma construção é, 

necessariamente, provisório (VYGOTSKY, 1998). 

Apresentadas essas ponderações, percebemos a ZDP enquanto um espaço social de 

trocas múltiplas e, principalmente, de naturezas diferenciadas: afetivas, sociais, cognitivas. 

Logo, o estudo da ZDP precisa considerar as situações interativas nesses contextos variados, 

por tratarmos do indivíduo que é, de acordo com Vygotsky (1987), fundamentalmente social, 

portanto, a sua atividade estará sempre impregnada de cultura. Consequentemente, deve estar 

sendo estudada e entendida sob esse prisma. 

 Em vista disso, tendo considerado o conceito de zona de desenvolvimento proximal a 

partir da perspectiva construtivista de Vygotsky, o entendemos enquanto uma maneira de 

interpelar as perspectivas tradicionais a respeito da abordagem dos processos de aprendizagem. 

Estas apresentam esse processo como uma questão individual. Vygotsky (1987) estimula esse 

pensamento enquanto um problema coletivo que, por assim ser, precisa considerar o vínculo do 

sujeito com os outros. Todo esse conceito expressa que a criança desenvolve com melhor 

eficácia as situações existentes mediante a assistência, mediação e interação. 

 

Em colaboração, a criança é mais forte e inteligente do que no trabalho 

independente, eleva-se, em termos do seu nível, para além das dificuldades 

intelectuais que resolveu, ainda que exista sempre uma distância fixa e regular 

que determina a divergência entre o trabalho independente e o trabalho 

assistido. As nossas investigações demonstraram que, com ajuda da imitação, 

a criança não resolve todos os testes que permanecem por resolver. Chega até 

certo limite, diferente para cada uma das crianças (…). Em colaboração, a 

criança resolve com maior facilidade tarefas próximas do seu nível de 

desenvolvimento; logo, a dificuldade na resolução cresce e, finalmente, passa 

a ser insuperável mesmo para a resolução em colaboração. A maior ou menor 

possibilidade de a criança passar do saber fazer por sua conta ao que sabe fazer 

com assistência, constitui o sintoma mais sensível para caracterizar a dinâmica 

do desenvolvimento e do êxito da sua atividade mental. Coincide num todo 

com a sua zona de desenvolvimento proximal (VIGOTSKI, 2007, p. 335). 

 

 Assim, quando a criança passa de um saber fazer autônomo para um saber fazer 

mediado por outro, se configura o sinal de maior relevância no desenvolvimento dos seus 
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saberes. É nesse contexto que reside a importância do professor, da sua possibilidade de ser 

mediador, do seu entendimento a respeito da emergência de ZDP, para respaldar a sua 

construção do planejamento pedagógico. O professor que considera estes pontos pode 

facilmente compensar a experiência de uma criança, em que os conceitos são empiricamente 

abundantes, com a robustez da sua lógica sistemática e/ou científica. 

Certamente, existem algumas implicações em relação a interpretações teóricas a respeito 

da Zona de Desenvolvimento Proximal. Alguns pesquisadores caracterizam esse conceito 

vygotskyano como heurístico, metafórico, retórico, descritivo ou mesmo não planejado para 

um desenvolvimento teórico sistemático (DANIELS, 2001, p. 56; KOVALAINEN, 

KUMPULAINEN & VASAMA, 2001, p. 18; LLOYD & FERNYHOUGH, 1999, p. 18; 

VALSINER, 1998, p. 68; WELLS, 1999, p. 314), mas não são apresentados suportes mais 

firmes para tais afirmações. 

Considerando o conjunto do seu vasto contributo científico, nos convém, ainda nesta 

subseção, fazer notar o fato de Vygotsky, apesar do muro de silêncio que se tentou erguer à sua 

volta, evidenciar, em toda a sua obra, a importância da Zona de Desenvolvimento Proximal e, 

sobretudo, o papel do professor-mediador na aprendizagem das crianças. É este ponto o 

motivador da discussão da próxima subseção: a indissociabilidade entre o contexto social, a 

ZDP e a mediação. Não é utópico acreditar em uma educação emancipadora e em professores 

mediadores. Esperamos, portanto, que esse escrito seja uma forma de manter acesa a faísca 

esperançosa dessa educação que, incansável e incessantemente, temos procurado exercer. 

 

2.3 A MEDIAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 

 

Aumentamos a vida com palavras. Água a correr 

num fundo tão vazio. As vidas são histórias 

aumentadas. Há que ser rio. 

(Correia, 2020). 

 

Assumindo os pensamentos de Vygotsky (1978) e Bruner (1985), entendemos que a 

aprendizagem das crianças admite uma natureza agudamente transacional. Contudo, mesmo 

havendo a indução em uma cultura por meio da ação de partícipes mais experientes nessa 

cultura, não podemos limitar essa ‘troca’ a algo simplesmente mecânico. À vista disso, há um 

sentido maior, por empreender o desenvolvimento de novas habilidades, oportunizar novas 

criações e incorporar novos significados. Nesta base, discutimos a respeito do conceito de 

mediação e o professor mediador com base em seu aparelho conceitual. 
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A perspectiva de Vygostky para a mediação é considerada enquanto “[...] o processo de 

intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta e 

passa a ser mediada por esse elemento” (OLIVEIRA, 1997, p. 26). Quando a mediação é 

efetivada por um “outro” mais experiente, oportuniza uma ação mais significativa do sujeito 

sobre o objeto, uma vez que ele incorpora, transforma, internaliza e, ainda mais, domina 

conceitos, funções e papéis sociais presentes na realidade. 

Baseadas nessa reflexão, poderíamos sopesar que o homem sempre usa instrumentos 

para transformar o mundo. Por exemplo, ao aprendermos um conceito, naturalmente usamos a 

mediação das palavras, ou seja, a linguagem. Sempre que pensamos, usamos palavras e/ou 

imagens. É por isso que é possível falar de uma mediação semiótica. Oliveira (1997, p. 42) 

afirma que o pensamento de Vygotsky ao tratar da aprendizagem é de que “[...] a principal 

função da linguagem é a de intercâmbio social: é para se comunicar com seus semelhantes que 

o homem cria e utiliza os sistemas de linguagens”. 

 Neste caminho, como a ação supõe mediação, envolve a interação social, e é por isso 

que esse pensamento foi denominado como “sociointeracionismo”, em que a ação se dá em 

uma interação sócio-histórica e histórico-cultural. É o contexto sociocultural que conferirá 

significado à ação. Contudo, é importante entender que não são as ferramentas ou os 

instrumentos que promovem a aprendizagem, mas a própria ação de cada indivíduo. Vygotsky 

(1998, p. 73) esclarece: 

 

O uso de meios artificiais – a transição para a atividade mediada – muda, 

fundamentalmente, todas as operações psicológicas, assim como o uso de 

instrumentos amplia de forma ilimitada a gama de atividades em cujo interior 

as novas funções psicológicas podem operar. Nesse contexto, podemos usar o 

termo função psicológica superior, ou comportamento superior com referência 

à combinação entre o instrumento e o signo na atividade psicológica. 

 

Aprofundemos ainda mais esse pensamento. Quando Vigotski (2000, p. 341) discorre 

sobre essa abordagem históricocultural, a ação do indivíduo e o papel da mediação, apresenta 

um exemplo a fim de descrever uma situação que ocorreu em sala de aula a respeito da maneira 

a qual se deu o trabalho de um professor considerado, em seus termos, mediador: “[...] ao 

trabalhar o tema com o aluno, o professor explicou, comunicou conhecimentos, fez perguntas, 

corrigiu, levou a própria criança a explicar”. O papel mediador do professor, portanto, valoriza 

o ensino direcionado à compreensão. 

Se fizermos uma análise da maneira que a citação acima foi montada, vamos perceber 

que é utilizada a preposição ‘com’, que aponta uma atitude de interação. Assim, o processo está 
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para muito além de uma mera exposição, mas sim, busca na estrutura cognitiva dos alunos as 

ideias importantes na construção do que se pretende ensinar. Obviamente, não tratamos de 

qualquer pergunta, mas a ação de fazer perguntas, em si, tem o poder de compreender melhor 

a organização do pensamento do aluno. 

É neste ponto que reside a fundamental responsabilidade dos professores no ambiente 

escolar: o desenvolvimento dos seus alunos por meio da aprendizagem que se dará pela 

mediação. O professor precisa observar e investigar os conhecimentos que os alunos já trazem 

à escola, intervindo para a reorganização desse conhecimento e os elevando a outro patamar. É 

o que tratamos anteriormente, a zona de desenvolvimento proximal, um conceito que melhor 

corrobora no entendimento do que é a mediação. Tentemos entender o papel do professor nessas 

relações de ensino com base nos escritos de Friedrich (2012, p. 10): 

 

Nas relações de ensino, o professor mostra, aponta, desenha, indica, e o aluno, 

participando da atividade de ensinar, elabora processos e conceitos, produz 

conhecimento na e pela linguagem. A escola potencializa, assim, o 

conhecimento e o saber do aluno e sua capacidade de ação, seu poder fazer. A 

educação se evidencia como desenvolvimento artificial da criança, no sentido 

de um trabalho de (trans)formação do homem sobre o homem.  
 

Necessitamos, portanto, de uma mediação que seja colaborativa e não autoritária. 

Mediar não presume liderar. É, ao lugar disso, oportunizar o espaço de aprendizagem ao outro, 

em que o poder é compartilhado e os indivíduos fortalecidos. A importância da mediação, 

portanto, é alterosa não pelo fato de o professor ter melhores instrumentos, mas por ele analisar 

o objeto de estudo diferenciadamente do que o aluno consegue verificar. Ao passo em que o 

seu aparelho conceitual é transcendente ao que o aluno comumente consegue visualizar, o 

mediador congrega ferramentas que vão trabalhar de forma aperfeiçoada aquele objeto. 

Vejamos uma proposição que Vygotsky (2012, p. 26) menciona em um de seus estudos: 

 

Qual é a diferença entre a observação de um eclipse solar feita por um 

astrônomo e por um leigo? O astrônomo utiliza conceitos, métodos, formas de 

fazer que transformam esse fenômeno natural em um fato de astronomia, em 

um objeto do conhecimento astronômico. No eclipse solar, o astrônomo vê 

mais, ou melhor, vê além do que um simples curioso, não porque ele utiliza 

instrumentos sofisticados que não temos à nossa disposição, mas porque tem 

um aparelho conceitual que transforma o eclipse em um objeto de 

conhecimento científico. 

 

 O aparelho conceitual do professor é o que possibilita o processo de mediação, essencial 

para o desenvolvimento desse aluno. Busquemos analisar os efeitos dessa mediação no 
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desenvolvimento do aluno. Na primeira subseção, discorremos a respeito das funções 

psicológicas superiores, que distingue o homem dos outros animais. O processo de mediação, 

por meio de instrumentos e signos, é essencial no desenvolvimento dessas funções, tornando 

possível um avanço nas atividades psicológicas do indivíduo, sobretudo, se considerarmos que 

uma interpretação, ou mesmo, uma reconstrução de um fato, sempre é concebida mediante um 

conhecimento pré-existente que mediatiza, diretamente ou não, a produção do conhecimento 

do fato em questão (VYGOTSKY, 2000). 

A tese substancial concebida por Vygotsky a qual queremos discutir nessa subseção está 

em: as funções psicológicas superiores resultam dos auxílios dos instrumentos psicológicos e, 

portanto, são fenômenos psíquicos mediatizados. Friedrich (2012, p. 52) ainda acrescenta que 

“[...] é só de um modo mediatizado, por meio de conceitos, das reconstruções e dos 

instrumentos, que uma produção de conhecimento científico é possível”. Então, é o processo 

de mediação essencial. 

 Porém, esse processo do qual falamos não pode ser feito de qualquer forma. Sobretudo, 

porque o aluno está carregado dos seus pré-conceitos e a sua visão de mundo já antecede o 

ambiente escolar. Vamos pensar a esse respeito para entendermos melhor como essa mediação 

deve ocorrer. Nós, enquanto mediadores, podemos lançar diferenciados estímulos, mas, de 

antemão, conscientes de que os alunos irão visualizá-los diferenciadamente, principalmente, 

por tratarmos do psíquico e este constituir um filtro natural (VYGOTSKY, 2000). 

 Tentemos aprofundar essa série psíquica enquanto um filtro. Friedrich (2012, p. 49) 

aduz que “[...] o psiquismo não representa o mundo, mas, metaforicamente falando, ele 

‘trabalha o mundo’”. Se percebermos a linha vygotskyana em que a relação do sujeito com o 

mundo é mediatizada pelo psiquismo, a percepção e o conhecimento do mundo serão sempre 

trabalhados e, nessa relação, veremos somente a parte selecionada, a parte finita da série 

psíquica, o que abordamos no parágrafo supracitado. 

 Vygotsky (1985, p. 167) assinala que “[...] um olho que visse tudo, não veria nada”. 

Neste sentido, entendemos o psiquismo enquanto um instrumento de seleção que, como 

qualquer outro, segrega, discrimina, abstrai, faz as suas escolhas dos fatos da realidade. É 

exatamente por assim ser que, necessariamente, não conseguimos ver tudo, sentir tudo ou, 

porque não dizer, termos consciência de tudo. E, por isso, é fundamental considerarmos mais 

que o produto final: como ocorre o processo. 

 É o que Clot (1999, p. 119) define enquanto diferencia “[...] ação realizada e ação real, 

ou, o real da atividade”. Esta segunda contém tudo o que não foi feito, mas que poderia ter sido 

feito para a realização de uma determinada atividade. Nisso pode estar tudo o que tentamos 
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fazer e não conseguimos, o que não se pode fazer, o que acreditamos que podemos fazer ou 

mesmo, o que saiu do nosso campo de atenção em um dado momento, considerando a série 

psíquica da qual tratamos. 

 Portanto, é preciso considerar as atividades contrariadas, retidas, suspensas, impedidas, 

ocultas, que ocorrem no decorrer da ação, uma vez que são exatamente estas que explicam e 

justificam a ação realizada. É preciso que o mediador verifique tudo o que foge do filtro, das 

reações que venceram, mesmo que isso ocorra mediante uma reconstrução hipotética do real da 

ação, justamente por ser um campo desconhecido para o professor (FRIEDRICH, 2012). 

Vejamos ainda o que Vygotsky nos diz: 

 

Se fazemos alguma coisa com alegria, as reações emocionais de alegria não 

significam nada senão que vamos continuar tentando fazer a mesma coisa. Se 

fazemos algo com repulsa isso significa que no futuro procuraremos por todos 

os meios interromper essas ocupações. Por outras palavras, o novo momento 

que as emoções inserem no comportamento consiste inteiramente na 

regulagem das reações pelo organismo (VIGOTSKI, 2001, p. 139). 

 

 Se pensarmos, portanto, a mediação nessa perspectiva, vamos entender que, se o 

professor deseja produzir mediações junto ao aluno, ele precisa conectar o seu comportamento 

com uma emoção positiva, para que ele obtenha o sucesso esperado no processo. Mais do que 

necessário direcionar o aluno na apreensão e assimilação do conteúdo, o professor, na ação de 

mediação, precisa fazer sentir o conteúdo relacionando-o às emoções (VYGOTSKY, 2001). 

 Por esta razão, Vygotsky (2001) declara que o professor precisa se concentrar em fazer 

relações entre o novo conhecimento com a emoção. Do contrário, o saber, para o autor, torna-

se morto. Tassoni (2000), buscando deixar em evidência os aspectos afetivos na interação em 

sala de aula, realizou uma análise da postura do professor e dos seus conteúdos verbais, 

concluindo que tais aspectos estão presentes nesse dinâmica da sala de aula e influenciam 

diretamente nos processos de ensino e aprendizagem. Para esta autora, é a mediação do 

professor essencial na determinação da relação do aluno com o conteúdo ensinado. Mas, quando 

eu sei que a minha mediação foi eficaz e, de fato, ocorreu a aprendizagem do meu aluno? 

Vygotsky (1987), em seus estudos, faz referência ao caráter brusco e, sobretudo, pouco 

contínuo das mudanças que as aprendizagens suscitam, mostrando como ocorre essa 

aprendizagem por meio da mediação. Nessa tentativa, faz referência à escola de Würzburg para 

apresentar um termo que explica esse fenômeno. Os componentes dessa escola fizeram uso do 

conhecido “Aba-Erlebnis” que, no francês, foi traduzido por “experiência eureca” ou 

“experiência estalo”. O termo representa o momento em que uma compreensão surge de forma 
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instantânea, repentinamente, de fato, como um estalo. É o que, com frequência, se expressa pela 

exclamação “agora, eu sei!”. 

 Procuremos formular um exemplo: um professor de matemática explica, em seu quadro, 

sobre as operações matemáticas básicas, focando a multiplicação. Ele mostra, designa e acentua 

no quadro. Depois, como esperado, propõe ao aluno que ele continue sozinho, ou seja, que dê 

sequência à série. O professor pode até ensinar como se multiplica naquele exemplo que ele 

reproduz, mas continuar a série é algo que não pode ser ensinado, porque é um processo que 

precisa ser compreendido e resolvido pela criança, como fruto do seu desenvolvimento. 

 A criança, dessa forma, para que desenvolva essa série, precisa ter aprendido sobre como 

ela se desenvolve. Então, só podemos considerar que esse conceito foi adquirido quando ele 

existir sob a forma “agora, eu sei!”, ou seja, quando a criança continuar a série. Então, a 

continuação – ou não – da série evidencia ao professor se o aprendiz em questão, de fato, teve 

o processo de aprendizagem efetivado ou interrompido. É exatamente essa definição que 

possibilita e reforça a ideia de mediação concebida por Vygotsky (1978). 

 Em tal caso, o professor apenas mostra e acentua para a criança aquela operação 

matemática. A partir disso, o conhecimento é construído pela criança, uma vez que ela usa o 

que foi apresentado pelo professor como um instrumento. Desta feita, a criança se transforma, 

ao mesmo tempo, em objeto e sujeito. Podemos afirmar, com base em Vygotsky (1978), que 

essa constituição dos conceitos que possibilitem a continuação da série é um processo ativo que 

essa criança realiza e, ainda, que essa criança se constitui enquanto ator da sua aprendizagem, 

quando consideramos o sentido de que deve estar moldando para si um “poder fazer”. 

 A mediação, por este caminho, tem seu sentido voltado não a transmitir os saberes tais 

quais aos alunos, mas sim, apresentar esses saberes de uma forma que incite um “poder fazer” 

constituído pelo próprio aluno. Precisamos desconstruir o conceito educacional de que a escola 

tenha por função transmitir um saber que é, tão somente, sabido e redito. Ao lugar disso, 

precisamos incitar um “poder fazer”, o que caminha para o “como deve ser realizado e 

efetuado”. É por isso que sem a resposta do lado do aluno, as aprendizagens não podem ser 

consolidadas. Seja intencional, ou não, a mediação precisa existir para que ocorram essas 

aprendizagens (VYGOTSKY, 2000). 

As crianças, certamente, podem participar de uma mediação não intencional. Leontiev 

(2004) nos fornece um exemplo. Pensemos em uma criança se apropriando de um instrumento 

físico, como é a colher. A criança, em sua interação com outros indivíduos, observa como é 

feito o uso desse objeto, uso este construído historicamente, logo, participa de uma mediação 

não intencional. Ainda assim, para que use essa colher efetivamente, ocorre uma mediação 
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intencional, como quando, por exemplo, a mãe usa a colher, ao alimentar a criança, para levar 

os alimentos até a boca da criança e, em seguida, coloca a colher na mão dessa criança. 

 A criança passa a fazer uso da colher enquanto um instrumento que se coloca entre ela 

e a comida. Leontiev (2004) ainda usa esse exemplo para designar os processos que envolvem 

a formação das ações mentais. Da mesma forma, Sforni (2008, p. 6-7) também realiza as suas 

orientações para esses processos:  

 

Diferentemente da aprendizagem de uma ação motora, na qual a comunicação 

prática pode ser suficiente para a sua reprodução pela criança, a aprendizagem 

da leitura, da escrita e do cálculo envolve convenções que não são dadas ao 

conhecimento somente pela observação do uso que as demais pessoas fazem 

desses signos. Mesmo estando em um ambiente letrado, o que implica 

interação constante com letras, palavras, textos, numerais e demais 

representações gráficas, a comunicação prática com outras pessoas usuárias 

dessa forma de linguagem não é suficiente para que a criança se aproprie 

desses elementos mediadores. Nesse caso, para que a apropriação ocorra, a 

comunicação verbal e prática devem ser intencionalmente dirigidas para a 

reprodução das ações adequadas com o objeto em pauta, de modo que sejam 

apropriadas pela criança como instrumentos simbólicos que permitem a ação 

mental com o mundo circundante. Com o processo de internalização, as 

marcas externas – os signos – são transformadas em processos internos de 

mediação do sujeito com o mundo. 
 

 Podemos dizer que é essa a responsabilidade do professor: a internalização. Em linhas 

mais simples, poderíamos argumentar que se concretiza quando este aluno apreende os 

conteúdos escolares e/ou os conhecimentos historicamente produzidos. Isto é, quando o aluno 

internaliza e, consequentemente, exprime esse saber na representação dos fatos e das situações 

reais de uso, seja dentro ou fora da escola. É o que Sforni (2008, p. 7) define enquanto uma 

“[...] dupla mediação, uma que se refere à relação entre professor e estudantes, outra vinculada 

à relação entre os estudantes e o conteúdo escolar”. 

 Vygotsky (2007, p. 104) conceitua esse conteúdo escolar enquanto “[...] mais do que a 

soma de certas conexões associativas formadas pela memória, mais do que um simples hábito 

mental; é um ato real e complexo de pensamento que não pode ser ensinado por meio de 

treinamento”. Então, cada conteúdo escolar denota um grau elevado de abstração, uma vez que 

não se evidencia nos contextos e fenômenos, como é o caso dos conceitos cotidianos. É por 

essa razão que o professor deve elaborar ações que, de forma intencional, dirija a consciência 

desse aluno para os conteúdos que formam esses programas escolares. 

De tal forma, na perspectiva vygotskyana, o exercício da função do professor, ao 

considerar uma ZDP, implica na assistência ao aluno, possibilitando-lhe recursos e apoio para 
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que ele mesmo se torne capaz de aplicar um nível de conhecimento superior ao que lhe seria 

possível caso não contasse com essa ajuda. Bruner (1985) clarifica ainda mais essa questão ao 

dizer que a atuação de um professor, considerando uma ZDP, sopesa a maneira como se 

organiza o contexto, de forma que a criança atinja um patamar mais elevado. Então, conforme 

o autor, não é a instrução, propriamente dita, mas a assistência, o que permite ao aprendiz atuar 

no limite do seu potencial. 

 É por isso que a mediação não percorre somente a via da comunicação entre o professor 

e o aluno, mas também, o ambiente em que essa comunicação está ocorrendo. Isso porque o 

aluno estará interagindo também com os assuntos, os problemas, as informações, as estratégias 

e os valores desse sistema que o inclui. Cabe ao professor atuar, de início, enquanto agente 

metacognitivo, que monitoriza e dirige, sutilmente, a atividade do aluno em direção à 

finalização da tarefa (VYGOTSKY, 2000). 

 Pensemos essa função do professor através de uma metáfora desenvolvida por Fino 

(2011). O mediador poderia ser comparado aos andaimes em uma construção. Estes suportam 

exteriormente um edifício que está em construção. Aos poucos, vão sendo retirados, conforme 

a estrutura dessa construção vai se tornando capaz de se sustentar sem a ajuda dos andaimes. 

Da mesma forma está o professor e o aprendiz. Esse processo de mediação – o que envolve os 

procedimentos de ensino – se torna a base para a qual o aluno irá progredir em seu 

desenvolvimento. 

 Se assumimos na primeira subseção que o processo de aprendizagem é social, nosso 

foco pode ser facilmente deslocado para as interações e, assim sendo, esses procedimentos de 

ensino se fazem essenciais. Para Tassoni (2000, p. 150) “[...] as interações em sala de aula são 

carregadas de sentimentos e emoções constituindo-se com trocas afetivas”. Então, é exatamente 

a partir das considerações que até aqui pontuamos, que verificamos o papel do professor no 

processo de internalização de conceitos e no desenvolvimento dos alunos, o que ocorre na 

mediação. 

 Consideramos, portanto, a linguagem oral, a proximidade e o contato físico como 

elementos inerentes, por todos estarem interligados e implicarem diretamente nas relações 

afetivas, tendo grande significado nessas relações de ensino. Souza (2011) também confirma 

que a afetividade se liga sumariamente à singularidade, e é o lugar onde se constroem os 

significados que são compartilhados por um grupo cultural. Leite (2012), por seu lado, fornece 

um modelo teórico para facilitar o entendimento dessa mesma relação. 

 Vejamos algumas ações relacionadas à postura do professor que podem incidir no 

processo de ensino e de aprendizagem: o processo de ensino precisa considerar sempre o 
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conhecimento prévio do educando; os objetivos necessitam ser relevantes para o aluno; os 

conteúdos devem respeitar uma sequência lógica; a avaliação precisa ser usada em favor do 

aluno, para que se busque refletir; e, é exatamente no momento do desenvolvimento das 

atividades que consistem as maiores demonstrações afetivas em sala de aula, logo, as escolhas 

devem ser adequadas (LEITE, 2012). 

 A afetividade é, portanto, um fator essencial nas relações em sala de aula, e é mediante 

essa afetividade que a mediação pedagógica melhor estabelece o vínculo entre o aluno e o 

objeto. Por isso, o professor precisa ter consciência da importância dessas relações para que em 

sua prática pedagógica se faça bom uso das relações afetivas, tornando o processo de ensino e 

de aprendizagem mais eficaz e significativo. A prática docente precisa ser repensada a partir da 

concepção de desenvolvimento humano construído nas e pelas relações sociais (LEITE, 2012). 

Se nosso objetivo é o de ensinar a pensar livre e criativamente, precisamos entender 

muito mais sobre como sermos mediadores. Então, não basta a uma criança aprender muita 

física ou muita história. O que é realmente importante é que essa criança seja capaz de refletir 

a respeito do universo físico e do universo social. Um mediador oportuniza a essa criança 

aprender sobre a atitude diante das coisas e isso só é possível no exercício em sala de aula de 

um pensamento rigoroso e criativo diante de problemas novos (DUARTE, 2001). 

É exatamente a organização da escola e do trabalho que é realizado nessa escola que 

precisa preparar a criança para o exercício dessa liberdade. Quanto maior é o progresso da 

humanidade, mais rica se torna a prática sócio-histórica que ela acumula. Então, 

consequentemente, cresce ainda mais o papel específico da educação, o que torna essa tarefa 

muito mais complexa. Leontiev (1978, p. 273) defende que “[...] se pode sem risco de errar 

julgar o nível geral do desenvolvimento histórico da sociedade pelo nível de desenvolvimento 

de seu sistema educacional e inversamente”. 

Confirmamos esse pensamento quando lembramos que as pautas educacionais crescem, 

o trabalho do professor parte de uma aula inteiramente expositiva para uma função de mediador, 

criam-se mais estabelecimentos de ensino, instrui-se de forma mais especializada, enriquecem-

se os programas de estudo, aperfeiçoam-se os métodos pedagógicos e desenvolve-se a ciência 

pedagógica. Então, tal qual apresenta Leontiev (1978) é inegável a relação estreita entre esse 

progresso histórico e o progresso da educação. 

Por fim, acrescentamos que, apesar da obra de Vygotsky se apresentar um pouco 

confusa – considerando, por exemplo, o livro Pensamento e Linguagem, em que são juntados 

ensaios avulsos na tentativa de um todo coerente, tornando difícil a apreensão imediata da 

unidade interna essencial – as discussões trazidas, com seu bem urdido aparato conceitual, 
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recoloca a importância desse papel do professor e da educação. Podemos seguramente afirmar 

pelos estudos do autor que a aprendizagem, quando acompanhada com outros de maior 

experiência, se faz essencial e necessariamente mais produtiva que a aprendizagem solo. 

 Wertsch (1993) ainda ombreou com Vygotsky (1985) e foi um dos maiores divulgadores 

de sua obra no que corresponde ao uso de um método genético ou de desenvolvimento, a 

afirmação de que as mais elevadas funções mentais do indivíduo emergem desses processos 

sociais e também a afirmação de que os processos sociais e psicológicos humanos se formam 

por meio de ferramentas, ou artefatos culturais, que medeiam a interação entre indivíduos e 

entre esses e os seus envolvimentos físicos. Ainda mais, como fizeram notar Cole e Wertsch 

(1996), a mediação é, também, fato central da psicologia vygotskyana. 

 O processo de mediação necessita incorporar mais as dinâmicas participativas, de 

autoconhecimento, de colaboração, de comunicação. Precisamos de uma pedagogia de 

compreensão ao lugar de rigidez e pensamento exclusivo, fechado às suas próprias 

significações. Mediar necessita organizar pensamentos inovadores, dinâmicos, abertos, 

coerentes, participativos. Ainda mais, quem entenderá o processo de mediação necessita estar 

bem preparado intelectual, emocional, comunicacional e eticamente (MORAN, MASETTO E 

BEHRENS, 2013). 

 A mediação precisa ir do homem ao homem, como início, sequência e fim. Mediar 

necessita considerar que existem em uma sala de aula inúmeras vozes, narrativas, sentimentos 

e histórias. Não há possibilidade de avanço do conhecimento se ele for considerado de forma 

singular. É necessário que o nível seja plural, conseguindo abranger a totalidade do ser humano. 

Não se deve – sem se pode – simplificar a mediação. É preciso, portanto, desenvolver 

estratégias para conviver e estabelecer meios de dialogar com a totalidade e singularidade de 

quem aprende. 

 

2.3.1 Do que tratam os documentos 

 

Eu sei que para tudo há uma palavra. 

(Centeno, 2020). 

 

 O problema que se nos apresenta, ao menos em uma abordagem primária, seria entender 

como as ideias dos autores da Psicologia Histórico-Cultural são postas nos documentos oficiais 

da educação no Brasil e, especificamente, no curso em que se dará o desenvolvimento do nosso 

teste. Para tanto, fizemos um mapeamento dos documentos oficiais do MEC para a educação 
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básica e educação superior, sobretudo, porque nas décadas de 1980 e 1990 ocorreram diversas 

mudanças na legislação brasileira, principalmente após a Constituição de 1988 (BRASIL, 

1998), a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1996 

(BRASIL, 1996) e os Referenciais Curriculares para a Educação Infantil (BRASIL, 1998). 

 Coletamos o material que constitui o nosso corpus de pesquisa em novembro de 2020 e 

encontramos no site do MEC 16 (dezesseis) documentos, a saber, 10 (dez) relativos a educação 

infantil, 04 (quatro) destinados educação fundamental, 02 (dois) embasando o ensino médio e, 

por fim, nenhum documento da educação superior que se relacione à mediação, ZDP ou 

aprendizagem no contexto social, na perspectiva de Vygotsky, conforme apresentamos no 

quadro a seguir. Nos próximos pontos, destacamos a parte medular desses trabalhos, buscando 

compreender como os temas são abordados nos documentos que dão base ao nosso sistema de 

ensino. 

 

Quadro 1 – Corpus de investigação: documentos do MEC 
Modalidade Texto 

Infantil Educação Infantil: os desafios estão postos e o que 

estamos fazendo? (2014) 

Prêmio Qualidade na Educação Infantil (2004) 

Parâmetros nacionais de qualidade para a educação 

infantil (2006a) 

Oferta e demanda de Educação Infantil no campo 

(2012) 

Revista criança – do professor de educação infantil 

(2005a) 

Revista criança – do professor de educação infantil 

(2005b) 

Revista criança – do professor de educação infantil 

(2005c) 

Revista criança – do professor de educação infantil 

(2007a) 

Revista criança – do professor de educação infantil 

(2007b) 

Revista criança – do professor de educação infantil 

(2008) 

Fundamental A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino 

fundamental de nove anos: orientações para o trabalho 

com a linguagem escrita em turma de crianças de seis 

anos de idade (2009) 

Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores, Guia do Formador – Módulo 2 

(2001) 

Prêmio Professores do Brasil (2006b) 

Jovens de 15 a 17 anos no Ensino Fundamental – 

Caderno de Reflexões (2011) 

Médio Coleção Explorando o Ensino – Química, 4 volume 

(2006c) 

Coleção Explorando o Ensino – Química, 5 volume 

(2006d) 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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No documento Educação Infantil: os desafios estão postos e o que estamos fazendo? 

(BRASIL, 2014), que trata do projeto de assessoramento e acompanhamento pedagógico aos 

municípios que aderiram ao Proinfância no estado da Bahia, a abordagem da Zona de 

Desenvolvimento Proximal é feita ao tratar sobre o brincar e a brincadeira, quando se reflete a 

respeito da expressividade peculiar e extremamente importante do ser humano. Além disso, é 

feita uma pequena relação com a mediação. Vejamos como o termo é apresentado no 

documento: 

 

De acordo com Vigotski (2008, p. 35), “a brincadeira é fonte do 

desenvolvimento e cria a zona de desenvolvimento iminente”. Como Prestes 

(2012) ressalta a zona de desenvolvimento iminente revela o que a criança 

pode desenvolver, não significa que obrigatoriamente vai desenvolver (p. 

179), tem a ver com a revelação das funções que ainda não amadureceram, 

mas que estão em processo de amadurecimento (p. 186). É aquilo que 

consegue fazer com a ajuda ou mediação de outra pessoa mais experiente” 

(BRASIL, 2014, p. 105). 

 

 Além de apresentar esse conceito, o documento faz outra referência vygotskyana, que 

se trata do termo “imitação”, quando diz que na brincadeira de faz de conta, 

 

[...] a criança atua e representa papeis que ainda não tem condições de assumir 

de forma concreta. De acordo com Vigotski (2008, p. 25) são necessidades e 

desejos “não-realizáveis imediatamente”, assim a brincadeira pode ser 

“entendida como uma realização imaginária e ilusória de desejos 

irrealizáveis”. O autor ainda destaca que a “essência da brincadeira é que ela 

é a realização de desejos, mas não de desejos isolados e sim de afetos 

generalizados.” Por exemplo, quando brinca de dirigir, a criança não tem 

condições de dirigir um carro realmente, mas na brincadeira pode realizar a 

ação via seu imaginário e gestos que imita da situação real, e, então, realizar 

seu desejo. Portanto, na brincadeira “a criança cria uma situação imaginária” 

(BRASIL, 2014, p. 105). 

 

 Dessa forma, evidencia, mesmo que vagamente, a importância dos termos dessa teoria. 

No segundo documento, Prêmio Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2004), que reúne 

24 projetos premiados, para divulgar as experiências de professoras e professores que atuam na 

Educação Infantil, destacamos dois textos que apresentam o aparelho conceitual de Vygotsky. 

O primeiro projeto, Aprender inteirando-se com o mundo social: passeando também se 

aprende, não trata, necessariamente, dos termos ZDP e Mediação, contudo, evidencia a 

importância do convívio social no desenvolvimento da criança: 
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[...] com passeios a parques, praças, bosques, biblioteca, supermercado e 

outros, propiciamos às crianças a ampliação dos seus conhecimentos de forma 

lúdica e prazerosa, como nos fala Lev Seminovich Vigotsky: “O convívio 

social e o cultural entre os pares da mesma faixa etária e adulto do mesmo 

grupo social ao qual pertence a criança contribui de forma relevante para o 

desenvolvimento e a aprendizagem.” (BRASIL, 2004, p. 58). 
 

 O segundo projeto, Boi-de-mamão, por sua vez, aborda a perspectiva vygotskyana a 

respeito da brincadeira, ao entender “a brincadeira como atividade social da criança e, por meio 

dessa ela adquire elementos imprescindíveis para a construção da sua personalidade e para a 

compreensão da realidade da qual faz parte” (BRASIL, 2004, p. 100). O projeto entende a 

brincadeira enquanto um processo e uma atividade social infantil. Para além desse 

entendimento, ainda apresenta a mediação por signos, quando apreende que o desenvolvimento 

das funções intelectuais, especificamente humanas, é mediado socialmente pelos signos e pelo 

outro. 

 O terceiro documento, Parâmetros Nacional de Qualidade para a Educação Infantil 

(BRASIL, 2006a), contém referências de qualidade para a Educação Infantil a serem utilizadas 

pelos sistemas educacionais, por creches, pré-escolas e centros de Educação Infantil, que 

promovam a igualdade de oportunidades educacionais e que levem em conta diferenças, 

diversidades e desigualdades de nosso imenso território. O quarto documento, Oferta e 

Demanda de Educação Infantil no Campo (BRASIL, 2012), sintetiza conhecimentos sobre a 

educação da criança de 0 a 6 anos moradora de área rural. 

 Ambos documentos fazem referência ao ideário vygotskyano somente no que trata da 

interação social, ao dizer que é “[...] um processo que se dá a partir e por meio de indivíduos 

com modos histórica e culturalmente determinados de agir, pensar e sentir, sendo inviável 

dissociar as dimensões cognitivas e afetivas dessas interações e os planos psíquico e fisiológico 

do desenvolvimento decorrente” (BRASIL, 2006a, p. 14) e “[...] a ênfase no processo de uma 

interação que não é genérica, mas social” (BRASIL, 2012, p. 157). Contudo, não há maior 

aprofundamento desse pensamento em nenhum dos dois documentos. 

 Os próximos seis documentos se tratam da Revista Criança – do professor de educação 

infantil (BRASIL, 2005a; 2005b; 2005c; 2007a; 2007b; 2008). A primeira revista, traz um 

artigo, A casa do Mendigo Tesoura, que trata somente de um exemplo para o conceito de Zona 

de Desenvolvimento Proximal, a partir da exploração do sistema alfabético de escrita (BRASIL, 

2005a). A segunda, trata de um Diálogo com as cartas recebidas, observando pequenos 

aspectos da interação por meio de signos e instrumentos simbólicos elaborados em um contexto 

histórico (BRASIL, 2005b). A terceira revista, com o artigo A Matemática na Educação 



69 
 

Infantil: trajetórias e perspectivas, discorre muito bem a respeito da organização da prática do 

professor a partir da Zona de Desenvolvimento Proximal, apontando que o professor, 

 

[...] deve considerar a ZDP das crianças para mediar o processo de 

ensinoaprendizagem a partir das necessidades do grupo, e, dessa forma, 

estruturar seu trabalho prevendo níveis de ajuda que possibilitem os avanços 

de todas as crianças. Retomando o enfoque sóciohistórico-cultural difundido 

por Vygotsky (apud Franco, 1999, p. 5) e seus seguidores, “a educação é uma 

fonte que promove o desenvolvimento, precisa então ser coerente, organizada 

e oportuna”. Daí o compromisso do professor em promover um processo de 

ensino-aprendizagem concebendo o aluno como um ser singular, buscando 

conhecer as necessidades e potencialidades de cada criança e organizando sua 

prática educativa a partir da resolução de problemas (BRASIL, 2005c, p. 31). 

 

 A quarta revista também aborda um Diálogo com as cartas recebidas, trazendo questões 

sobre a brincadeira, como uma forma privilegiada das crianças conhecerem, compreenderem e 

se expressarem no mundo. Para tanto, trazem algumas passagens de Vygotsky no destaque da 

importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil e também a imitação (BRASIL, 

2007a). A quinta traz uma excelente contribuição, com o artigo Diálogos e interações com as 

crianças de 0 a 3 anos: desafios para as instituições de educação infantil. Nesta, debate sobre 

a imitação. Vejamos: 

 

Para Vygotsky (1989), as crianças podem imitar uma variedade de ações que 

vão muito além dos limites de suas próprias capacidades. Ou seja, a imitação 

cria possibilidades novas para a criança, abrindo-a para ações que nascem no 

outro, mas que se tornam dela a partir daquele instante. Isso acontece quando 

a imitação é iniciada pela criança (e não como imposição do adulto). Em 

algumas cenas do cotidiano das creches, é possível perceber os adultos 

incitando as crianças a “imitarem”. Por exemplo, quando mostram uma figura 

de um cachorro e pedem “vamos fazer igual ao au au”. Nestes casos, não se 

trata da imitação propriamente, mas do atendimento a uma solicitação do 

adulto. O gesto de apontar é outro comportamento comum como manifestação 

da comunicação pré-verbal da criança. Vygotsky estuda este gesto como 

indicador da origem do processo de constituição sociocultural das crianças. 

Sobre isso, ele diz que inicialmente esse gesto não é nada mais que uma 

tentativa sem sucesso de pegar alguma coisa; mas, quando o adulto vem e 

ajuda a criança, notando que o seu movimento indica algo, a situação muda; o 

apontar torna-se um gesto para os outros. Então, pegar um objeto transforma-

se em apontar, pela leitura que o adulto faz da ação da criança (BRASIL, 

2007b, p. 27). 

 

 A sexta e última revista apresenta o artigo A comunicação com bebês e com crianças 

pequenas: a imitação como forma de conhecer o mundo. Esse artigo trata dois pontos 

importantes da obra vygotskyana: a imitação e as trocas com o adulto. Sobre o primeiro, 

discorre que “[...] a imitação faz parte do desenvolvimento cognitivo e cultural da criança. É 
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pela imitação que ela vai experimentar comportamentos e ações que talvez ainda não fizesse 

por conta própria” (BRASIL, 2008, p. 11). Em se tratando das trocas com adultos, busca 

apresentar o termo ZDP e a importância desta para a prática de sala de aula. 

 Passando aos documentos que compõe o itinerário do ensino fundamental, começamos 

pelo documento A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de nove anos: 

orientações para o trabalho com a linguagem escrita em turma de crianças de seis anos de 

idade (BRASIL, 2009). Essa obra condensa quase totalmente os conceitos que trabalhamos ao 

longo desse texto. Inicialmente, ao tratar do desenvolvimento infantil e aprendizagem da 

linguagem escrita, aborda que Vygotsky mostra a importância do papel do sujeito na 

aprendizagem. 

 Em seguida, distingue, com base em Vygotsky, o desenvolvimento biológico e 

psicológico dos animais mais evoluídos do desenvolvimento humano, caracterizando as 

funções psicológicas inferiores e superiores. Depois, trata do uso dos signos e como se 

transformam em processos internos de mediação. Ainda usando Vygotsky, discorre a respeito 

dos instrumentos e o processo de internalização. Por fim, recorre a Vygotsky para tratar da Zona 

de Desenvolvimento Proximal, com ênfase no jogo: 

 

As contribuições de Vygotsky (2000) reforçam a importância da atividade 

lúdica para a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Para este autor, essa 

atividade não é importante por ser uma atividade prazerosa, mas, sim, por 

preencher necessidades fundamentais da criança, tais como: permitir que 

resolva o impasse entre o seu desejo e a impossibilidade de satisfazê-lo 

imediatamente, exigir o cumprimento de regras, permitir certo distanciamento 

entre a percepção imediata dos objetos e a ação. Além dessas necessidades 

fundamentais, interessa-nos destacar que, segundo Vygotsky (2000), o jogo 

cria o que ele denomina de “zona de desenvolvimento próximo”. Ao brincar, 

a criança cria uma situação imaginária, experimenta um nível acima da sua 

idade cronológica, da sua conduta diária, extrapolando suas capacidades 

imediatas (BRASIL, 2009, p. 22). 

 

Esse texto compreende que o jogo cria uma zona de desenvolvimento próximo na 

criança, por conter tendências evolutivas de forma condensada. O próximo documento, 

Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, Guia do Formador – Módulo 2 

(BRASIL, 2001), ao tratar das relações interativas em sala de aula e o papel dos professores e 

dos alunos, apresenta, de forma concisa, um pequeno trecho a respeito da Zona de 

Desenvolvimento Proximal: 

 

É todo um conjunto de interações baseadas na atividade conjunta dos alunos 

e dos professores, que encontram fundamento na zona de desenvolvimento 
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proximal, que, portanto, vê o ensino como um processo de construção 

compartilhada de significados, orientados para a autonomia do aluno, e que 

não opõe a autonomia – como resultado de um processo – à ajuda necessária 

que este processo exige, sem a qual dificilmente se poderia alcançar com êxito 

a construção de significados que deveriam caracterizar a aprendizagem 

escolar (BRASIL, 2001, p. 110). 
 

 Entretanto, não define o que seria a Zona de Desenvolvimento Proximal. O terceiro, 

Prêmio Professores do Brasil (BRASIL, 2006b), no artigo Fazendo arte para contar história, 

apenas menciona o desenvolvimento potencial dos alunos: “[...] acreditamos também que a 

interação entre as crianças proporcionará avanços naquilo que elas são capazes de realizar com 

a ajuda do outro, favorecendo assim, segundo Lev Seminovich Vygotsky, o desenvolvimento 

potencial de cada uma delas” (BRASIL, 2006b, p. 37-38). 

 O último documento, Jovens de 15 a 17 anos no Ensino Fundamental – Caderno de 

Reflexões (BRASIL, 2011), em se tratando da organização dos processos de aprendizagem, fala 

sobre as mudanças nas funções psicológicas dos jovens, como podemos observar no trecho 

abaixo: 

 

Para o psicólogo russo Vygotsky “na adolescência há uma ampliação da 

capacidade de abstração” (apud Corti e Souza, 2004, p. 33), isto porque os 

jovens vivem mudanças em certas funções psicológicas, o que implica 

mudanças qualitativas nas formas como aprendem e no que podem aprender 

e também nos interesses e nos desafios de aprendizagem que podem enfrentar. 

Também mudam em seu metabolismo, no aspecto físico, realizam novas 

descobertas e desfrutam de novas sensações com um corpo em plena 

transformação. Percebem uma nova imagem de si e são percebidos de modo 

diferente por todos aqueles com os quais convivem e novos papéis sociais lhes 

são atribuídos - não são mais crianças, tampouco adultos (BRASIL, 2011, p. 

76). 

 

 Ademais, não traz mais passagens sobre a obra vygotskyana. No Ensino Médio, 

encontramos dois documentos que integram a Coleção Explorando o Ensino, Química, sendo 

os volumes 4 e 5 (BRASIL, 2006c; 2006d). Ambos percebem cada pessoa enquanto um ser 

único e original, com experiências históricas, conhecimentos, possiblidades e limitações 

diferentes, na constituição de uma sala de aula. Para tanto, compreendem a heterogeneidade na 

mesma perspectiva de Vygotsky: 

 

[...] a heterogeneidade como valor, como riqueza, tem um novo sentido ético, 

pois ela nos potencializa para agir socialmente. A qualidade da avaliação passa 

a estar em sua capacidade de diálogo ao indagar, investigar, refletir sobre os 

percursos, processos, procedimentos na produção de conhecimento, 

contribuindo na criação de meios que auxiliem na superação de limites 
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encontrados nessa produção, e não como algo a ser medido na busca do que 

todos devem alcançar. Trata-se da busca da superação da homogeneidade, do 

aluno ideal (BRASIL, 2006c, p. 49-50). 
 

 Para além disso, conceituam a Zona de Desenvolvimento Proximal, apresentando 

exemplos; denotam a importância da interação entre os pares; discorrem a respeito das funções 

psicológicas superiores; tratam dos instrumentos e signos; e descrevem a importância da 

linguagem e a formação dos conceitos. São, portanto, duas obras riquíssimas que versam 

respeito das teorias apresentadas por Vygotsky (BRASIL, 2006c; 2006d). 

 Antes de tecermos nossas críticas a respeito da abordagem dessas teorias no contexto 

dos documentos do MEC, também julgamos importante analisar o Projeto Pedagógico do Curso 

Superior de Licenciatura em Informática na Modalidade Presencial (IFRN, 2018), por se tratar 

do curso em que aplicaremos o teste da nossa pesquisa. Analisamos como se concebe nesse 

documento a formação no contexto social, a mediação e a zona de desenvolvimento proximal. 

Sobre este primeiro, a formação no contexto social, o texto apresenta: 

 

1: Em consonância com a função social do IFRN, este curso se compromete a 

promover formação docente consoante com os valores fundantes da sociedade 

democrática, com os conhecimentos referentes à compreensão da educação 

como uma prática social, com o domínio dos conhecimentos específicos, com 

os significados desses conhecimentos em diferentes contextos e a necessária 

articulação interdisciplinar; 2: Compreensão da aprendizagem humana como 

um processo de interação social (IFRN, 2018, p. 05). 

 

 No caso, o documento, em seu texto de apresentação, entende a aprendizagem humana 

como um processo de interação social. A respeito da mediação, discute a importância de 

considerar a aprendizagem como um processo de construção do conhecimento que se dá a partir 

dos conhecimentos dos alunos e evidencia o papel do professor: 

 

Considera-se a aprendizagem como processo de construção de conhecimento, 

em que partindo dos conhecimentos prévios dos estudantes, os professores 

assumem um fundamental papel de mediação, idealizando estratégias de 

ensino de maneira que a partir da articulação entre o conhecimento do senso 

comum e o conhecimento escolar, o estudante possa desenvolver suas 

percepções e convicções acerca dos processos sociais e de trabalho, 

construindo-se como pessoas e profissionais com responsabilidade ética, 

técnica e política em todos os contextos de atuação (IFRN, 2018, p. 34). 

 

 Para além dessa compreensão, o PPC de Licenciatura em Informática apresenta a 

disciplina Jogos Digitais na Educação, que tem como pré-requisito a disciplina Didática, com 

uma carga horária de 80 h/a. Nas bases científico-tecnológicas os seus conteúdos caracterizam 
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os jogos como possibilidades de mediação da aprendizagem: jogos eletrônicos como ferramenta 

mediadora no processo de aprendizagem; avaliação e aplicação de jogos eletrônicos como 

recurso pedagógico; e a importância da formação docente para utilização de jogos eletrônicos 

como estratégia didática. Por fim, as referências fornecidas no documento apresentam a obra 

Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica – Moran e Masetto (2000), que também compõe 

nosso corpo teórico. 

Para realizarmos uma análise de como o ideário vygotskyano aparece nos documentos 

oficiais do MEC e no projeto pedagógico analisado, recorremos às obras de Vygotsky como 

também a Chaiklin (2011 p. 660) que no seu texto objetiva “[...] fornecer uma introdução e 

interpretação abrangentes desse conceito, tecendo comentários sobre as interpretações 

contemporâneas predominantes”. De início, percebemos que o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal foi relacionado a diversas temáticas, como: brincar, ensino, 

processos de ensino e de aprendizagem. 

Chaiklin (2011, p. 660) acentua que o conceito de ZDP com base em Vygotsky “[...] é 

mais preciso e elaborado do que no modo como tem sido compreendido ou interpretado”. Para 

tanto, percebemos que a maior parte dos documentos encontrados discute a ZDP relacionada 

ao ensino, como se esse conceito se tratasse de uma “prática” a ser usada para melhorar o 

aprendizado das crianças. Ponto esse que deve ser melhor compreendido, sobretudo, porque 

Vygotsky (2000) diferencia o ensino que se direciona ao desenvolvimento integral da criança 

do que é voltado ao desenvolvimento simplificado das habilidades técnicas. 

Dessa forma, como Chaiklin (2011, p. 662) apresenta, “[...] o conceito de zona de 

desenvolvimento próximo não está ligado ao desenvolvimento de habilidades de alguma tarefa 

particular, mas deve estar relacionada ao desenvolvimento”. Outro ponto que nos chamou 

atenção foi a respeito das atividades realizadas com a colaboração do outro. Vygotsky (2006) 

evidencia que quando esclarecemos as possibilidades de a criança fazer alguma tarefa com a 

colaboração do outro, estabelecemos a área das funções intelectuais dessa criança que estão em 

processo de maturação. 

A maior parte dos documentos não trabalhou mais profundamente a assistência dada 

pelo outro mais experiente. É apenas considerado, na definição da ZDP, que existe a 

necessidade do outro mais experiente para que a criança realize as tarefas que ela não consegue 

realizar sozinha. Contudo, é um aspecto muito assistencial, que não é refletido, principalmente, 

nos vieses da colaboração, quando não tratamos de uma assistência qualquer, mas da relação 

dessa assistência com a aprendizagem e o desenvolvimento infantil (VYGOTSKY, 2000). 
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Outro ponto de relevância é que para compreendermos o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal, precisamos entender a perspectiva teórica na qual ele aparece, 

dessa forma, “[...] o leitor pode desenvolver um entendimento mais produtivo da perspectiva 

teórica, o qual será mais valioso do que uma definição de dicionário desse conceito” 

(CHAIKLIN, 2011, p. 664). Poucos estudos deixam claro que no estudo da ZDP precisamos 

considerar a base materialista que respaldou a obra vygotskyana, o que discutimos na primeira 

subseção desse texto. 

 É importante também percebermos sobre o conceito de imitação trazido pelos 

documentos. Chaiklin (2011, p. 668) afirma que é em torno desse conceito que a análise da 

ZDP é concebida e salienta que “[...] a habilidade de uma pessoa para imitar tal como concebida 

por Vigotski, é a base para uma zona subjetiva de desenvolvimento próximo (a zona objetiva 

existe por meio da situação social de desenvolvimento)”. Assim, não é de qualquer imitação 

que tratamos. Vygotsky (2006) faz referência a uma imitação racional, que se baseia na 

compreensão da operação intelectual que se imita. Dessa forma, não compreende uma situação 

mecânica, desprovida de sentido. 

 Vygotsky (2006, p. 268) ainda complementa, a dizer que, “[...] tudo que uma criança 

não é capaz de realizar por si mesma, mas pode aprender sob a direção ou a colaboração do 

adulto ou com a ajuda de perguntas orientadoras, é incluído por nós na área de imitação”. Assim, 

sendo, amplia o significado do termo para as situações colaborativas. Chaiklin (2011, p. 668) 

define que a imitação se torna possível por três fatores: “[...] a) as funções psicológicas em 

maturação são ainda insuficientes para sustentar um desempenho independente, mas (b) 

desenvolveram-se o suficiente para que (c) uma pessoa possa entender como servir-se das ações 

colaborativas de outra”. 

 Entendemos que a criança é capaz de imitir tão somente aquilo para qual as suas funções 

em maturação já se apresentem suficientes. Chaiklin (2011, p. 669) confirma que “[...] se a 

criança não tem nenhuma capacidade de imitar, isso deve ser tomado como um indicador de 

que as funções relevantes não estão presentes”. Ainda de acordo com Chaiklin (2011), a criança 

só aproveita a colaboração de um adulto ou mesmo de outra criança mais experiente quando o 

significado puder ser compreendido por essa criança. 

Acreditamos, portanto, que é importante revisitar esses documentos, sobretudo, para que 

proporcionem um pensamento mais atualizado da obra de Vygotsky, compreendendo a situação 

na qual a educação se encontra hoje e como podemos atuar com esses conceitos no nosso 

cenário educacional. Rememoramos ainda que muitos pesquisadores e educadores fazem uso 

desses documentos para nortear a construção das suas aulas. Por isso, é essencial discorrer a 
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respeito desses conceitos e em como podemos aplica-los nas nossas aulas, promovendo o 

desenvolvimento dos nossos alunos. Os cursos de formação de professores precisam 

intensificar as discussões teóricas e práticas do pensamento vygotskyano, assim como os 

documentos precisam expandir as suas significações. 

À guisa de uma conclusão, condensamos os assuntos trabalhados em cada tópico e qual 

a sua relação com o jogo que é o objeto de estudo dessa pesquisa. Na subseção primária, 

tratamos dos conceitos de funções psicológicas inferiores e superiores, ponto este que nos foi 

necessário por tratarmos de um jogo que estimula o desenvolvimento da percepção, memória, 

atenção, sensação, pensamento, imaginação e linguagem, logo, desenvolve essas funções. 

Contemplamos ainda na subseção como se formam os conceitos para entendermos a 

importância de trabalharmos no jogo os conceitos científicos, função escolar, corroborando com 

o avanço do aluno envolvido na atividade. 

Ainda tratamos da importância dos signos e instrumentos psicológicos, por trabalharmos 

no jogo com o sistema de leitura e também o sistema numérico, além de técnicas de 

memorização. Pelo fato do jogo ser um instrumento mediador e o professor também atuar nessa 

mediação, foi que direcionamos os nossos esforços a conhecer os termos de atividade 

mediatizante e mediatizada, assim como os artefatos e os scripts. Por fim, a subseção primária 

nos fez visitar a conceituação de atividade reconstituidora e criadora para estimularmos um 

jogo que leva ao aluno a construir as suas respostas com base no que é fornecido no ambiente 

do jogo, direcionando, pela linguagem, um significado e um sentido a todo esse 

empreendimento. 

A subseção secundária foi extremamente rica para construir o jogo. Primeiro, por nos 

fazer perceber como caminham a aprendizagem e o desenvolvimento, buscando os pontos de 

fusão entre os termos. Por meio disso, tornou-se possível construirmos o jogo na busca de 

trabalharmos os domínios que estejam no nível de maturação dos alunos para que avancem de 

estágio. Da mesma forma, a compreensão do conceito de ZDP nos fez essencial pela 

possibilidade de entender o jogo como uma ferramenta que faz emergir essas desejáveis zonas. 

Como o jogo é composto por narrativas, percebemos que a diferenciação feita na 

subseção sobre o nível de tarefas e o nível de desenvolvimento conformou o nosso papel dentro 

do jogo: o aluno precisa passar por uma atividade de desenvolvimento integral e não meramente 

técnico. Ainda pudemos perpassar o saber fazer autônomo e o saber fazer mediado, que nos 

direcionou não apenas para a construção da subseção seguinte, mas para o jogo, ao entendermos 

que as atividades de estímulo das múltiplas inteligências são postas de forma a despertar esse 

saber fazer mediado. 
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A subseção terciária, por sua vez, que tenta pôr fim ao escrito vygotskyano desse texto, 

incitou reflexões valiosas para o jogo. Primeiro, por entendermos como o jogo pode atuar como 

mediador e, segundo, como o professor pode usar esse jogo para mediar processos de 

aprendizagem. Ainda mais, o jogo estimula ao professor o melhor uso do seu aparelho 

conceitual, uma vez que pelo framework que disponibilizamos na próxima seção, é possível a 

qualquer professor escrever as suas próprias narrativas para trabalhar o desenvolvimento do 

aluno na escola. Dessa forma, cada conceito que trabalhamos serviu para estruturar a construção 

do jogo e efetivar sua aplicação e discussão. 

 Assim, ainda que essa reflexão necessite continuar, acreditamos que os argumentos que 

apresentamos nessa seção, de forma geral, são capazes de gerar algumas ponderações para 

alinhavar um fecho para este ponto da dissertação, mas que, ao mesmo tempo, poderão convir 

para novos debates e leituras. Por fim, julgamos que os textos de Vygotsky possam apresentar 

uma certa dificuldade para os leitores que não são familiarizados com o universo filosófico 

marxista – o que não é caracterizado enquanto um problema no seu estilo de escrita, mas sim, 

no universo cultural de quem faz a leitura – e, por isso, tentamos facilitar essa discussão. 

Consideramos que o sentido de toda a sua obra está em nós, professores e pesquisadores de 

todos os níveis da educação escolar, nos tornarmos mais críticos a respeito do sistema de 

relações sociais no quão estamos submersos. 
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3 ESCAPE ROOM: UM LABIRINTO DE POSSIBILIDADES PARA ALÉM DA 

DIVERSÃO 

 

Palavras como rostos, como histórias por contar. 

(Caeiro, 2020). 

 

O objetivo maior dessa seção é fazer ecoar problemáticas comuns e, por que não dizer, 

frequentes mal-entendidos que se refletem a respeito do uso dos jogos em sala de aula. Por 

conta da pluralidade e heterogeneidade das questões aqui abarcadas, nem sempre 

conseguiremos sustentar a lógica científica normal, nem as metodologias de investigação a estas 

subordinadas. Antes, nos afastaremos do raciocínio de afunilamento e transporemos os limites 

para provocar indagações profundas que possam envolver o tema. 

Ainda assim, não nos distanciamos da estratégia estilística que constrói uma 

argumentação crível, neste lado, operamos em três tópicos para materializar um jogo tão pouco 

explorado em seus vieses pedagógicos. Na tentativa de promover cruzamentos inteligíveis entre 

si, iniciamos a discussão com a fuga das gaiolas epistemológicas, metáfora elaborada por 

D’Ambrósio (2016) ao tentar dar conta da necessidade das ‘escapulidas estratégicas’ em busca 

do novo, promovendo a discussão de diversos elementos, como os de ligações, interações e 

compartilhamentos. 

Para a discussão da primeira subseção, além dessas gaiolas, perpassamos esses pontos: 

a periodização clássica da história e a disciplinaridade (FONTENELLE, 1699; VYGOTSKY, 

1989); o pensamento complexo (MORIN, 1997; ZABALA, 2002; PHILIPPI JR., 2015); a 

interdisciplinaridade enquanto pensamento e não, necessariamente, um método (FAZENDA, 

2002; JAPIASSU, 2006; PHILIPPI JR., 2015); e, por fim, a necessidade da aplicação dos jogos 

(ANTUNES, 2013; MATTAR, 2017; RAMOS E CRUZ, 2018). Esses pontos atuaram como 

base na construção da segunda subseção. 

Neste passo, descortinamos um jogo que parece encaixar muito bem na terminologia 

por nós adotada: Escape Room. Isso, se não fora escolhido por nossas inquietações, diríamos 

ter sido milimetricamente selecionado para exemplificar a metáfora. Para tal, retratamos o 

surgimento do jogo, a sua dinâmica e os seus benefícios (SANCHES, 2009; NICHOLSON, 

2015; FONCUBIERTA E RODRÍGUEZ, 2015; MURRAY, 2015; PLASS et al., 2015; NEBOT 

e CAMPOS, 2017; FERNANDES, 2018; RAMOS E CRUZ, 2018; WHITTON, 2018; 

CAROLEI et al., 2018; ZHANG et al., 2018; BERZOSA, 2018; ALMEIDA E CRUZ, 2019; 

SANTOS E MOURA, 2021). 
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Assim como se deu a construção da segunda subseção, na terceira, usamos a voz desses 

autores. Destacamos que a maior parte constrói a produção internacional pela inexistência de 

muitos materiais nacionais a respeito da temática. Construímos um framework na tentativa de 

compartilhamento de saberes com os pares, em um passo a passo para estruturas futuras do 

jogo. Certamente, pode ser mutável, bem como não estamos escrevendo na tentativa de fechar 

uma porta, e sim, de abrir outras possíveis. Todos nós encontramo-nos em um novo contexto 

cultural e, como sabemos, somos por este afetados. É necessário continuarmos atentos, 

dialogando, investigando, construindo e, até mesmo, jogando em outros times. Convidamos os 

professores e pesquisadoras para entrarem no nosso jogo e registrarem suas impressões. 

 

3.1 A FUGA DAS GAIOLAS EPISTEMOLÓGICAS  

 

Escrever, como morrer, é desabar: ensinar a cair 

como quem voa. 

(Duarte, 2020). 

 

 Poderíamos iniciar essa subseção explicando o termo “gaiola epistemológica” e quem o 

desenvolveu, mas, como pássaros livres que tentamos ser, ousamos esclarecer como e quando 

estamos presos e, talvez ainda mais relevante, entender como podemos nos movimentar para 

abrir as gaiolas que, constantemente, nos prendemos – ou prendemos alguém e também somos 

presos por este – sem sequer darmos conta desse ocorrido. Por isso, buscamos retornar à lógica 

disciplinar da Idade Moderna, considerando o exercício da memória como a forma mais efetiva 

de não levar ao esquecimento os erros que não queremos repetir e, em seguida, tratamos das 

relevantes discussões disciplinares do ‘hoje’. 

 A Idade Moderna é caracterizada por sua organização do conhecimento sempre disposto 

em disciplinas, que já tem os seus objetivos e objetos de estudo bem fechados, com suas 

próprias fundamentações e métodos, até mesmo os seus sistemas de avaliações encerrados, 

normalmente, aos conceitos que o aluno, naquele bimestre, semestre ou ano aprendeu. Assim, 

podemos dizer que se trata de uma epistemologia muito específica. As disciplinas, como nos 

foram e são apresentadas, mesmo ganhando uma identidade mais forte no século XV, parecem, 

sozinhas, não promoverem uma compreensão ampla da realidade (D’AMBRÓSIO, 2016). 

Continuemos nessa quarta idade da periodização clássica da história, quando Fontenelle 

(1699, p. 20), pesquisador e secretário da Academia de Ciências de Paris, expressa essa 

insuficiência, ao dizer que “[...] até agora a academia considera a natureza só por parcelas... 

Talvez chegará o momento em que todos esses membros dispersos [as disciplinas] se unirão 
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em um corpo regular; e se são como se deseja, se juntarão por si mesmas de certa forma”. 

Mesmo que essa afirmação aponte para um pensamento não muito suficiente, porque ainda se 

debruça no apanhado disciplinar, é o começo de uma ponte para se tratar do objeto de estudo 

das pesquisas do século XVIII até os dias atuais. 

Esse objeto de estudo do qual tratamos está alicerçado em: como pensar de forma 

complexa para tratar as questões complexas? Em termos de pontos e contrapontos, essa questão 

se constrói para a resolução de problemas complexos e se dá como uma forma de compreensão 

das inúmeras questões emergenciais da dinâmica moderna exatamente por trazer a dialógica, 

mostrando um diálogo plausível entre as partes e o todo, nunca de forma parcelarizada, e sim 

complementar. Para Morin (1997, p. 11) o pensamento complexo tenta: 

 

[...] religar o que o pensamento disciplinar e compartimentado disjuntou e 

parcelarizou. Ele religa não apenas domínios separados do conhecimento, 

como também – dialogicamente – conceitos antagônicos como ordem e 

desordem, certeza e incerteza, a lógica e a transgressão da lógica.  

 

Os antagonismos de ordem e desordem, certeza e incerteza, lógica e a transgressão da 

lógica apresentados por Morin (1997), se materializam em sala de aula e dentro do ambiente 

escolar a partir do cotidiano vivido. Philippi Jr. (2015, p. 46), por sua vez, ao defender o 

pensamento complexo como forma de se “[...] pensar ao mesmo tempo a distinção e a 

articulação, o elo, que está sempre oculto nas visões reducionista e holística”, busca explicar 

sobre a concepção e processo de ensino e produção de conhecimento. É preciso refletir sobre 

como o ensino estará formando o aluno para o pensamento complexo. 

Zabala (2002) propõe um ensino que instiga a dúvida e a crítica, o que permite entender 

que na complexidade do pensamento, os conteúdos nunca estão prontos ou acabados, mas são 

sempre produtos de um trabalho de investigação provisória que oportunizam modificar, rever, 

ampliar, transformar. Então, o ensino complexo parece não trabalhar ‘para’ o aluno, mas ‘com’ 

o aluno. Assim sendo, as situações desenvolvidas no ambiente de ensino precisam oportunizar 

o acesso ao conhecimento e, ainda mais, a reflexão e a discussão do assunto, quebrando, assim, 

as formas lineares de apresentação. É pela dúvida que o aprendiz se sente instigado. Cunha 

(1996, p. 32), sobre esse ensino complexo, discorre: 

 

Enfoca o conhecimento com base na localização histórica de sua produção e 

o percebe como provisório e relativo. Estimula a análise, a capacidade de 

compor e recompor dados, informações, argumentos e ideias. Valoriza a 

curiosidade, o questionamento exigente e a incerteza. Percebe o conhecimento 

de forma interdisciplinar, propondo pontes de relações entre eles e atribuindo 
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significados próprios aos conteúdos, em função dos objetivos acadêmicos. 

Entende a pesquisa como instrumento do ensino e a extensão como ponto de 

partida e de chegada da apreensão da realidade. 

 

 Dessa forma, todas as práticas e pensamentos apresentados, levam a um pensamento 

pedagógico que problematiza, observa, sistematiza e exige posição diante da realidade. Sobre 

tal ponto Behrens (1999, p. 91) propõe que “[...] o professor se torna articulador, mediador, 

crítico e criativo, provocando uma prática pedagógica que instiga o posicionamento, a 

autonomia, a tomada de decisão e a construção do conhecimento, atuando como parceiro no 

processo educativo”. O professor, para que atue diante do pensamento complexo, precisa 

entender o aluno enquanto parte do processo, construtor do processo, dentro de suas 

capacidades produtivas. Demo (1996, p. 28-29), por sua vez, considera que: 

 

É fundamental que os alunos escrevam, redijam, coloquem no papel o que 

querem dizer e fazer, sobretudo, alcancem a capacidade de formular. 

Formular, elaborar são termos essenciais da formação do sujeito, porque 

significam propriamente a competência, à medida que se supera a recepção 

passiva do conhecimento, passando a participar como sujeito capaz de 

propor e contrapor... Aprender a duvidar, a perguntar, a querer saber, sempre 

mais e melhor. A partir daí, surge o desafio da elaboração própria, pela qual 

o sujeito que desperta começa a ganhar forma, expressão, contorno, perfil. 

Deixa-se para trás a condição de objeto. 

 

 Nesse apanhado, o processo de aprendizagem precisa ter uma visão holística, que 

apresente o mundo como um “[...] complicado tecido de eventos, no qual conexões de diferentes 

tipos se alternam, se sobrepõem ou se combinam e, por meio disso, determinam a textura do 

todo” (CAPRA, 1996, p. 42). O docente, quando tem essa visão holística, favorece e oportuniza 

ações que levam à imaginação, criação, atividades de aprendizagem que estão contemplando, 

integralmente, o homem. Para tanto, é essencial relacionar esse pensamento complexo com a 

inteligência complexa do ser humano e, principalmente, entender que essas múltiplas 

inteligências, mais do que respeitadas, precisam ser reconhecidas e valorizadas. 

 Não seria sábio de nossa parte deixar passar o tipo de inteligência de que tratamos. 

Então, resolvemos especificar aqui o que entendemos por inteligência. Muito embora exista um 

pensamento quase unânime entre os estudiosos de que a inteligência é concebida como a 

capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos valorizados em ambientes culturais ou 

mesmo a faculdade de conhecer, compreender, discernir e adaptar-se, distinguindo assim os 

“indivíduos inteligentes e os pouco inteligentes”, concordamos com as vozes dissidentes. Estas, 

como os estudos de Gardner (1995) e Antunes (2013), afastam esse conceito de inteligência 
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única e geral – classicamente mercadológica – e a apresenta como múltipla, o que inclui as 

dimensões linguística, lógico-matemática, espacial, musical, cinéstico-corporal, naturalista, 

intrapessoal e interpessoal. 

 O espaço escolar, muitas vezes, carece de um professor que desenvolva meios de 

trabalhar sem fragmentar toda a riqueza dinâmica e extremamente variada que conta com essas 

diversas inteligências. É preciso trazer à tona as variadas vivências que os alunos têm em seu 

meio social, pois, como já tratamos na seção anterior, os alunos não chegam à sala de aula como 

um quadro branco pronto para ser rabiscado. Nesse quadro já se encontram rabiscos do que esse 

ser experimentou, conheceu e se permitiu viver dentro do seu contexto. Neves (2015, p. 483) 

compartilha conosco o anseio para que a escola seja “[...] o espaço da equidade, da igualdade 

de oportunidades e, por isso, exige o pensar, o planejar e o agir interdisciplinar do professor”. 

É nesse sentido que as histórias dos alunos não podem ser descartadas e que a formação dos 

professores precisa ser reconfigurada, efetivando ainda mais a sua prática. 

Mas por que foi necessária toda essa discussão inicial sobre o pensamento complexo em 

um mundo complexo com inteligências complexas (múltiplas) para adentrarmos ao verdadeiro 

conceito de ‘gaiolas epistemológicas’? Ora, se o ensino precisa existir para valorizar essas 

múltiplas inteligências e oportunizar ao discente o contato com a complexidade dos problemas, 

não podemos, jamais, prendê-los em gaiolas epistemológicas, dentro de uma lógica que separa, 

abstrai, isola, como se cada disciplina sozinha existisse e igualmente solitária conseguisse dar 

conta do avantajado universo em que estamos. 

Esse conceito de gaiola epistemológica foi proposto pelo matemático e professor 

Ubiratan D’Ambrósio. Essa corrente de pensamento se dá na comparação de especialistas 

[retoma-se aqui a lógica disciplinar] a pássaros que estão sempre engaiolados. Esses pássaros 

“[..] só vêem e sentem o que as grades permitem, só se alimentam do que encontram na gaiola, 

só voam no espaço da gaiola, só se comunicam numa linguagem conhecida por eles, procriam 

e reproduzem na gaiola. Mas não sabem de que cor a gaiola é pintada por fora” 

(D’AMBRÓSIO, 2016, p. 224). O autor ainda acrescenta que: 

 

[...] muitos especialistas, sobretudo, os acadêmicos dedicados integralmente a 

uma disciplina e que são membros de um departamento, têm comportamento 

semelhante ao dos pássaros em uma gaiola. São motivados por seus pares, por 

trabalhos anteriores, discutem entre si usando um jargão próprio à disciplina, 

orientam seus discípulos para abordarem temas que lhes são familiares e nas 

suas conversas (seminários) tratam de assuntos específicos da disciplina. Não 

entendem o que fazem seus colegas de outros departamentos, que estão em 

outras gaiolas (D’AMBRÓSIO, 2016, p. 224). 
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 Não é incomum vermos o que foi relatado, como também não consideramos algo 

negativo o fato de termos especialidades, mas se o pensamento não for complexo e perpassar 

mais do que o seu próprio ponto, dificilmente sairemos das gaiolas. D’ambrósio (2016, p. 224) 

ainda aduz que “[...] sair da gaiola não é fácil, pois as gaiolas oferecem vários benefícios, como 

o reconhecimento pelos pares, o que garante emprego e promoções”. Mas, ainda neste ponto, o 

autor complementa que: “[...] o preço por estes benefícios é alto: as grades impedem sair e 

voltar livremente. Com isto não há possibilidade de ver e conhecer a realidade natural e social, 

de se inspirar pelo novo para a criatividade” (D’AMBRÓSIO, 2016, p. 224). 

 Toda essa conceituação de gaiola epistemológica se aproxima da ideia de “Torre de 

Marfim”, concebida pelo também matemático contemporâneo Mikhail L. Gromov e 

apresentada por este em uma entrevista de 2010, quando diz que “[...] estando em nossa torre 

de marfim, o que podemos dizer? Estamos nesta torre de marfim, e nos sentimos confortáveis 

nela. Mas, realmente, não podemos dizer muito porque não vemos bem o mundo. Temos que 

sair, mas isto não é tão fácil” (GROMOV, 2010, p. 403). Ainda mais, esse conceito do qual 

tratamos é a antítese da Casa de Salomão, que foi descrita por Bacon (1627) e se trata de uma 

visão de sua ida à Bensalém, uma ilha fictícia no Pacífico, tratando das operações e dos recursos 

naturais e humanos disponibilizados na instituição. 

 Um ponto curioso é que a escrita desse texto foi em 1626 (sendo publicado 

postumamente), exatamente quando organizavam-se as disciplinas da Ciência Moderna. Uma 

das lições deste escrito da Casa de Salomão é que não é nos grupos fechados em suas 

especialidades que se dá o desenvolvimento científico, mas sim, em conjunto, na união dessas 

várias especialidades, desvendando-se a natureza, explicando os fatos e os fenômenos sociais, 

culturais, naturais e individuais, lidando sempre com os problemas que o homem se depara 

cotidianamente. 

 Então, não é dentro das gaiolas que entenderemos o todo. É podendo voar livremente 

que o faremos. E isso não destrói a gaiola, mas abre a sua porta. O que Bacon (1627), Gromov 

(2010) e D’Ambrósio (2016) fazem é um apelo para que possamos refletir sobre nossa prática 

e, sobretudo, teoricamente, o todo complexo dos elementos da humanidade e da interação 

permanente que há entre estes. Certamente, não é uma tarefa fácil, porque estamos, muitas 

vezes, conformados na mesmice das gaiolas, que são uniformes, com as suas regras e os seus 

padrões. E, nos parece que se não nos conformarmos, seremos aquele aluno reprovado ou 

aquele professor rebelde. Ainda há muito o que se debater. 

 O que diz que um aluno aprendeu em uma gaiola? O formalismo dos métodos rigorosos 

de ensino e de avaliação. O professor apresenta o conteúdo, o aluno o compreende – ou não, e 
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reproduz em uma atividade. É como se estivéssemos sempre trilhando caminhos seguros, 

avançando de forma ‘não perigosa’ por uma estrada já traçada, sem compromisso com o novo, 

com a descoberta, com o que foge do proposto. A essa altura poderíamos nos questionar sobre 

como destruiríamos as gaiolas. Bem, respondemos facilmente a essa pergunta: não. Não é nossa 

finalidade acabar com as gaiolas, porque essa metodologia de trabalho disciplinar tem os seus 

benefícios e, se assim não fosse, não perduraria tanto tempo. 

 O que tentamos defender desde o início da construção desse texto é uma educação 

libertadora, o que presume abrir as portas dessa gaiola para que a qualquer momento o pássaro 

possa ir e possa vir. D’Ambrósio (2016, p. 229) ainda acrescenta que “[...] essa liberdade tem 

como contrapartida bom senso e autenticidade”. Então, assim como o autor, a crítica tecida se 

dá à submissão aos métodos rígidos e fechados das disciplinas, com as suas regras e os seus 

preceitos. Na oportunidade, deixemos ecoar as palavras de Bourdieu (1989, p. 26) quando diz 

“[...] livrai-vos dos cães de guarda das disciplinas”. Não é essa lógica desimportante, 

reforçamos, mas há possibilidades maiores para efetivar novos conhecimentos. D’Ambrósio 

(2016, p. 229), em seu lado, acrescenta: 

 

De fato, na minha metáfora das gaiolas epistemológicas, vejo as disciplinas 

como o habitat de conhecimento “engaiolado” pela sua fundamentação, por 

métodos específicos para lidar com questões bem definidas e com código 

linguístico próprio, inacessível aos não iniciados. O jargão dos especialistas 

parece cabalístico para muitos! As multidisciplinas típicas das chamadas 

grades curriculares nos sistemas escolares, são não mais que uma justaposição 

de gaiolas disciplinares. As interdisciplinas são a abertura de portas de 

comunicação entre as gaiolas, possibilitando passar de uma gaiola à outra, 

criando assim algo parecido com um “viveiro”, na verdade uma gaiola maior. 

 

 Então, não podemos dizer que é simples a tarefa de sair de uma gaiola, porque é nessas 

gaiolas epistemológicas que esse conhecimento é concentrado e distribuído. Nessas gaiolas os 

pássaros veem o mundo por meio das suas barras. Se levarmos essa metáfora à academia, vamos 

perceber que um pássaro mais sábio detém uma gaiola, vivendo de uma, determinando o que 

se ensina e pintando essa gaiola com o seu próprio ponto de vista e suas próprias determinações, 

sejam estéticas, sociais, políticas, conforme consta na figura a seguir.  
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Figura 10 – Primeira representação das gaiolas epistemológicas

 
Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 O professor, mesmo estando em uma gaiola, molda a gaiola do aluno com a gaiola da 

sua disciplina. O aluno vai passando de disciplina para disciplina, tendo, ao longo do tempo, 

seus horários específicos para estar naquela determinada gaiola e, assim, completar o rodízio 

da sua formação. Dificilmente este aluno se aventurará em um voo novo que não coexista nesse 

mesmo espaço, porque estão sempre em uma só gaiola, adquirindo um conhecimento de cada 

vez, não se comunicando com as demais gaiolas, restritos à realidade de sua própria e, 

acreditem, tendo por certo somente aquilo que conseguem visualizar, o que descarta as 

múltiplas inteligências que tratamos. 

 Há ainda aquele esforço de unir uma disciplina à outra, de forma transversal, em um 

projeto específico da escola. Pensemos, por exemplo, em um projeto pedagógico que trabalhe 

o meio ambiente. Na tentativa, vemos passos à interdisciplinaridade, quando em um mesmo 

momento, os professores estarão trabalhando o uso de materiais reciclados, a criação de uma 

horta coletiva, novos objetos com o lixo, a redução do desperdício de água e o trabalho de 

conscientização do aluno. Arriscamos dizer que na culminância do projeto provavelmente será 

dado enfoque ao resultado final – ou, neste caso, ao propósito social – da atividade, esquecendo 

o trajeto perpassado. Vejamos a figura a seguir: 

 

 

Professor 

Disciplina Disciplina Disciplina 

Aluno 
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Figura 11 – Segunda representação das gaiolas epistemológicas 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

  

Esses mesmos professores, na semana seguinte, provavelmente esquecerão de trabalhar 

a matemática na horta coletiva que se criou, a linguagem com um texto sobre o meio ambiente, 

a história com a utilização da água e, por isso, ainda é muito pequeno o espaço entre as barras 

da gaiola. Isso porque, em muitos casos, uma disciplina só se une a outra no momento 

solicitado, como se elas, de fato, não conseguissem se encontrar. As gaiolas, portanto, estão no 

mesmo espaço, com o mesmo objetivo, mas em algum momento deixarão de se conectar. Pode 

parecer uma crítica ao pouco esforço do professor no trabalho. Mas não, não é isso. Falamos 

aqui da nossa base de socialização. Fomos educados para essa lógica disciplinar. Nossos cursos 

de formação de professores nos formam assim. Como podemos romper essa lógica com os 

nossos alunos? Então, mesmo que sejam esses projetos enriquecedores, não podemos entender 

a abertura das gaiolas epistemológicas como algo transversal. 

 As gaiolas precisam coexistir no mesmo espaço e com um mesmo fim, porque 

precisamos dessa organização disciplinar e, unir transversalmente, é ainda manter pequenos os 

espaços das grades. É somente quando transformamos isso em um pensamento complexo que 

conseguiremos abrir esses espaços, abrir as portas, livrar os pássaros. Ora, ainda manteremos 

as estruturas, porque são sim individuais e, neste passo, firmes, mas elas precisam de conexão 

constante uma com as outras, porque o conhecimento é sempre complementar e passível de 

Professor 
Disciplina Disciplina Disciplina 

Aluno 
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intercâmbio, o que faz valorizar os poderes que as gaiolas têm umas sobre as outras. 

Percebamos o que foi dito na figura a seguir. 

 

Figura 12 – Terceira representação das gaiolas epistemológicas 

 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Parece um movimento muito mais horizontal. Não queremos deixar a funcionalidade 

dessa ideia se perder na utopia, porque sabemos que não é um movimento simples. Nos 

flagramos discutindo sobre como seria a orientação acadêmica dos discentes, como se dariam 

as avaliações, como isso seria, de fato, efetivo. Mas nos deixamos continuar essa escrita por 

percebermos que esses problemas existem mesmo nessa conjuntura, então, seria tolice não 

pensamos outras possibilidades de abertura das portas das gaiolas se a própria ideia de estarmos 

nas gaiolas é assustadora. 

 Nesse cenário podemos nos perguntar como uma pesquisa sobre um jogo se relaciona 

com as gaiolas epistemológicas. Acredite, não encontraríamos forma melhor de descrever a 

nossa inquietação do que no uso dessa metáfora, isso porque toda essa pesquisa é fruto de nossa 

vivência interdisciplinar em um programa de pós-graduação dado como interdisciplinar, em 

que as disciplinas se cruzam e se complementam em proposta. O jogo surgiu para nós enquanto 

uma forma de abrir a gaiola e a levar para os lugares em que ela, aqui na academia, não 

alcançaria: o ensino básico. 

 É uma tarefa difícil, porque nós, professores e pesquisadores, mais do que alçar voos 

entre as gaiolas, precisamos oportunizar isso aos nossos alunos, o que envolve muita coragem 

por parte de um professor, porque ele precisa deixar de lado o conforto e a segurança de olhar 

Disciplina Disciplina 
Disciplina 

Professor Aluno 
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de dentro da gaiola para, de fora – do mundo – olhar a sua própria gaiola. Sair da gaiola é um 

movimento que tenta trabalhar todas as disciplinas e práticas escolares integradamente, 

destacando-se a sua interdependência, e esse é, claramente, um pensamento que não se encerra 

em sala de aula. Tudo, em qualquer ambiente, que diminui as possibilidades de aprendizagem, 

precisa ser revisado. 

 Não saberíamos precisar quantas formas são dadas para abrir as gaiolas, nem sabemos 

se isso envolve um número, mas de uma coisa entendemos bem: a interdisciplinaridade pode 

ser um caminho para a tarefa de deixar livres os pássaros. É também uma atividade não básica 

tratar da interdisciplinaridade porque, de uma forma elementar, soa como ‘mistura de 

disciplinas’ e não queremos que seja resumida a isso. Entendemos essa interdisciplinaridade 

como uma jornada e, assim sendo, existe não um, mas muitos caminhos para atingi-la, ou 

mesmo, para perpassa-la. 

Muito se tem discutido sobre essa interdisciplinaridade. No entanto, há um epicentro 

debatido em qualquer diálogo que a envolva: sua ligação com o pensamento complexo, o que 

elimina a parcelarização e a fragmentação do saber. A caracterização de modo simplificado das 

veias disciplinares, com suas visões especializadas estreitas, em suas gaiolas epistemológicas, 

gera uma cesura conceitual exacerbada que dificulta a permeabilidade entre essas, corroborando 

com uma dicotomia tamanha que resulta no desalento das iniciativas interdisciplinares 

(PHILIPPI JR, 2015). 

Quando trazemos nesse estudo o aspecto interdisciplinar, não nos pautamos em uma 

definição fixa nem desejamos que o mundo seja apaziguado em um só conceito. Ao contrário, 

concordamos com Philippi Jr. (2015, p. 13) ao afirmar que esta “[...] tem sido cada vez mais 

demandada enquanto concepção e processo de ensino e produção do conhecimento”. Dessa 

forma, a busca não é por uma homogeneidade de conceituação da interdisciplinaridade e muito 

menos a igualdade de sua concepção. É novamente nas múltiplas configurações que a jornada 

interdisciplinar como forma de produção do conhecimento pode oportunizar.  

É nessa busca de um consenso que Fazenda (2002, p. 08) nos proporciona a reflexão de 

que “cada enfoque depende basicamente da linha teórica de quem pretende defini-la”. 

Percebemos assim, que não se trata de uma teoria geral, pois cada disciplina existe, mas 

estabelecendo unidade e coerência com as demais, buscando uma retotalização do 

conhecimento. Fazenda (2002, p. 09) também defende a interdisciplinaridade como um “[...] 

princípio de unificação e não de unidade acabada”, o que é complementado por Morin (1997, 

p. 566): 

 



88 
 

Se quisermos um conhecimento segmentário, encerrado a um único objeto, 

com a finalidade única de manipulá-lo, podemos, então, eliminar a 

preocupação de reunir, contextualizar, globalizar. Mas, se quisermos um 

conhecimento pertinente, precisamos reunir, contextualizar, globalizar nossas 

informações e nossos saberes, buscar, portanto, um conhecimento complexo. 

 

Assim, nessa preocupação com um pensamento global, concordamos que a 

interdisciplinaridade é um pensamento, e não necessariamente um método. Quando o professor 

pensa de maneira interdisciplinar ele consegue fazer uma aula, com um simples giz e quadro, 

se tornar interdisciplinar. Não há um computador, ferramenta ou software que abrigue a 

interdisciplinaridade. Há a mente humana, detentora de altos níveis de complexidade. Muitas 

vezes, trabalhamos exclusivamente a matemática, por exemplo, quando tudo envolve um 

conceito histórico que por nós é esquecido, e que deveria ser considerado. Uma disciplina faz 

parte da outra e é isso que tem que ser explorado, e não obrigatoriamente se trata de uma 

mistura, mas sim da essência do pensamento. A interdisciplinaridade não é, portanto, uma 

tentativa de extinguir as disciplinas, ao lugar disso, de desenvolver melhor as suas relações. 

Philippi Jr. (2015, p. 76) considera que o trabalho interdisciplinar representa processos 

e “[...] não um método propriamente dito, residindo nisso o pressuposto básico da existência de 

uma flexibilidade maior para tais pesquisas em termos do emprego de procedimentos 

metodológicos que se faz presente ao longo de todo o processo investigativo”. Assim, é 

combinar criativamente ideias e conhecimentos. Não obstante, sobre esses passos para o 

desenvolvimento da pesquisa interdisciplinar, Repko (2008, p. 77-78) afirma que se trata de:  

 

Identificar os conflitos entre os saberes das disciplinas envolvidas e identificar 

os motivos desses conflitos. Criar ou construir um fundamento comum entre 

esses saberes e insights. Utilizar esse fundamento comum para integrar os 

saberes ou insights conflitivos. Produzir uma compreensão discursiva 

interdisciplinar acerca do problema ou objeto da pesquisa e buscar investiga-

la e sustentá-la via pesquisa empírica.  

 

Reside, então, uma racionalidade mais ampla que estará norteando todo o processo de 

investigação. Vemos também nesses passos que existe a inteligência do pensamento complexo 

em todo o processo de pesquisa. Não são visões fechadas. Não são receitas. A ordem não precisa 

ser seguida. Que pesquisadores e professores seríamos se reduzíssemos essa à única teoria 

aceitável? As esferas que antes eram fechadas, agora são abertas e nunca os conceitos são dados 

por conclusos, pois sempre abertos para reflexões. Não se guia por um método específico, mas 

sim por princípios. Não se trata de propor receitas prontas, mas sim, a partir de princípios 

caminharmos rumo à interdisciplinaridade (JAPIASSU, 2006).  
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A interdisciplinaridade é, simultaneamente, uma abordagem epistemológica e 

metodológica, dado que não só desafia as fronteiras disciplinares como também acrescenta 

novos métodos de análise da realidade. A interdisciplinaridade não é a chegada. 

Contrariamente, é o trajeto. E, na perspectiva de jornada, é essencial que existam alicerces 

teórico-práticos que façam os pesquisadores caminharem na direção da interdisciplinaridade, 

configurando uma comunidade acadêmica concentrada nas complexas questões do espaço 

escolar. 

Se a interdisciplinaridade pode assumir várias vertentes e somos nós pássaros livres, 

podemos escolher no que nos desdobrar. De tal forma, compreendemos nossos esforços 

investigativos para uma das formas que essa interdisciplinaridade pode ocorrer: por meio das 

metodologias ativas, que abrigam o nosso objeto de estudo, o jogo. Essas metodologias vêm 

sendo discutidas há bastante tempo e já nos estudos de Paulo Freire (1982, p. 66) defendia-se 

uma postura mais ativa dos alunos, quando apresentou uma crítica ao processo de ensino e de 

aprendizagem que transforma os alunos em vasilhas, em recipientes em que “[...] quanto mais 

vá ‘enchendo’ os recipientes com seus ‘depósitos’, tanto melhor educador será. Quando mais 

se deixem docilmente ‘encher’, tanto melhores educandos serão”. 

Seria essa então uma educação bancária resumida à memorização mecânica dos 

conteúdos. Defender uma postura mais ativa do aluno é, em sintonia ao que se propõe, nos 

distanciarmos de uma educação de natureza antidialógica e nos aproximarmos de uma educação 

humanista e problematizadora. O indivíduo, portanto, deixa a posição de vasilha e recipiente e 

desloca-se ao de aprendiz ativo. Muito embora seja discutida há anos, tal qual a 

interdisciplinaridade, as metodologias ativas recebem muitas definições e também têm seus 

conceitos constantemente construídos e reconstruídos dinamicamente. 

 Apesar das inúmeras representações que recebem, ancoramos nosso estudo no 

pensamento de Mattar (2017, p. 21) que a apresenta como “[...] uma educação que pressuponha 

a atividade (ao contrário da passividade) por parte dos alunos”. Assim, exige mais que 

envolvimento comportamental, o envolvimento psicológico e também emocional do indivíduo. 

As metodologias ativas podem ser compreendidas, então, como estratégias pedagógicas que 

trabalham o processo de ensino e de aprendizagem de forma mais dinâmica, personalizada e, 

principalmente, direcionada ao desenvolvimento ativo do aluno. 

Ainda na evidência do papel dessas metodologias, Mattar (2017, p. 22) assenta que “[...] 

convidam o aluno a abandonar sua posição receptiva e a participar do processo de aprendizagem 

por novas e diferentes perspectivas, como decisor, criador, jogador, professor, ator, pesquisador 

e assim por diante; de alguma maneira, ele deixa de ser aluno”. As metodologias ativas 
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apresentam como diferencial o aspecto proporcionador ao aluno de aprender em seu próprio 

ritmo, os envolvendo em atividades cada vez mais complexas, tomando decisões, avaliando 

resultados, experimentando as inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa e, 

sobretudo, no envolvimento com os pares (MORÁN, 2015). 

 Esse envolvimento está relacionado com a experiência social atuando na aprendizagem, 

ponto que percebemos com Vygotsky (1989) na segunda seção, e reforçamos com Mattar 

(2017, p. 78) quando aduz que “[...] aprender é uma experiência social. Harvard é Harvard não 

por causa dos edifícios, não por causa dos professores, mas por causa dos alunos interagindo 

com os outros”. Dessa forma, o envolvimento oportunizado pelas metodologias ativas é uma 

das formas mais valiosas de se traduzir o processo de ensino e de aprendizagem. Ainda nessa 

discussão, nos importa trazer que essas metodologias, como sua escrita no plural já indica, 

envolvem muitas possibilidades. E por que entendemos o jogo como uma metodologia ativa? 

 Bom, o jogo é “um sistema dinâmico explorável, mas, ao mesmo tempo, construído 

pelas livres escolhas do usuário. Enquanto o jogador vai tomando consciência do que está 

ocorrendo no ambiente em que está inserido, vai simultaneamente participando da sua 

construção” (MATTAR, 2017, p. 79). Dessa forma, é uma metodologia ativa em que os sujeitos 

que participam também criam esse jogo. Esse ponto ainda é reforçado pelo autor, quando 

apresenta que os jogos 

 

Se baseiam na estética das experiências e pressupõe interação (com outros 

jogadores) e interatividade (com seus próprios elementos) e [...] é uma 

atividade distinta, por exemplo, de ouvir uma história ou contemplar um filme, 

uma vez que podem proporcionar uma experiência direta que os livros, por 

exemplo, não conseguem (MATTAR, 2017, p. 80). 

 

 Assim, o jogo atinge escalas antes não perpassadas. O leitor se torna uma parte 

integrante do que lê, do que vê, do que ouve, do que participa. Conforme Mattar (2017, p. 80), 

os jogos “[...] delegam aos seus leitores um tipo de liberdade que os leitores de um texto não 

possuem”. Para o autor, o participante de um jogo assume a posição de autor e precisa de um 

esforço muito maior para progredir na história, manipulando sistemas complexos e deduzindo 

regras pela observação, reforçando, portanto, o papel ativo desse sujeito. Mas, antes que 

continuemos a debater sobre como o jogo pode solidificar as aprendizagens, pensemos: o que 

é e o que constitui um jogo? 

A palavra “jogo”, de origem latina, provém de jocu, que significa gracejo. Seria, então, 

como proposto por Antunes (2013, p. 11) “[...] uma metáfora da vida”. Dessa forma, para além 

do sentido etimológico, o entendemos não apenas enquanto brincadeira, divertimento, manobra, 
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balanço, mas sim, estímulo ao crescimento e busca do desenvolvimento cognitivo, ou seja, um 

forte instrumento pedagógico para o desenvolvimento do pensamento complexo, das múltiplas 

inteligências, da interdisciplinaridade e das metodologias ativas. 

É fundamental que entendamos que nem todo jogo é, necessariamente, um material 

pedagógico. De acordo com Antunes (2013, p. 38), o elemento que, em geral, separa um jogo 

pedagógico de outro de caráter apenas lúdico é que “[...] os jogos ou brinquedos pedagógicos 

são desenvolvidos com a intenção explícita de provocar uma aprendizagem significativa, 

estimular a construção de um novo conhecimento e despertar o desenvolvimento da habilidade 

operatória”. Essa habilidade atua em possibilitar a compreensão e a intervenção do indivíduo 

nos fenômenos sociais e culturais e o ajuda a construir conexões. Existem, por conseguinte, 

dois aspectos cruciais no emprego dos jogos como instrumentos de uma aprendizagem 

significativa, como aduz Antunes (2013, p. 37): 

 

Em primeiro lugar o jogo ocasional, distante de uma cuidadosa e planejada 

programação, é tão ineficaz quanto um único momento de exercício aeróbio 

para quem pretende ganhar maior mobilidade física e, em segundo lugar, uma 

grande quantidade de jogos reunidos em um manual somente tem validade 

efetiva quando rigorosamente selecionados e subordinados à aprendizagem 

que se tem em mente como meta. Em síntese, jamais pense em usar os jogos 

pedagógicos sem um rigoroso e cuidadoso planejamento, marcado por etapas 

nítidas e que efetivamente acompanhem o progresso dos alunos, e jamais 

avalie sua qualidade de professor pela quantidade de jogos que emprega, e sim 

pela qualidade dos jogos que se preocupou em pesquisar e selecionar. 

 

Portanto, adotando o tratamento do jogo enquanto possibilidade de constituir um 

material pedagógico eficaz, ainda nos confere dizer que alguns elementos justificam e, de certa 

forma, condicionam a aplicação dos jogos, como menciona Ramos e Cruz (2018): a) capacidade 

de se constituir em um fator de autoestima do aluno; b) condições psicológicas favoráveis; c) 

condições ambientais; e d) fundamentos técnicos. 

Quando se trata deste primeiro, a capacidade de se constituir em um fator de autoestima 

do aluno, é basilar termos percepção na escolha, a saber, quando o jogo se apresenta 

agudamente fácil ou mesmo exageradamente difícil pode causar o desinteresse do aluno. Então, 

devemos ter sempre o cuidado de organizar desafios intrigantes e estimulantes, mas que, 

sobretudo, seja passível de resolução pelos alunos. Já neste segundo, precisamos analisar as 

condições psicológicas favoráveis para o aluno para introduzirmos o jogo, sem jamais associá-

lo a alguma forma de trabalho ou sanção, mas como combate à apatia e instrumento de inserção 

e desafios grupais (RAMOS E CRUZ, 2018). 
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No terceiro, as condições ambientais, é primordial entendermos que o espaço influencia 

no sucesso do uso dos jogos. Então, precisamos sempre organizar o espaço de forma a acolher 

o aluno para o jogo, tanto em condições de locomoção, como de organização e higiene. E, por 

fim, nos fundamentos técnicos, é importante garantirmos que o jogo tenha início, meio e fim e 

que jamais seja interrompido, além disso, o aluno necessita ser estimulado a sempre buscar os 

seus próprios caminhos, não entregando os passos como uma receita pronta e infalível, mas 

como ponto de construção de conhecimento (RAMOS E CRUZ, 2018). 

Ainda nos importa discutir que nessa escolha, os interesses dos participantes devem ser 

considerados visto que, “[...] jogos valiosos são os que despertam interesse e envolvem 

progressos expressivos no desempenho dos participantes” (MATTAR, 2017, p. 15). Então, 

considerando esse pensamento, entendemos que o participante do jogo é, necessariamente, um 

sujeito ativo que já carrega as suas próprias vivências, marcas, histórias, pensamentos, pré-

conceitos, posições. Assumir essa pluralidade e força da identidade do sujeito partícipe do jogo 

é elementar para que se escolha o jogo ideal a ser usado na sala de aula e os seus 

desdobramentos. Antunes (2013, p. 16) assenta que: 

 

Nenhuma criança é uma esponja passiva que absorve o que lhe é apresentado. 

Ao contrário, modelam ativamente seu próprio ambiente e se tornam agentes 

de seu processo de crescimento e das forças ambientais que elas mesmas 

ajudam a formar. Em síntese, o ambiente e a educação fluem do mundo 

externo para a criança e da própria criança para seu mundo, logo, todo jogo 

pode ser usado para muitas crianças, mas seu efeito sobre a inteligência será 

sempre pessoal e impossível de ser generalizado. 

 

Deste modo, envolve diretamente a multiplicidade de inteligências, que é parte 

constituinte do modo de pensamento complexo. O que o jogo pode despertar está associado aos 

estímulos que possibilitem a aprendizagem do aluno e não garantir que aprendam em um 

mesmo ritmo. Antunes (2013, p. 17) diz que: “[...] as inteligências em um ser humano são mais 

ou menos como janelas de um quarto. Abrem-se aos poucos, sem pressa, e para cada etapa dessa 

abertura existem múltiplos estímulos”. Então, as janelas do conhecimento são abertas a todos 

os seres quando, mais que apresentadas, são estimuladas, o que não confere um grau temporal 

exato para os vários envolvidos. Consideramos, portanto, em seu sentido integral, o jogo como 

um dos maiores estimuladores das inteligências. 

Assim, o jogo é, em linhas poéticas, o tradutor de oportunidades ao aluno. Antunes 

(2013, p. 17) ainda o apresenta como “[...] o espaço em que a criança (e até mesmo o adulto) 

realiza tudo quanto deseja”, querendo dizer que envolve as possibilidades de conhecimento 
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como um próprio atalho entre o mundo inconsciente, em que o aluno se (re)descobre, interage, 

se sente parte de um todo e é, por si só, a peça principal. Ainda nos importa saber que o nosso 

trabalho com jogos é compreendido enquanto uma leitura da realidade e como ferramenta de 

compreensão de relações entre elementos significantes e seus significados, com base nas 

relações apresentadas por Piaget (2010). 

Neste caso, essas relações são dadas em quatro etapas que, necessariamente, em todos 

os jogos, podem ser visivelmente esboçadas: os índices, que se referem às relações significantes 

rigorosamente associadas aos significados, como por exemplo, marcas, vestígios, pontos 

clássicos dos jogos, sobretudo, de fuga; os sinais, que, por sua vez, tratam das relações que 

apontam as etapas e as marcações de um jogo, como os sinais de início, meio e fim, ou seja, as 

etapas; os símbolos, que dialogam as relações mais distantes de significante e significado, 

tratando de fotos, esquemas e desenhos, partes comuns nos jogos; e, finalmente, os signos, que 

são os elementos significantes que estão inteiramente independentes dos objetos, dessa forma, 

envolvem as palavras, os números. Assim, a seleção das atividades do jogo necessita evoluir 

dos estimuladores de índices aos estimuladores de signos (PIAGET, 2010). 

É nesse contexto que problematizamos o jogo enquanto espaço para a construção da 

aprendizagem quando atua como potencial estimulador do interesse do aluno, corroborando 

com a construção de suas novas descobertas, desenvolvendo e enriquecendo a sua 

personalidade e oportunizando ao professor, como aponta Nicholson (2015, p. 36) a condição 

de “[...] condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem”. Então, o jogo não é visto por nós 

como uma simples forma de brincar, mas com todo o seu potencial de promover a 

aprendizagem. 

No que toca este ponto, Vygotsky (1998, p. 131) afirma que “[...] o brinquedo [jogo] 

cria na criança uma nova forma de desejos a um ‘eu’ fictício, ao seu papel no jogo e suas regras. 

Dessa maneira, as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições 

que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade”. Se o jogo tem tamanha 

ação no desenvolvimento da criança, certamente, reside nele – e com ele – uma possibilidade 

sublime de atuação do professor. 

 A esfera cognitiva é singularmente ativada quando usamos esses jogos, uma vez que 

possibilita a motivação de ação em situações que são, também, imaginárias, oportunizando à 

criança capacitar-se a “[...] dirigir seu comportamento não somente pela percepção imediata 

dos objetos ou pela situação que a afeta de imediato, mas também pelo significado dessa 

situação” (VYGOTSKY, 1998, p. 127). Deixemos claro que, muito embora algumas abstrações 

sejam postas no desenvolvimento de um jogo, ainda assim tratamos da realidade. 
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 Certamente o jogo não pode ser visto enquanto um instrumento exclusivo de prazer, 

como se fosse capaz, apenas, de despertar sentimentos de alegria em uma criança. Se assim o 

fizermos, ou seja, se não considerarmos as reais necessidades que uma criança tem da ação de 

jogar, estaremos tentando promover uma intelectualização pedante dessa atividade na criança. 

É como se a criança só fosse compreendida no que corresponde às suas funções intelectuais. 

Em que ponto esquecemos dos seus desejos e das suas necessidades? Temos uma impressão 

primeira, ainda não maturada e que pode gerar novos trabalhos, de que jamais entenderemos o 

desenvolvimento intelectual de uma criança – como se desloca de um estágio a outro – se não 

considerarmos as suas verdadeiras necessidades. 

 O que pode ser extremamente expressivo para uma criança de certa idade, pode não ser 

para outra de idade diferente. Se fugirmos dessa discussão, indubitavelmente perderemos de 

vista a singularidade do jogo enquanto uma forma de atividade. Vygotsky (2005, p. 32) declara 

que “[...] no brinquedo [jogo], a criança sempre se comporta além do comportamento habitual 

de sua idade, além de seu comportamento diário; no brinquedo [jogo] é como se ela fosse maior 

do que é na realidade”. O autor ainda é mais preciso ao dizer que “[...] o jogo contém todas as 

tendências do desenvolvimento sob forma condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de 

desenvolvimento” (VYGOTSKY, 2005, p. 32). 

 Por conseguinte, mesmo que exista um distanciamento entre o comportamento da 

criança perante o jogo e o comportamento dela na vida real, essa atuação dada na linhagem 

imaginária e a estipulação das regras feita no jogo, tem grande potencial de criação de uma zona 

de desenvolvimento proximal, uma vez que incitam os mais variados conceitos e processos que 

estão em desenvolvimento. Embasadas nessa possibilidade, buscamos compreender o jogo 

Escape Room e o seu potencial de construção de saberes interdisciplinares. Por fim, julgamos 

ser esse jogo uma das formas de escapar das gaiolas epistemológicas que tratamos, que não 

engradeia, mas sim, abre as portas e janelas para que consigamos descortinar novos céus para 

voos maiores. 

 

3.2 O ESCAPE ROOM E SUAS POTENCIALIDADES 

 

Quem escreve quer juntar-se à pedra, à árvore e ser 

através delas o tranquilo sopro do inominável. 

(Rosa, 2020). 

 

Os professores precisam repensar o que tem ensinado, como tem ensinado e para quem 

tem ensinado, considerando sempre as competências sociais, cognitivas e pessoais dos alunos. 
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Sanches (2019) evidencia, em seus estudos, que o jogo é um elemento contribuinte no 

desenvolvimento dessas competências. O jogo deveria estar presente nos mais variados 

componentes curriculares, seja apresentado enquanto conteúdo, seja visto como um recurso 

para o ensino, contudo, além de não ser esse o movimento, parece perder muito mais a sua força 

quando tratamos dos alunos do Ensino Médio e do Ensino Superior. 

 É como se, ao adentrar à adolescência e à fase adulta o jogo deixasse de possibilitar 

experiências formadoras e humanizadoras, o que é uma incongruência se considerarmos a 

geração dos nativos digitais (PRENSKY, 2001). Se caminharmos pelo viés dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998), iremos perceber que o vocábulo “jogo” é citado uma única vez 

como uma estratégia nos componentes curriculares de: Educação Física e Língua Portuguesa, 

com os jogos de palavras e outras quatro vezes associado à tecnologia, com os jogos de 

computador. Na Base Nacional Comum Curricular (2018), por seu lado, esse vocábulo surge 

uma única vez em Língua Portuguesa, uma vez em Matemática e três vezes em Arte. 

 Confessamos que nos surpreende essa escassez de orientação para o uso dos jogos, uma 

vez que são documentos que referenciam a prática pedagógica do professor e é inegável a 

relevância destes para o processo de ensino e de aprendizagem. Ainda analisando esse 

documento, investigamos a seção de fundamentos pedagógicos, em que são identificadas as 

necessidades dos estudantes diante desse cenário globalizado que tratamos na seção anterior. 

São apresentadas, portanto, algumas competências que precisam ser exploradas na 

escolarização do estudante. Destacamos as que têm relação direta com o nosso objeto de estudo: 

 

No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, 

comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, 

colaborativo, resiliente, produtivo e responsável requer muito mais do que o 

acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para 

aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, 

atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas 

digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para 

tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar 

soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades (BRASIL, 

2018, p. 14). 

 

 Vejamos que todas essas competências apontam para um aluno de múltiplas 

inteligências que precisa resolver problemas de ordem complexa. Conhecendo essas 

competências que os alunos precisam ter, podemos pensar em como o professor o fará, ou seja, 

como pode exercer uma função estratégica de mediação para lidar com a nova geração que 

chega à sala de aula almejando um ambiente rico em estímulos para que interaja e desenvolva 

a sua autonomia. A BNCC ainda aponta essas recomendações de ações que precisam ser 
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tomadas pelo professor para o desenvolvimento dessas competências. Dentre as atividades 

apresentadas, trouxemos três que vinculam o trabalho do professor à nossa temática, quais 

sejam: 

 

Selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas 

diversificadas [...]; conceber e pôr em prática situações e procedimentos para 

motivar e engajar os alunos nas aprendizagens; selecionar, produzir, aplicar e 

avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo de ensinar e 

aprender (BRASIL, 2018, p. 17). 

 

 É nesse cenário que precisamos reforçar a importância do professor mediador. De 

acordo com Libâneo (1992, p. 24), na relação professor-aluno é predominante “[...] a autoridade 

do professor, que exige uma atitude receptiva dos alunos e impede qualquer comunicação entre 

eles no decorrer da aula. O professor transmite o conteúdo na forma de verdade a ser absorvida; 

[e, por assim ser, a disciplina imposta] é o meio mais eficaz para assegurar a atenção e o 

silêncio”. Ora, se os conteúdos forem distanciados da experiência dos alunos, temos uma 

educação muito intelectualista, por isso precisamos de uma mediação que ocorra muito mais 

‘com’ o aluno do que ‘para’ o aluno. 

 Para despertar essa consciência, não podemos limitar o aprendizado dos alunos aos 

saberes científicos. É necessário “[...] formar integralmente as pessoas para que sejam capazes 

de compreender a sociedade e intervir nela com o objetivo de melhorá-la” (ZABALA, 2002, p. 

15). Neste ínterim, percebemos que a formação deve priorizar, para além do saber científico, o 

saber fazer e o saber ser, o que congrega o autoconhecimento, o envolvimento com o outro, o 

exercício reflexivo, a criticidade, o aprimoramento das habilidades cognitivas e da 

metacognição e qualquer outro ponto que problematize e envolva a coletitividade. 

 Se entendemos que precisamos construir experiências diversificadas de aprendizagem 

resguardando um enfoque globalizador, precisamos de instrumentos que facilitem o trabalho de 

conteúdos conceituais, procedimentais e, até mesmo, atitudinais. Uma das alternativas para esse 

exercício é o uso dos jogos digitais. Um dos primeiros estudiosos a discorrer pesquisas sobre 

essa temática do serious games foi Clark C. Abt (1975, p. 09) ao tratá-lo como aqueles que “[...] 

têm um propósito educacional explícito e cuidadosamente pensado e não têm a intenção de ser 

jogados principalmente para diversão”. Curioso, porque esse propósito educacional não tem a 

ver, necessariamente, com o design, mas sim, com o contexto em que esse jogo é incorporado. 

 Então, não são apenas os jogos que são projetados especificamente para ensinar que 

podem ser usados em contextos de aprendizagem. É tanto que o movimento intitulado Digital 

Game Based Learning – que busca estudar os serious games – não se limita a estes, mas 
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investiga também os jogos que não têm intencionalidade educativa explícita. (ECK, 2006). Os 

jogos podem ser, educativos ou não em sua criação, um excelente recurso para a aprendizagem, 

isso porque, conforme Falkembach (2006, p. 05): 

 

Um jogo bem concebido e utilizado de forma adequada oferece muitas 

vantagens, entre elas: fixa conteúdos, ou seja, facilita a aprendizagem; permite 

a tomada de decisão e avaliações; dá significado a conceitos de difícil 

compreensão; requer participação ativa; socializa e estimula o trabalho de 

equipe; motiva, desperta a criatividade, o senso crítico, a participação, a 

competição sadia e o prazer de aprender. 

 

 Aprender, sob essa ótica, revela desafios às práticas pedagógicas conformadas porque, 

enquanto processo intencional, precisa estabelecer como pauta de reflexão três questionamentos 

propostos por Zabala (1998): “o que se deve saber?”, “o que se deve fazer?” e “como se deve 

ser?”, ou seja, precisam ser considerados os conceitos, os procedimentos e as atitudes. E é nesse 

apanhado que vemos nos mais variados jogos digitais uma forma de contribuir na efetivação 

das dimensões que envolvem o saber, o fazer e o ser. Portanto, dentre esses muitos jogos, 

escolhemos um que prendeu a nossa atenção e, mesmo sem incluir-se nos serious games, pode 

ser usado como uma estratégia educativa: o Escape Room. 

 Não é desconhecido o sucesso dos jogos de fuga do início dos anos 2000, em que o 

jogador tinha seu personagem preso em uma sala e dela precisava escapar. Mas, foi apenas em 

2004, que o empresário japonês Toshimitsu Takagi desenvolveu a primeira experiência de 

Escape Room. Em 2007, a companhia japonesa SCRAP ousou transformar esse jogo digital em 

uma experiência real, dando início às famosas salas de escape que conhecemos hoje, existentes 

em mais de 280 cidades, entornando 50 países. No Brasil, particularmente, a primeira sala foi 

inaugurada somente em 2015 (FERNANDES, 2018). 

O Escape Room é, de forma geral, considerado um subgênero dos jogos de adventure 

point-and-click, jogos nos quais o partícipe precisa fugir de um ambiente explorando tudo o 

que está ao seu redor. Assim sendo, é um jogo em que uma ou mais equipes são convidadas a 

participar da resolução de desafios para que consigam escapar de um determinado local ou 

situação. Conforme Carolei et al (2018, p. 01) “[...] as vivências de Escape exigem trabalho em 

equipe, comunicação, delegação, pensamento crítico, atenção a detalhes, entre outras 

habilidades”. Logo, não é apenas um jogo com normas e regras definidas para um simples 

caráter de entretenimento, podendo esse ser adaptado também aos vieses educacionais. 

Se é um jogo tão novo no mercado, podemos facilmente inferir que é novo enquanto 

instrumento pedagógico, tanto é que são pouquíssimas as suas experiências em sala de aula, 
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mas isso não anula as possibilidades de adaptação ao ambiente educativo. Certamente, ainda há 

muitas discussões sobre o enquadramento desse jogo enquanto uma parte da metodologia de 

aprendizagem baseada em jogos ou como uma experiência de gamificação. Particularmente, 

concordamos que seja este último, porque esse jogo envolve os principais elementos da 

estratégia de gamificação: narrativa, progresso, autonomia e feedback. 

Vamos entender como esse jogo se compõe antes de perpassarmos aos benefícios que 

ele pode trazer. Dentre as principais características, a partir dos estudos de Nicholson (2015) e 

Carolei et al. (2018), estão: elaboração de um cenário; tempo limitado conforme a narrativa 

estabelecida; diferentes membros podem trabalhar em variados caminhos; o objetivo deve ser 

claro e preciso; e deve haver retroalimentação. Dessa forma, o jogador entra no ambiente que 

tem um cenário previamente posto, tem consciência de que há um tempo limite para o jogo, 

pode estar em equipe, mas tomar decisões individuais, sabe qual a finalidade da proposta e 

recebe feedbacks. Não é algo solto, desprovido de regras, contudo, gostaríamos de fazer 

entender que não existe uma fórmula pronta, ou seja, um só cenário, um só tempo, um só tipo 

de equipe e uma só proposta. Pensemos esses pontos construtivos do jogo separadamente. 

Primeiro, sabemos que não existe uma receita acabada, porque tudo depende da 

realidade do espaço no qual esse jogo é pensado para que sua estrutura seja montada de forma 

a atender os objetivos de aprendizagem em questão. Então, tentemos entender o ambiente 

(elaboração de um cenário). Podemos realizar uma experiência de escape em uma sala de aula, 

bem como podemos fazê-la na biblioteca escolar ou em museu, por exemplo. Isso se dá porque, 

quando falamos da realidade do espaço, não queremos que se limite às paredes de uma sala de 

aula, mas sim, que contorne uma visão de espaço complexo. Esse pensamento é trabalhado por 

Silva (2011, p. 15) ao defender que: 

 

[...] corresponde a uma rede dinâmica de atores de naturezas distintas – 

humana e não humana –, que provocam ações e retroações, contribuindo ou 

não para a instauração da abordagem didática idealizada. Os não-humanos são 

atores fixos, como os mobiliários dispostos e os recursos didáticos 

mobilizados para dinamizar e, ao mesmo tempo, organizar minimamente a 

aula. Os humanos são atores fluidos, professores e alunos que interagem com 

interesses individuais e compartilhados. Esses diferentes atores provocam 

diferentes ações reciprocamente, resultando no embaralhamento de fios 

componentes da rede complexa, no espaço escolar. 

 

 Esses atores humanos e não humanos corroboram um com o outro na dinamização do 

espaço. É nessa compreensão que uma proposta de Escape Room pode ser elaborada 

observando o espaço de investigação. Carolei et al. (2018, p. 02) defende que “[...] vai além de 
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realizar objetivos, de trabalhar com conteúdo ou realizar tarefas para desenvolver habilidades, 

mas sim trabalhar de forma sistêmica com as emergências que surgem ao se trabalhar com a 

complexidade do real”. E como desenvolver essas habilidades se o cenário não for adequado, 

ou seja, se não despertar no jogador a curiosidade em descobrir o jogo? Assim sendo, mesmo 

que se rompam os limites da sala de aula, é sempre importante entender que o cenário influencia 

no desenrolar do jogo e, por isso, é fundamental pensa-lo enquanto parte da estratégia. 

 O segundo ponto (tempo limitado conforme a narrativa estabelecida) precisa ser visto 

em conjunto com os problemas envolvidos no jogo. Ora, toda a definição de tempo vai passar 

pela idealização da resolução dos enigmas que foram escolhidos para compor a trilha. Se são 

enigmas mais simples e curtos, o tempo pode ser facilmente resumido à 20 ou 30 minutos. Se 

tratamos de problemas mais complexos, é ideal mantermos o tempo médio do jogo, que é de 60 

minutos. Esse é um elemento do jogo que precisa ser passado ao aluno, mas que deve ser sempre 

revisado pelo mediador. É por isso que é tão importante um estudo piloto. Estamos em constante 

revisão. E, nem sempre o tempo de um jogo usado por uma turma vai ser usado por outra. 

 Mais ainda, se o tempo deve ser definido pela escolha das atividades, precisamos de 

cuidado na seleção dessas tarefas. Foncubierta e Rodríguez (2015, p. 02), quando tratam dos 

elementos constituintes do jogo, apontam que o professor deve desenhar “[...] uma atividade de 

aprendizagem introduzindo elementos do jogo (medalhas, limite de tempo, pontuação, dados, 

etc.) e seu pensamento (desafios, competição, etc.). Posto isso, o aluno só consegue ser 

motivado perante os contextos que estão lhe despertando algo, contribuindo para um fluxo 

contínuo. É, portanto, essencial a atenção nessa seleção. Vejamos a visão de Carolei e Bruno 

(2018, p. 03): 

 

Parece contraditório, mas é o atrito que tanto ajuda como dificulta o 

movimento. Não há movimento sem atrito, as pessoas escorregam e não saem 

do lugar. Assim, para existir uma mobilização é preciso o incômodo, o 

conflito, a provocação, o ruído, o inesperado. Se a resistência for demais, 

impede o movimento. Então é preciso criar essas provocações na medida 

certa, assim como é criar desafios a partir dessas tensões. Por isso a ideia de 

prender pode ser uma provocação para escapar, o fugir um motivo para criar. 

Os processos educacionais podem ser construídos nessa lógica de camadas, 

como um labirinto que tem certos padrões, mas a criação, e também a 

aprendizagem, é superar a verticalidade hierarquizada e buscar alternativas ao 

planejamentos e estruturas didático-pedagógicas lineares e promover salto e 

vivência de diversos planos. 

 

 Por conseguinte, todas as atividades precisam ser pensadas diante das necessidades dos 

alunos e com ligação direta com o ambiente. Se forem desafios quase impossíveis de resolver, 
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provavelmente os alunos se sentirão pouco estimulados. O mesmo ocorrerá se forem simples 

demais. Mais uma vez se reforça a presença de um mediador, desde a construção até a aplicação 

do jogo. Saber dosar o grau de dificuldade das tarefas é o melhor meio de manter a atenção do 

aluno no jogo e, a partir desse grau, estipular o tempo que aquele aluno terá para escapar da 

sala. 

 No terceiro ponto (diferentes membros podem trabalhar em variados caminhos), o que 

mais desperta a atenção é a valorização do trabalho em equipe sem perdas na singularidade dos 

alunos. Isso se dá porque, mesmo que em muitas situações os alunos consultem uns aos outros 

em sua equipe, cada um pode também seguir o seu próprio caminho de resolução das tarefas. 

Então, além do trabalho colaborativo, há um destaque para a autonomia. Jogar em equipe 

favorece a troca de ideias e facilita a interatividade e a colaboração, considerando que o tempo 

dado no jogo nem sempre é tão grande, então, refletir em equipe pode gerar situações mais 

esclarecedoras (FERNANDES, 2018). 

 Essa interação e colaboração entre os membros do jogo vem ao encontro do que nos é 

posto por Vygotsky (1994, p. 17) ao tratar que “[...] a colaboração entre pares durante a 

aprendizagem pode ajudar a desenvolver estratégias e habilidades gerais de solução de 

problemas através da internalização do processo cognitivo implícito e na comunicação”. De tal 

forma, ao jogar em grupo, os alunos têm a oportunidade de aprender o respeito pelos demais 

membros, o seguimento das regras pré-estabelecidas no jogo, a colaboração, seja na sua equipe, 

seja na equipe contrária e, sobretudo, o sentimento coletivo de aprender a lidar com a vitória e 

com a derrota, ou seja, o nosso modo de ser. É o que Ramos e Cruz (2018, p. 29) confirma: 

 

Os jogos digitais envolvem o exercício de modos de ser, pois neles assumimos 

papéis, realizamos ações e sofremos suas consequências, interagimos com 

outros jogadores sobre o jogo ou no jogo e agimos de acordo com regras que 

definem o que é certo ou errado em cada contexto lúdico. Essas qualidades 

possibilitam a abordagem dos conteúdos atitudinais que se relacionam ao 

aprender a ser, ou seja, envolvem valores, atitudes e normas. Esses conteúdos 

relacionam-se com aspectos éticos, emissão de juízos sobre condutas e 

sentidos, predisposições para se atuar de certa maneira, padrões e normas que 

regulam o comportamento. 

 

 Percebemos, então, que o jogo precisa ser previamente explicado para que exista mais 

cooperação do que competição, caso contrário, é possível que esse comportamento interfira no 

processo educativo. Presnky (2012, p. 175) sobre os jogos, de forma geral, aduz que “[...] 

ganhar ou perder traz fortes emoções e implicações de gratificação ao ego, o que corresponde 

a uma boa parte da atração que os jogos provocam”. Contudo, não enxerguemos isso como algo 
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ruim. Vamos trilhar esse caminho de forma que, a partir da mediação, resgatemos as habilidades 

sociais, a tolerância, o respeito ao próximo e, principalmente, o aprimoramento do autosuporte 

para lidar com os sentimentos. 

 O quarto ponto (o objetivo deve ser claro e preciso) é medular no jogo e se dá em duas 

vertentes: o objetivo precisa ser bem definido para o mediador e também para o aluno que 

participará do jogo. Como qualquer outro jogo educativo, esse jogo precisa supor uma ação 

intencional e dirigia a uma finalidade, de tal forma, envolve objetivos e procedimentos. 

Pensemos logo no papel do mediador. Nem todos os jogos que são criados com fins educativos 

promovem atividades de aprendizagem, isso porque só podemos dizer que um jogo é educativo 

e foi eficaz em sua aplicação se ele causar uma melhoria expressiva na experiência humana. 

 Essa experiência é a mesma trabalhada por Larrosa (2002, p. 21) quando diz que é tudo 

“[...] o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que 

acontece, ou o que toca”. A atividade do jogo pode ocorrer e não resultar em qualquer 

experiência para o aluno porque, mesmo que tenha acontecido, pode não ter acontecido para 

ele, pode não o ter tocado ou não o ter passado. É urgente uma preparação que assegure 

oportunidades ao indivíduo para enfrentar o que é diferente, o que é novo, o que é, de certa 

forma, estranho. Isso fará com que ele encontre a sua própria voz e crie sua resposta. Assim, 

para que os jogos tenham fins educacionais, é preciso que possuam: 

 

[...] objetivos de aprendizagem bem definidos, ensinar conteúdos das áreas de 

conhecimento visadas ou promover o desenvolvimento de competências para 

ampliar a capacidade cognitiva e intelectual dos estudantes. Para que isso 

aconteça satisfatoriamente, temos de atender para questões fundamentalmente 

lúdicas (SANTAELLA, 2013, p. 257). 

 

 Então, para que o jogo provoque experiências, ou seja, atinja a zona de desenvolvimento 

proximal de um aluno, é preciso que os objetivos sejam claros para o mediador. Da mesma 

forma, para o aluno. Imagine que desmotivador seria participar de um jogo sem que 

soubéssemos o que iríamos alcançar. Isso não quer dizer, necessariamente, a busca por um 

troféu. Mas saber que ao final daquele jogo algum mistério será resolvido ou algum dilema 

solucionado é extremamente satisfatório. Somos sempre motivamos a descobrir o que ainda 

não dominamos, mas que podemos dominar. 

 O jogador, quando conhece os objetivos da sua atividade, começa a elaborar a sua 

estratégia, analisando as situações, mobilizando os seus saberes e instigando experiências 

prévias, ou seja, ele consegue perceber para onde está indo, qual seu direcionamento, trazendo 

consigo um planejamento das ações que precisa tomar para alcançar aquele objetivo. Quando o 
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jogador sabe o fim daquele jogo, ele fica muito mais atento às variáveis que vão surgindo e 

mantém em mente as suas ações para que não deixe escapar o objetivo central. Então, ativa a 

sua memória operacional. Essa questão é percebida até mesmo “[...] em jogos mais simples, 

cenários que exigem a capacidade do jogador de planejar suas ações, de inibir comportamentos 

impulsivos, flexibilizar suas tomadas de decisões” (RIVERO et al., 2012, p. 41). Retornamos 

aqui ao ponto trabalhado por Vygotsky (1989) de que esses aspectos passam a abranger muitas 

habilidades cognitivas. 

 Por fim, o quinto ponto (deve haver retroalimentação) surge como uma forma de instigar 

o aluno a caminhar até o final do jogo. Para que existam ganhos educacionais mais fortes, é 

preciso considerar sempre uma retroalimentação. Ao passo em que os alunos vão resolvendo 

os enigmas, conseguem uma resposta, então, estão sempre reforçando o conteúdo curricular 

que se aborda e sabendo que se aproxima de um fim. Portanto, os desafios precisam ser criados 

de forma a oportunizar ao aluno o uso daquele aprendizado em uma nova situação. É pelo 

feedback que ele vai reformulando seu trajeto no jogo e usando o que foi aprendido em 

contextos novos. 

 Uma das principais qualidades desse jogo, de acordo com Fernandes (2018), é a 

existência do feedback, isso porque guia as ações de forma dinâmica e possibilita uma 

reorganização da tomada de decisões do jogador. De acordo com Ramos e Cruz (2018, p. 27) 

“[...] o feedback informa o jogador quando algo muda e apresenta as consequências de suas 

ações no jogo, indicando se o jogador está se aproximando ou distanciando do seu objetivo, de 

modo imediato”. Seria como ofertar um convite ao jogador para que reflita a respeito das suas 

ações e avalie a melhor forma de mudá-las – ou não. Essa é a principal característica que 

determina os conteúdos procedimentais, porque envolve a exercitação múltipla e a aplicação 

nos mais variados contextos. 

 Apresentados os cinco pontos, conforme os estudos de Nicholson (2015) e Carolei et al. 

(2018), que precisam ser considerados em qualquer experiência de Escape Room ainda 

pretendemos discorrer sobre os que elencamos como parte fundamental na construção desse 

jogo. Estes pontos são frutos de outras quatro investigações de salas de escape que fizemos nos 

anos de 2016, 2017 e 2018 no ensino fundamental e no ensino superior, já debatidas na 

introdução deste trabalho. No esforço de uma síntese, catalogamos os elementos adicionais que 

consideramos mais férteis para o Escape Room enquanto estratégia educacional, ou seja, isso 

não anula os elementos-chave dos estudiosos, mas surge em uma tentativa de somar a esses 

elementos. É o que percebemos no quadro adiante. 
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Quadro 2 – Elementos adicionais do jogo Escape Room 
Elemento Significado 

Fantasia O jogo pode mesclar elementos da realidade com 

elementos imaginários, que possam servir como uma 

metáfora do mundo real. 

Adaptabilidade O grau de dificuldade do jogo deve refletir a zona de 

desenvolvimento proximal dos envolvidos. 

Estímulos sensoriais A música deve estar amarrada ao enredo, envolvendo 

aspectos de ritmo e volume conforme as situações do 

contexto do jogo. 

Avaliação constante Cada prova precisa receber feedback do aluno, 

confirmando se a considerou adequada ou não para 

uso futuro. 

Decisões rápidas Mais do que o tempo total do jogo, as provas devem 

ter exercícios que estimulem a tomada de decisões 

rápidas para progressão. 

Diálogo pré-jogo e pós-jogo É necessário estabelecer uma conversa com os 

jogadores antes do jogo, esclarecendo os objetivos, e 

depois do jogo, comunicando os resultados. 

Questionário pré-jogo e pós-jogo Os jogadores necessitam se deixar entender a respeito 

do que sabem antes do jogo ocorrer e do que puderam 

aprender com o jogo. 

Recompensa Os alunos precisam atingir algo ao final do jogo, seja 

uma medalha ou qualquer bônus imaterial. 

Papéis Os alunos precisam, em momentos diferentes do jogo, 

serem personagens, seja um detetive, um policial, um 

professor. 

Transferência de cenário Os jogos digitais podem ser aplicados em contextos 

físicos e os jogos físicos podem transformar-se em 

jogos digitais. 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 A fantasia precisa existir: o ‘faz de conta’ corrobora com o autoconhecimento e com o 

conhecimento do mundo que está a nossa volta. Vygotsky (1998, p. 124) nos diz que “[...] a 

situação imaginária de qualquer forma de brinquedo já contém regras de comportamento, 

embora possa não ser um jogo com regras formais estabelecidas a priori”. Então, mesmo que 

não houvessem regras no jogo, a possibilidade de mesclar elementos do mundo real com 

elementos do mundo imaginário corrobora para o desenvolvimento cognitivo do aluno, porque 

exercita o plano da imaginação e da sensibilidade. 

 A adaptabilidade, por sua vez, precisa ocorrer porque uma prova inatingível não é 

interessante para o jogador, assim como uma simplória também não prenderá a sua atenção. É 

preciso sempre considerar a zona de desenvolvimento proximal, para através dela elaborar 

desafios que estejam em sua capacidade de resolução e estimulem um passo a mais no 

desenvolvimento. Os estímulos sensoriais, por seu lado, são fundamentais. Pensemos em um 

jogo qualquer. Quando começamos a ouvir uma música agitada, entendemos que estamos nos 

aproximando de uma situação conflituosa, isso porque relacionamos a velocidade e o volume 

da música com o tipo de atividade que iremos nos deparar (FERNANDES, 2018). 
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 Além da escolha adequada dos estímulos sensoriais, ainda inferimos que é 

extremamente importante uma avaliação constante do aluno no próprio jogo. Se ele responder 

sobre as questões depois de finalizada a atividade, possivelmente deixará escapar algum 

comentário que, naquele momento, o intrigou. Perceber esse retorno, seja com palavras, com 

escolha de emojis para as tarefas, é uma forma de garantir a avaliação do jogo e, 

consequentemente, melhorá-lo sempre que for preciso. No que diz respeito aos aspectos das 

decisões rápidas, torna-se essencial que sejam pontuadas atividades que precisem ser 

rapidamente resolvidas, isso porque estimulam o senso crítico do aluno e corroboram com a 

necessidade de trabalhar em equipe para resolver o maior número de desafios (FERNANDES, 

2018). 

O diálogo e o questionário precisam ser consolidados antes e depois do jogo. De início, 

para que sejam esclarecidos os saberes já dominados pelos alunos e quais as suas expectativas, 

e depois para que entendamos quais se concretizaram e quais conhecimentos científicos foram 

possíveis de dominar. Em se tratando da recompensa, queremos deixar claro que precisa ser 

sempre associada a algo positivo, preferencialmente, algum sentimento, até mesmo para alguma 

equipe que não tenha conseguido finalizar o jogo, visto que influencia diretamente na vontade 

do jogador de participar outras vezes (FERNANDES, 2018). 

 Ainda é essencial que o jogador possa incorporar personagens. É muito prazeroso o 

sentimento de capacidade frente aos desafios. Sempre que o jogo for montado, deve ser 

considerada essa possibilidade. O aluno pode se tornar o que for preciso para resolver aquele 

problema. Por fim, e talvez muito mais importante que qualquer outro ponto, está a 

transferência de cenário. Isso porque os jogos digitais de Escape Room podem ser, com um 

pouco de esforço, enquadrados dentro de ambientes físicos, assim como os jogos que foram 

criados em ambientes físicos podem ser transformados, a partir de ferramentas online gratuitas, 

em jogos digitais de qualidade. 

 Tendo compreendido a composição do jogo, resta-nos tratar dos possíveis benefícios 

que ele pode trazer ao processo de ensino e de aprendizagem. Certamente, ainda é um ponto a 

se maturar. Esse estudo, por exemplo, concorre na descoberta das potencialidades 

interdisciplinares desse jogo. Ainda caminhamos em explorá-lo e usá-lo nos mais variados 

ambientes educativos – formais ou não formais. Portanto, sem qualquer compromisso com 

sequência ou número, buscamos traduzir nas próximas linhas o que os teóricos tratam, 

considerando que não é extensa a bibliografia, sobretudo, pelo caráter principiante desse jogo 

na sua forma educativa. 

O Escape Room é útil ao desenvolvimento de habilidades lógicas e de raciocínio, uma 
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vez que, definida a narrativa, as provas existentes trabalharão questões nessa perspectiva. É, 

assim, um jogo dinâmico por oportunizar a participação de pessoas de todas as idades e, 

sobretudo, dar voz aos participantes, que podem estar contribuindo com ideias, sentimentos e 

conhecimentos aos novos participantes ou mesmo para as próximas construções (MURRAY, 

2015). Além disso, a ação de fugir faz despertar as muitas habilidades do aluno. Zhang et al. 

(2018, p. 01) trata dessa fuga da sala de aula em um de seus estudos: 

 

Para escapar da sala, os participantes devem praticar trabalho em equipe, 

comunicação, delegação de tarefas, pensamento crítico e pensamento 

divergente para lidar com uma série de quebra-cabeças cada vez mais 

complexos, desde objetos ocultos, montagem de objetos físicos (quebra-

cabeças), contagem e/ou correspondência de símbolos. Ao longo da atividade, 

o mestre do jogo observa o progresso dos participantes através de várias 

câmeras que estão fisicamente montadas em toda a sala. Os jogadores podem 

receber dicas visuais esporádicas, exibidas em um monitor de televisão na 

sala, que são fornecidas pelo mestre do jogo se os participantes não 

conseguirem progredir na solução de pistas ou se os participantes desejarem 

receber uma pista diretamente. 

 

Então, todo o processo do Escape Room é mediado, seja pelos instrumentos 

disponibilizados no jogo, seja pelo professor que construiu e/ou aplicou o jogo. Berzosa (2018, 

p. 01), por sua vez, considera que os participantes podem, em tempo real, desenvolver 

competências de índole cognitiva, como “[...] a lógica, a memorização, a atenção, o pensamento 

dedutivo, a criatividade, a resolução de problemas e, ainda, a gestão de tempo e de recursos”. 

Além disso, acrescenta que são desenvolvidas competências sociais, o que envolve cooperação 

e liderança, e também as competências psicológicas, “como a expressão de emoções, a gestão 

de sentimentos associados ao ganho ou à perda e o autoconhecimento”. 

 Esse jogo é também, uma atividade de ajuda mútua, que além de todos os benefícios 

trazidos aos alunos, também pode colaborar com os professores na percepção individual e 

coletiva da turma, na observação do próprio comportamento e no incentivo ao uso de outras 

metodologias de ensino. Além disso, possibilita o surgimento de um professor pesquisador, já 

que a pesquisa é vivida desde a elaboração do jogo até a vivência no espaço com o 

acompanhamento dos resultados. É, portanto, uma ferramenta tanto de diagnóstico como de 

avaliação e intervenção (CAROLEI et al., 2018). 

Essas experiências advindas do Escape Room são extremamente válidas por 

sublinharem a necessidade do desenvolvimento de uma aprendizagem o mais experimental 

possível e, assim se faz, porque esse jogo denota experiências relevantes e significativas para o 

aluno, contextualizando o ambiente do qual ele faz parte. O enfoque comunicativo experiencial 
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é, por excelência, trabalhado nesse jogo, considerando as características singulares de cada 

aluno e vendo esse processo de aprendizagem como algo cíclico, em que as experiências passam 

a ser memoráveis (ALMEIDA E CRUZ, 2019). Sobre esse enfoque comunicativo experiencial, 

Fernández-Corbacho (2014, p. 12) trata das suas principais características: 

 

As tarefas devem envolver os estudantes em estratégias cooperativas, 

fazendo-os co-responsáveis pela sua aprendizagem; cada atividade deve 

apresentar desafios e gerar interesse; tem em conta os diferentes estilos de 

aprendizagem que encontramos no grupo-turma, pelo que se deve dar-lhes 

tarefas variadas. 

 

 Diante dessas características apresentadas, perguntamo-nos: como elaborá-lo? 

Inferimos que mais do que a construção desse jogo ser dada por meio da interação e da 

comunicação, também precisam ser contemplados os interesses e as necessidades dos alunos. 

Quando o contexto da aprendizagem é feito por meio de tarefas muito mecânicas e 

extremamente abstratas, possivelmente seus frutos serão poucos proveitosos, porque o aluno 

precisa desenvolver uma conexão afetiva com aquele objeto.  

Quão mais próximas as situações forem do que ocorre no mundo real desse aluno, mais 

possivelmente se desenvolverão a criatividade, a flexibilidade, a liderança e a atenção em 

assumir riscos. E é nesse desvendar de novas possibilidades que despertamos as múltiplas 

inteligências dos alunos, que classificamos conforme os estudos de Antunes (2013) com as 

adaptações necessárias à realidade desse jogo. 

A dimensão linguística é despertada pelo papel de orador que o participante desenvolve 

dentro do jogo e pela construção de imagens com palavras e com a linguagem de maneira geral. 

A dimensão lógico-matemática, por sua vez, é estimulada quando, no desenvolvimento de 

raciocínios dedutivos e construção de cadeias causais, o jogador lida com símbolos e operações 

matemáticas. A dimensão espacial, em seu lado, é possibilitada na representação do espaço 

usado para o desenvolvimento do jogo, entendendo a administração da utilização e a construção 

de sentido, uma vez que uma pista leva a outra (ANTUNES, 2013). 

 A competência musical é entendida pelos movimentos sonoros do jogo e a consequente 

compreensão das atividades, estimulando a percepção formal do mundo sonoro. A dimensão 

cinéstica-corporal, no que lhe diz respeito, é estimulada pela linguagem gestual e mímica, uma 

vez que há atividades do jogo que comportam a necessidade de elaborar cadeias de raciocínio 

na execução dos movimentos corporais. A dimensão naturalista é despertada na necessidade 

de compreensão do ambiente. A dimensão interpessoal, no que lhe concerne, é estimulada pela 

necessidade de envolvimento com o outro, já que é um jogo realizado em equipe e presume 
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sensibilidade na identificação das intenções e motivações do grupo. E, por fim, a inteligência 

intrapessoal se dá quando as atividades exigem concentração, lidar com suas próprias emoções, 

projetos, possibilidades e até limitações (ANTUNES, 2013). 

 Logo, o Escape Room não é válido apenas pelo seu resultado final, o de sair da sala, mas 

pelo progresso dos participantes dentro das atividades do jogo. Como bem colocado por 

Antunes (2013, p. 18) “[...] o fascínio da aprendizagem não se manifesta pelo alcance de uma 

meta numérica, mas pela percepção do progresso, mesmo o mais modesto. Jamais compare o 

progresso de uma criança com o de outra. Nunca confunda velocidade na aprendizagem com 

inteligência”. Assim, é importante entender que nas inúmeras formas que o Escape Room pode 

agir sobre as inteligências, as suas linhas de estimulação podem variar, como posto no quadro 

abaixo. 

 

Quadro 3 – As linhas de estimulação das múltiplas inteligências no Escape Room 
Inteligências Linhas de estimulação 

Linguística Vocabulário – fluência verbal – gramática – 

alfabetização – memória verbal – compreensão de 

texto 

Lógico-matemática Conceituação – sistemas de numeração, operação e 

conjunto, instrumentos de medida, pensamento 

lógico 

Espacial Lateralidade, orientação espacial, orientação 

temporal, criatividade, alfabetização cartográfica 

Musical Percepção auditiva, discriminação de ruídos, 

compreensão de sons, estrutura rítmica 

Corporal Motricidade e coordenação manual, coordenação 

viso-motora e tátil, percepção de formas, percepção 

de peso e tamanhos, paladar e audição 

Naturalista Curiosidade, exploração, descoberta, interação, 

aventuras 

Inter e intrapessoal Percepção corporal, autoconhecimento e 

relacionamento social, administração das emoções, 

ética e empatia, automotivação e comunicação 

interpessoal 

Fonte: Desenvolvido pelas autoras com base nos estudos de Antunes (2013). 

 

 Esse tipo de jogo apresenta, então, um caráter interdisciplinar, por trabalhar um 

conhecimento complexo e por desenvolver muitas competências. Percebemos que todas essas 

inteligências apontam para um jogo que permite ao aluno elaborar o seu próprio caminho 

lógico, porque isso simulará um contexto em que ele aplicará os seus conhecimentos prévios 

na resolução dos problemas. Por mobilizar as mais variadas habilidades – lógica, colaboração, 

conceituais e físicas, resolução de problemas, pensamento crítico e comunicação – exige a 

manifestação desses saberes. Então, seja em uma construção digital ou em uma construção 

física, a manutenção da liberdade do aluno é um ponto basilar para esse jogo. 
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Se tratarmos da realidade presencial e física, podemos imaginar uma sala de aula sendo 

transformada no espaço ideal para o jogo, com toda a decoração posta em artefatos básicos e 

materiais que podem estar no próprio depósito da escola. Não são precisos tantos investimentos 

na criação de uma sala física, porque a maior parte dos problemas pode ser elaborada de forma 

a usar materiais já disponibilizados. Certamente, para que assim seja feito, é preciso existir um 

planejamento prévio em que se elaborem as tarefas e todos os componentes que as constituirão. 

Contudo, há sempre o que se deixar livre, porque o aluno consegue ir traçando o seu próprio 

caminho dentro desse jogo. 

 Whitton (2018) aborda que existem muitos quebra-cabeças ou outros jogos que podem 

compor o jogo maior, desde que adaptados. Então, o Escape Room possibilita revisitar e 

repaginar muitos instrumentos construídos. E, deixemos claro, ainda mais importante no 

momento da criação de um espaço para o trabalho escolar desse jogo é ter consciência de que 

a ‘falha’ pode existir perante os enigmas. Esse ponto vai depender da organização dos desafios 

por parte da equipe e da sua total liberdade em construir e desconstruir os mais variados códigos 

que estão inseridos na sala. Então, esse fracasso pode ser um mecanismo avaliativo de 

excelência para a verificação do progresso do aluno e para a mensuração dos objetivos 

educacionais (NEBOT E CAMPOS, 2017). 

É nessa discussão que podemos esclarecer que é extremamente significativa a presença 

de um mediador e que não é o resultado final a parte mais importante do processo, mas todo o 

percurso que os alunos traçam durante o jogo, porque é por meio desse trajeto que se constroem 

as aprendizagens. Plass et al. (2015) abordam, sobre este ponto, que esse fracasso jamais deve 

ser interpretado como algo indesejável, porque pode ampliar os espaços reflexivos dos alunos. 

Na tentativa de melhor compreender os aspectos construtivos desse jogo, elaboramos na 

próxima subseção um framework que torna possível a qualquer professor que se perceba 

enquanto mediador, seja ele da Educação Infantil, Educação Fundamental, Ensino Médio ou 

Ensino Superior, criar a sua própria experiência de Escape Room interdisciplinar. 

Não temos a pretensão de levar esse jogo ao patamar de estratégia para a resolução dos 

problemas da educação, nem tampouco sustentamos o determinismo tecnológico positivo, que 

insiste em esquecer as armadilhas envolvidas. Qualquer jogo que não tenha sido planejado 

devidamente pode tornar-se uma tentativa frustrada de ensino. Assim, tentamos, tão somente, 

criar uma estrutura que seja fecunda do ponto de vista didático-pedagógico. As informações 

que apresentaremos, a seguir, não podem ser encerradas como um guia completo e definitivo, 

mas, ainda assim, não deixam de ser esperançosas em suas possibilidades educativas, visto que 
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nos indicam caminhos possíveis de realização e compreensão dos conteúdos a serem propostos, 

em torno das atividades a serem elencadas tendo em vista a sua diversidade e proposição. 

  

3.3 O PODER DO FRAMEWORK PARA O DOCENTE 

 

Se alguém um dia perguntar, podes responder por 

mim: escrevo para pessoas que não têm outro sítio 

onde cair mortas além da superfície de um poema 

(Wolfe, 2020). 

 

 Ao iniciar a escrita desse trabalho, tomamos como decisão não o depositar, tão somente, 

em um repositório institucional. Ele precisava acontecer, mas, sobretudo, voltar ao lugar de 

onde surgiram as nossas inquietações: o chão da sala de aula. Foi na prática da educação básica 

que nasceu em nós a investigação desse jogo e, mesmo sabendo que poderíamos simplesmente 

fazê-lo funcionar, não nos bastaria. Mais alguém deveria usá-lo, mais alunos poderiam 

participar da proposta, mais escolas necessitariam se envolver com o Escape Room e o seu 

efeito precisaria se potencializar. 

 Nesse seguimento, essa subseção surge como fruto de incansáveis práticas e um 

relevante estudo do material bibliográfico da literatura nacional e internacional por nós 

catalogado. Mas, ainda para além, é uma tentativa de fazer com que não se encerre aquilo que 

nos foi importante: a interdisciplinaridade presente nas propostas de Escape Room que 

concebemos, aplicamos e avaliamos.  

A interdisciplinaridade é presente nesse jogo porque, mais que conseguir congregar 

diferentes disciplinas, envolve-as em um só ambiente e em um só pensamento. E esse é o olhar 

teórico que mais se aproxima daquilo que almejamos abordar, simbolizando também um 

percurso filosófico que apontamos para os que virão depois de nós, porque esse tipo de pesquisa 

representa a diferença de um olhar, como aduz D’Ambrósio (2002, p. 28): 

 

O processo de aquisição do conhecimento é, pois, essa relação dialética 

saber/fazer, propelida pela consciência. Realiza-se em várias dimensões. 

Dessas destacamos, como as mais reconhecidas e interpretadas, a sensorial, a 

intuitiva, a emocional e a racional. Numa concessão a classificações 

disciplinares, diríamos que o conhecimento religioso é favorecido pelas 

dimensões intuitiva e emocional, enquanto o conhecimento científico é 

favorecido pelo racional, e o emocional prevalece nas artes. Essas dimensões 

não são dicotomizadas nem hierarquizadas, mas sim, complementares. Desse 

modo, não há interrupção entre o saber e o fazer. Não há priorização entre um 

e outro, nem há prevalência nas várias dimensões do processo. Tudo se 

complementa num todo que é o comportamento e que tem como resultado o 

conhecimento. 
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 Não nos conformamos nessa hierarquização e dicotomia que insiste em separar a análise 

do fazer, do saber e do ser. Somos seres completos e complexos e as formas pré-estabelecidas 

não bastam para ditar nossas construções. É por isso que precisamos retornar à escola. Não uma 

escola utópica. Versamos a respeito da escola que tem professores extremamente ímpares em 

sua bagagem, vontade, discurso, estética e, o que ainda é mais marcante, professores que 

precisam conciliar toda essa particularidade com o espaço, o tempo, os recursos, as turmas 

avantajadas, o livro didático, os planejamentos escolares. Então, que sentido teria toda essa 

escrita se não buscasse considerar o uso efetivo dessa ferramenta? É nesse ínterim que 

decidimos pela construção desse framework. 

Primeiramente, o que seria? Encontramos muitas literaturas que buscam a melhor 

definição desse termo e por isso acreditamos ser melhor explicar algumas delas para depois 

mostrarmos a nossa escolha para a nossa pesquisa. Para Mattsson (1996) se trata de uma 

arquitetura concebida para alcançar a máxima reutilização, representada pelo grande potencial 

de especialização. Fayad (1999) o considera um conjunto de classes constituintes de um projeto 

abstrato para solucionar um conjunto de problemas. Contudo, para o desenvolvimento da nossa 

pesquisa e, entendendo que defendemos os aspectos interdisciplinares dos saberes, ancoramos 

nossos estudos no pensamento de Buschmann (1996) e Pree (1995) que entendem o framework 

como um espaço parcialmente completo projetado para ser instanciado, logo, uma arquitetura 

para uma família de subsistemas que oferece os construtores básicos para alguém que irá 

desenvolvê-lo, necessitando, em quase todos os casos, de ajustes e adaptações. 

 Entendemos que o espaço educacional é cíclico, passível de mudanças e de inúmeras 

perspectivas, realidades e sujeitos. Portanto, quando se trata do desenvolvimento de um 

framework para a construção de jogos como material pedagógico, precisamos tê-lo não como 

uma matriz inteiramente construída, mas como um espaço oportuno de construção, em que o 

criador o use como uma base para conceber seu próprio jogo, adaptando-o sempre à vivência 

do aluno e às necessidades da turma. Uma receita estática e imutável seria considerada apenas 

se a nossa visão do processo de ensino e de aprendizagem fosse congelada aos espaços em que 

a dialógica se distancia, em que os aspectos interdisciplinares e o pensamento complexo não 

atuam e em que as múltiplas inteligências são descartadas e a turma é tratada de forma geral, 

sem considerar suas nuances. 

 Dessa forma, percebendo a mínima disseminação desse jogo no meio educacional, 

buscamos descrever de forma pormenorizada o itinerário trilhado para o desenvolvimento de 

um Escape Room. Para garantirmos a sua reprodutibilidade, mostramos os três elementos 
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característicos do jogo na prática, o passo a passo para a construção em duas versões (jogo 

físico e jogo digital), ainda que em caráter preliminar neste último e, por fim, o que pretendemos 

com esse material. Acrescentamos que a nossa busca é facilitar os termos utilizados, sobretudo, 

quando tratamos do passo a passo. Mais ainda, criamos um blog3 para condensar informações 

e arquivos utilizados nessa construção.  

De início, registramos que qualquer professor que acesse esse framework precisa ter 

consciência de que essa é uma atividade que demanda tempo em sua construção, por isso, exige 

planejamento. Cruz Jr. (2018, p. 119) alerta que “[...] para sua efetiva utilização, é necessário 

que os games, a exemplo de qualquer outra ferramenta de ensino, sejam explorados e assim 

bem compreendidos pelo professor antes que seja realizada ou mesmo ensaiada qualquer ação 

pedagógica”. É essencial que o professor conheça o que é o jogo, quais são as suas regras, como 

se comportam as suas dinâmicas e, principalmente, quais os benefícios que o jogo em questão 

pode agregar à turma. 

O Escape Room merece destaque pelos seguintes benefícios: promove a motivação para 

a ação, uma vez que o aluno precisa do movimento para concluir as provas, além do aprender 

fazendo; facilita a imersão na aprendizagem, considerando que o aluno estará em contato com 

os conteúdos selecionados pelo professor; desenvolve a imaginação, seja nos elementos 

imaginários ou nos dilemas postos; instiga a resolução de problemas, já que a composição do 

jogo é feita por enigmas; normaliza a tecnologia, sabendo que pode conter elementos digitais; 

é feito ‘com’ o aluno e não ‘para’ o aluno, sendo o professor o mediador do jogo; promove a 

coesão grupal, por exigir decisões conjuntas; e, também, funciona como uma forma alternativa 

de avaliar o aluno, fugindo do padrão clássico das provas. 

Para que possamos garantir proveitos da prática de jogos no processo educativo, 

daremos algumas orientações a respeito da sua construção, levando em conta a feitura do 

framework. Como a construção do jogo é feita de forma progressiva, é fundamental desenhar, 

testar o que foi projetado, redesenhar, aprimorar a experiência e adequá-lo ao grupo a quem ele 

se dirige. Para a criação de uma versão inteiramente digital, sugerimos a utilização do aplicativo 

Trello4 para construir a matriz elementar que, conforme os estudos de Murray (2015), está 

presente na estética de qualquer meio eletrônico: a agência, a imersão e a transformação. 

Vejamos o quadro abaixo: 

                                                           
3 O blog Guia Escape Room foi idealizado por nós, autoras desse trabalho, com a finalidade de condensar os 

materiais aqui apresentados e explorados. Todos os arquivos contidos podem ser utilizados desde que 

referenciados como Pontes e Santos (2021). Link de acesso ao blog: https://guiaescaperoom.blogspot.com/. 
4 O Trello é um aplicativo gratuito de gerenciamento de projetos digitais, operando como um modelo de negócio. 

Com ele é possível criar quadros para a organização das tarefas. Link para acesso ao app: https://trello.com/pt-BR.  
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Quadro 4 – Elementos que compõem um jogo 
Agência Envolve a capacidade de realizar 

ações de significado, provocando 

protagonismo, exploração e 

construção 

Imersão Envolve as funções psicológicas, 

quais sejam: sensação, intuição e 

pensamento 

Transformação Envolve todas as provocações e 

controvérsias, ou seja, os momentos 

de tensão 

Fonte: Murray (2015). 

 

De acordo com Murray (2015), a agência se direciona à capacidade de realizar ações de 

significado e ter os resultados dessa ação, provocando reações de participante protagonista, 

explorador e construtor, assumindo as responsabilidades das escolhas autorais e 

proporcionando momentos riquíssimos nas narrativas propostas. Então, é o movimento que 

determina a ‘jogabilidade’ do instrumento. A imersão, por sua vez, está associada às funções 

psicológicas, como intuição e pensamento. A transformação corresponde às tensões, 

controvérsias e provocações. De momento, precisamos apenas que exista o contato com essa 

planilha. No final dessa subseção, depois de compreendido o passo a passo, as próximas 

experiências de Escape Room podem ser ajustadas simplesmente através desses três pontos 

postos nas figuras 13 e 14. 

 

Figura 13 – Planilha dos elementos construtivos do Escape Room em versão física 
AGÊNCIA 

TIPO DE DESAFIO COMPETÊNCIA DO SUJEITO EXEMPLOS DO JOGO 

   

IMERSÃO 

ELEMENTOS DESCRIÇÃO EXEMPLOS DO JOGO 

   

TRANSFORMAÇÃO 

ELEMENTOS CUIDADOS EXEMPLOS DO JOGO 

   

Fonte: Autoria própria (2021). 
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Figura 14 – Planilha dos elementos construtivos do Escape Room em versão digital 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Disponibilizamos essas duas versões básicas (não preenchidas) com o intuito de que 

quem for criar, possa usá-las conforme for montando o percurso do jogo. Dessa forma, de 

acordo com a explicação do passo a passo, precisamos alimentar a planilha para criar essa 

‘jogabilidade’. A planilha física pode ser acessada no formato pdf no nosso blog, assim como 

o link de acesso à planilha digital no Trello também está posto. Considerando que estamos com 

nosso material em mãos, podemos iniciar o passo a passo. Primeiro, esclarecemos que se trata 

de um framework nosso, logo, usamos os passos que testamos previamente em outras 

atividades. Certamente, como toda ação pedagógica é passível de mudanças, nós, enquanto 

criadores, podemos alterar a ordem de alguns passos sem deixar que se perca o sentido do jogo. 

Apresentamos no quadro abaixo as etapas que julgamos necessárias nessa construção. 

 

Quadro 5 – Etapas para elaboração do Escape Room 
Etapa Indicativo Etapa Indicativo 

01 Dialogue com a turma 11 Desenhe a trilha 

02 Defina os conteúdos instrucionais e 

os objetivos 

12 Catalogue a materialização 

03 Escolha a narrativa 13 Defina a quantidade de jogadores 

04 Determine a quantidade de desafios 14 Estabeleça as regras gerais 

05 Construa os desafios com base no 

nível de dificuldade 

15 Defina o mentor 

06 Fixe o tempo 16 Monte a matriz de referência 

07 Escolha o espaço 17 Monte a sala 

08 Construa a fuga 18 Comunique e realize a atividade 

09 Planeje pistas e artefatos 19 Faça uma avaliação 

10 Verifique a possibilidade de inserção 

das tecnologias 

20 Redesenhe o jogo 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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 Como nossa proposta é simplificar a construção do jogo, buscamos distribuí-lo em 20 

(vinte) etapas e explicamos separadamente cada uma. Para que cada ponto seja melhor 

compreendido, iremos nos debruçar na explicação do que se trata e exemplificar com base em 

um Escape Room voltado aos Eixos Cognitivos comuns a todas as áreas de conhecimento do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), mais uma vez reforçando o caráter interdisciplinar 

desse jogo e a importância de um professor na construção e mediação. Para tanto, recolhemos 

o documento do Ministério da Educação (2009) e aprofundamos em exemplos físicos e digitais. 

 

i) Dialogando com a turma: 

 

O primeiro passo para construir um Escape Room é estabelecer um diálogo inicial com 

a turma. Essa conversa não precisa ser muito extensa ou formal, mas é preciso buscar a 

subjetividade e a compreensão das necessidades e afinidades dos alunos. Ainda mais importante 

nesse diálogo é entender o que os alunos já dominam para que, na definição dos conteúdos 

instrucionais, possa ser considerada a Zona de Desenvolvimento Proximal sugerida por 

Vygotsky (1989). 

É importante contar com essa participação dos alunos, deixá-los sugerir os pontos de 

maior dificuldade, ou mesmo, de maior interesse, para que a riqueza da construção coletiva do 

jogo se manifeste. Quando ouvimos o nosso aluno estamos fazendo surgir “[...] o respeito à 

autonomia e à dignidade de cada um” (FREIRE, 2011, p. 58). Com base nessa escuta, o 

professor inicia o seu processo de mediação, articulando os assuntos que surgiram e 

estruturando-os sequencial e logicamente. Como no nosso exemplo faremos uso dos eixos 

cognitivos comuns a todas as áreas de conhecimento do ENEM, seria interessante verificar até 

que ponto reside a interpretação dos alunos em cada um dos cinco eixos, conferindo o seu 

aparelho conceitual. Essa matriz de referência também pode ser encontrada no nosso blog. 

 

ii) Definindo os conteúdos instrucionais e os objetivos: 

 

Conhecendo as necessidades dos alunos, o próximo passo é estabelecer os conteúdos 

instrucionais com os seus respectivos objetivos. É interessante firmar um tema específico e, a 

partir deste, buscar aspectos interdisciplinares no jogo, não o resumindo. É a partir desse tema 

que se torna possível a determinação do enredo, a definição do momento histórico que a 

narrativa passará e os elementos que serão utilizados. Este é um dos principais passos, porque 

todos os desafios criados terão que ser compatíveis com os objetivos definidos e, de certa forma, 
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é o passo que garantirá o caráter educacional da proposta. Por isso é necessário dialogar com a 

turma e diagnosticar as suas necessidades antes de definir este ponto. Essa definição tanto pode 

ser arbitrada pelo mediador como pode ser definida pela turma, a depender de como se dará a 

proposta. 

Neste caso, os conteúdos instrucionais que utilizaremos com os seus respectivos 

objetivos são: a) dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer 

uso das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa; b) 

compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento 

para a compreensão de fenômenos naturais, de processos históricogeográficos, da produção 

tecnológica e das manifestações artísticas; c) enfrentar situações-problema (SP): selecionar, 

organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para 

tomar decisões e enfrentar situações-problema; d) construir argumentação (CA): relacionar 

informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações 

concretas, para construir argumentação consistente; e e) elaborar propostas (EP): recorrer aos 

conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de intervenção solidária 

na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

 

iii) Escolhendo a narrativa: 

 

O processo de escolha da narrativa é essencial para o jogo, principalmente, porque 

resume o contexto da atividade e é a história que ampara todos os desafios que serão propostos. 

A finalidade maior dessa etapa é transformar o jogo em algo que atraia o aluno e que faça dessa 

um processo que agregue experiência, mas não qualquer experiência, falamos da experiência 

que seja imersiva e memorável, ou seja, que ‘aconteça’ no aluno (LARROSA, 2002). Se o jogo 

não tiver um desafio final, algo maior a ser alcançado, que envolva o aluno em uma cena, 

dificilmente ele se manterá motivado. Por isso, é fundamental criar uma narrativa a ser 

problematizada por quem jogará. 

Até mesmo no momento de divulgação dessa atividade, a narrativa deve ser introduzida, 

porque ela criará o sentimento de mistério nos alunos. Podemos criar várias narrativas para os 

futuros jogos, por exemplo: libertar alguém que foi sequestrado; desvendar os mistérios de um 

crime; escapar de algum espaço em que foi preso; descobrir quem assassinou alguém; participar 

de uma missão de espionagem; desativar alguma bomba; criar algo, como uma poção, um 

remédio; desenvolver uma nova máquina; analisar a problemática de um texto. Então, mais uma 
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vez é fundamental que o professor atue como mediador, relacionando o tema que foi escolhido 

à narrativa que será desenvolvida por ele. 

Como é a narrativa que permite a imersão do aluno na experiência e considerando os 

eixos trabalhados, decidimos exemplificar a seguinte elaboração: [ouve-se o som de um 

megafone anunciando a narrativa quando os alunos entram na sala/biblioteca/espaço] – 

Atenção, investigadores e investigadoras, vocês estão com uma missão muito importante: uma 

bomba foi acionada nessa sala. Para desativá-la, vocês precisam encontrar o código numérico 

que se compõe com as tarefas que encontrarão. Nossa, que enrascada! Percebam que só temos 

60 minutos até que ela exploda. Será que vocês poderiam resolver esse dilema? Vocês são 

capazes? Eu torço para que sim, mas o tempo está correndo. 

 Da mesma forma que criamos essa narrativa com base em uma bomba que precisa ser 

desativada, podemos definir esta narrativa conforme o cenário que for utilizado. Caso seja uma 

versão digital, podemos usar a narrativa baseada em uma porta que está trancada e precisa ser 

aberta, ou mesmo, em um cofre que resguarda um segredo. O site Genial.ly5 resguarda muitas 

narrativas prontas para desafios de fuga, podendo ser encontradas na guia “inspiration” e 

filtradas por especialidades, quais sejam: corporação, educação, gamificação e outros. 

Vinculamos ao blog os modelos de narrativas de Escape Room disponibilizados nessa 

plataforma. 

 

iv) Determinando a quantidade de desafios: 

 

Quando definimos o tema, os objetivos e a narrativa que será envolvida, é a hora de 

determinar quantos problemas existirão nos desafios e, claro, sempre lembrando de não 

extrapolar nesse número, porque trabalhamos com horários limitados. Essa quantidade de 

desafios irá demarcar o tempo necessário ao jogo e a complexidade cognitiva dos desafios que 

perfazem o jogo. No caso do exemplo que estamos usando, definimos 5 problemas, cada um 

correspondente ao eixo cognitivo trabalhado, neste caso, dominar linguagens, compreender 

fenômenos enfrentar situações-problema, construir argumentação e elaborar propostas. 

Certamente, cada problema pode envolver outros problemas menores. Tudo depende da 

perspectiva a ser trabalhada que poderá ser ajustada sempre que se tornar necessário em seu 

desenvolvimento. 

 

                                                           
5 O Genial.ly se trata de uma plataforma gratuita para criação de recursos interativos e educativos inovadores, 

incluindo pôsteres, apresentações, jogos, mapas e calendários. Link de acesso: https://app.genial.ly/inspiration. 
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v) Construindo os desafios com base no nível de dificuldade: 

 

Essa fase exige muito estudo e planejamento, porque é a construção das provas que 

nortearão o jogo, logo, é uma etapa que precisa estar alinhada com a narrativa, o tema e os 

objetivos instrucionais determinados. É, talvez, a etapa mais desafiadora para qualquer pessoa 

que irá elaborar um Escape Room. A maioria das salas de fuga usa desafios que envolvem 

cadeados, códigos numéricos, jogos de tabuleiro. Mas não são só essas as possibilidades. Ainda 

podemos fazer uso de textos impressos, pinturas, imagens, gravação de áudios, cifras, caça-

palavras, QR codes, mapas, entre outros. 

Outro ponto a ser considerado é a complexidade dos desafios. Isso porque desafios 

muito complicados ou extremamente fáceis podem desestimular o jogador. Por isso é necessário 

sempre ir intercalando, um desafio mais simples e um mais complexo. Assim, o aluno consegue 

manter a empolgação dentro do jogo, porque ele se torna fluido. Guigon et al. (2018) abordam 

que essa relação reside atrelada à dificuldade e linearidade do jogo. Dessa forma, é sempre 

preciso revisar e encontrar a dosagem correta dos desafios. É um exercício tentar responder: o 

que, de fato, é interessante para quem vai jogar? 

Ainda mais importante é lembrar que, pedagogicamente, os desafios precisam envolver 

temas interdisciplinares, mobilizando e articulando conhecimentos prévios e incentivando a 

aprendizagem de novos conhecimentos. Quando pensamos dessa forma, trazemos à tona o 

enunciado vygotskyano de que “[...] chamamos de internalização a reconstrução interna de uma 

operação externa” (VYGOTSKY, 2003, p. 74). Um estudo específico sobre o Escape Room, 

feito por Clain (2019), que envolveu 141 alunos do curso de Farmácia de uma instituição de 

ensino superior, mostrou que 91% desses participantes se motivam quando os assuntos não são 

inteiramente dominados por eles, porque envolve engajamento e desafio. Agora, pensemos na 

escolha desses desafios, com base nos cinco eixos já determinados, conforme o quadro abaixo. 

 

Quadro 6 – Escolha dos desafios com base nos eixos cognitivos 
Desafio físico Desafio virtual Eixos cognitivos trabalhados 

1: A primeira prova é encontrar 

informações em um texto. Ao entrar 

na sala, os alunos irão se deparar com 

um texto. Esse texto terá algumas 

letras em negrito. Ao unir essas letras, 

eles encontrarão a seguinte frase: 

‘acenda a luz’. Os alunos devem, 

então, acender a luz – neste caso, a 

negra –, que, diferentemente das 

outras luzes da sala, quando acesa, 

refletirá um número escrito de 

1: A primeira prova é 

encontrar informações em um 

texto. Ao abrir a primeira 

página do desafio, eles 

encontrarão um texto. Esse 

texto terá algumas letras em 

negrito. Ao unir essas letras, 

eles encontrarão a seguinte 

frase: “há que ser claro”. Neste 

caso, clicando em uma luz que 

haverá na tela, eles serão 

Enfrentar situações-problema, 

dominar linguagens e compreender 

fenômenos; 
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protetor solar na parede: ‘2’. E abaixo 

dele constará a seguinte informação: 

esse é o primeiro número para 

desativar a bomba. Guardem-no e 

sigam para a segunda prova. Assim, 

observando a seta que haverá, eles 

saberão qual caminho tomar. 

direcionados a outra página, 

em que constará o número ‘2’ 

e essa informação: ‘esse é o 

primeiro número para 

desativar a bomba. Guardem-

no e passem para a segunda 

prova’. 

2: A segunda prova consiste em 

buscar por um objeto escondido na 

sala. Neste caso, como tínhamos o 

auxílio da seta, ela indicará aos alunos 

um baú. Neste baú irão existir vários 

documentos e alguns objetos. Um 

deles será um número de borracha: 

‘7’. E em um dos documentos existirá 

a seguinte orientação: ‘vocês 

precisam buscar algo relacionado a 

esse número’. Nessa saga, supomos 

que os alunos irão atentar para duas 

imagens postas em uma das paredes 

da sala, quase iguais, mas que contém 

7 erros. Em cima dela, um aviso novo: 

‘trabalhem em equipe. Dividam-se. 

Uns procuram os erros, outros, os 

acertos. Sim, essa é uma pista’. 

Assim, entendemos que alguns 

membros do grupo irão descobrir os 7 

erros enquanto outros mobilizam-se 

na frase. Na parece oposta a essa, 

existirá o símbolo ✔️ representando 

‘os acertos’. Abaixo desse símbolo, 

existirá a seguinte operação 

matemática: 25 – 12 * 2 e a frase: ‘o 

resultado é o segundo código que 

desativará a bomba’. Agora, busquem 

pelo símbolo que representa a 

profissão do professor. 

2: A segunda prova consiste 

em buscar por um objeto 

escondido na sala. Neste 

contexto, haverá muitos 

elementos na tela, mas apenas 

um terá um hiperlink, que será 

um baú. Clicando nesse baú, 

irão surgir vários documentos 

e um número: ‘7’. E em um 

dos documentos existirá a 

seguinte orientação: ‘vocês 

precisam buscar algo 

relacionado a esse número’. 

Nessa saga, supomos que os 

alunos irão clicar na seta da 

página seguinte. Nela, 

encontrarão duas imagens 

quase iguais, mas que contém 

7 erros. Em cima dela, um 

aviso novo: ‘trabalhem em 

equipe. Dividam-se. Uns 

procuram erros, outros, os 

acertos. Sim, essa é uma pista’. 

E na parte de baixo, muitos 

símbolos espalhados. Assim, 

entendemos que enquanto 

alguns membros do grupo irão 

descobrir os 7 erros, outros 

observarão esses símbolos. 

Clicando neste ✔️, que 

representa ‘os acertos’, surgirá 

a seguinte operação 

matemática: 25 – 12 * 2 e a 

frase: ‘o resultado é o segundo 

código que desativará a 

bomba’. Siga para a próxima 

página e busquem o símbolo 

que representa a profissão do 

professor. 

Enfrentar situações-problema, 

dominar linguagens, compreender 

fenômenos, construir argumentação 

e elaborar propostas. 

3: A terceira prova trata de símbolos 

que constituem chaves. Neste desafio, 

considerando que os alunos saberão 

encontrar o símbolo que representa a 

profissão do professor, no caso, a 

coruja, o nível de complexidade se 

dará maior. Junto à coruja existirão 

quatro jogos: um musical, em que eles 

precisam ligar o rádio e ouvir. Na 

ocasião, depois de 10 segundos de 

música, surgirá o aviso: ‘0, guardem-

no’; o outro jogo será um sudoku em 

que o número da quarta linha da 

última coluna corresponderá ao 

3: A terceira prova trata de 

símbolos que constituem 

chaves. Neste desafio, 

considerando que os alunos 

saberão encontrar o símbolo 

que representa a profissão do 

professor, no caso, a coruja, o 

nível de complexidade se dará 

maior. Caso cliquem em um 

símbolo divergente, serão 

levados a vídeo-aulas do 

ENEM, caso na coruja, 

surgirão 4 jogos. O primeiro 

consiste em um rádio. 

Enfrentar situações-problema, 

dominar linguagens, compreender 

fenômenos, construir argumentação 

e elaborar propostas. 
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segundo código: ‘3’. Certamente essa 

informação estará ao lado do jogo; o 

terceiro jogo é o mais simples, 

bastando definir qual a fórmula do gás 

carbônico e usando o número que está 

presente nela, no caso: ‘2’; e, por fim, 

o quarto será um espelho que terá uma 

frase, em que um dos alunos olhará e 

responderá: ‘qual o ano que você 

estuda?’, no caso: ‘1’. À frente desses 

quatro jogos haverá a afirmativa: ‘o 

terceiro código que desativará a 

bomba é a soma dos resultados desses 

jogos’. No caso, 0+3+2+1 = 6. 

Guardem-no e sigam para perguntar 

no lugar onde todos perguntam. 

Ligando-o, os alunos ouvirão 

10 segundos de música e, em 

seguida, o aviso: ‘0, guardem-

no’; o outro jogo será um 

sudoku em que o número da 

quarta linha da última coluna 

corresponderá ao segundo 

código: ‘3’. Certamente essa 

informação estará ao lado do 

jogo; o terceiro jogo é o mais 

simples, bastando que, dentre 

as várias fórmulas que 

surgirão, os alunos cliquem na 

do gás carbônico, conforme a 

orientação que haverá, e 

guardem o único número que 

há nessa fórmula, no caso, o 

‘2’; e, por fim, o quarto jogo 

abrirá um comando que diz ‘se 

olhe’, permitindo a utilização 

da câmera do computador dos 

alunos, assim, se vendo, 

aparecerá a questão na 

legenda: ‘qual o ano que você 

estuda?’, no caso, ‘1’. 

Clicando na página seguinte, 

haverá a afirmativa:  ‘o 

terceiro código que desativará 

a bomba é a soma dos 

resultados desses jogos’. No 

caso, 0+3+2+1 = 6. Guardem-

no e sigam para perguntar no 

lugar onde todos perguntam. 

4: O quarto desafio inicia com a 

correspondência de padrão. 

Primeiramente, como os alunos 

receberam a informação de que 

devem seguir para onde todos 

perguntam, entendemos que 

associarão à imagem pregada na 

terceira parede da sala: ‘a marca do 

Posto Ipiranga’. Nela, o professor 

mediador deverá estar sentado 

normalmente. Então, mesmo que os 

alunos não consigam fazer a 

associação à marca, ainda assim 

lembrarão da figura do professor. Ao 

chegar lá, os alunos só receberão o 

código quando realizarem qualquer 

pergunta, independentemente de qual 

seja. A frase que o professor 

responderá é: ‘3, assim como um 

terço te fará descobrir o final’. 

4: O quarto desafio inicia com 

a correspondência de padrão. 

Primeiramente, como os 

alunos receberam a 

informação de que devem 

seguir para onde todos 

perguntam, entendemos que 

associarão à imagem do Posto 

Ipiranga, dentre tantas 

logomarcas que aparecerão na 

página. Clicando nela, 

surgirão alguns símbolos. Um 

deles é o de interrogação. 

Como tratamos de uma 

pergunta, é o que servirá para 

a prova. Ao clicar, aparecerá a 

seguinte informação: ‘3, assim 

como um terço te fará 

descobrir o final’. 

Dominar linguagens, compreender 

fenômenos, construir argumentação 

e elaborar propostas. 

5: Supomos que os alunos irão buscar 

algo relacionado a terço. Na sala, 

haverá um espaço com livros, dentre 

eles, uma bíblia, e em cima dessa, um 

terço. Junto ao terço, haverá um papel 

que terá escrito: ‘monte o quebra-

cabeça da mesa associada a esse 

5: Supomos que os alunos irão 

buscar algo relacionado a 

terço. Na página seguinte 

haverá algumas imagens. Uma 

delas será uma bíblia. 

Clicando nela, surgirá um 

terço. Clicando no terço, 

Enfrentar situações-problema, 

dominar linguagens, construir 

argumentação e elaborar propostas. 
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símbolo’. Existirão três mesas, a ‘1’, 

a ‘2’ e a ‘3’ e em cada uma haverá um 

quebra-cabeça diferente, sendo 

apenas um o correto. Como tratamos 

de um terço, imaginamos que os 

alunos buscarão resolver o da terceira 

mesa. Nele, ao montar, as peças 

mostrarão a frase: ‘o último número é 

o 9. É hora de uni-los e desativar a 

bomba’. Assim, entendemos que os 

alunos poderão, com o código gerado 

nas provas (2, 1, 6, 3 e 9), desativar a 

bomba e ‘escapar’ da sala. 

haverá o aviso: ‘monte o 

quebra-cabeça da porta que 

corresponde a esse símbolo’. 

Existirão as portas ‘1’, ‘2’ e 

‘3’. Cada porta tem um 

quebra-cabeça diferente. Os 

dois errados, darão um número 

incorreto. O certo, ao 

montado, fará surgir a frase 

final do jogo: ‘o último 

número é o 9’. É hora de uni-

los e desativar a bomba’. 

Assim, entendemos que os 

alunos poderão, com o código 

gerado nas provas (2, 1, 6, 3 e 

9), desativar a bomba e 

‘escapar’ da sala. 

Fonte: Autoria própria (2021). 
 

 Os desafios que criamos e mostramos anteriormente foram apenas para exemplificar 

como deve se dar a construção dos desafios, sempre buscando associar às temáticas. Mas isso 

serve, tão somente, como um guia, o que sugere cada um usar a sua criatividade. Se, de repente, 

for na disciplina de matemática, por exemplo, é possível investir mais nas fórmulas 

matemáticas, equações, vetores, matrizes. Se for na disciplina de história, que tal tratar do 

descobrimento do Brasil? Em língua portuguesa, seria incrível presenciar um Escape Room 

sobre os autores brasileiros. E, assim, vamos costurando e percebendo que são infindáveis as 

chances de desenvolver esse jogo, no entanto, sem esquecer a interdisciplinaridade. 

 Nas atividades online podemos explorar um dos gêneros mais conhecidos e retratados 

em salas digitais de Escape Room: o quis. De acordo com Ramos e Cruz (2018), esses desafios, 

sendo construídos por perguntas e respostas, possibilitam um maior engajamento com outros 

jogadores para melhorar os resultados. Nas atividades físicas, podemos investir na busca por 

objetos escondidos, inclusive, aqueles que estão abandonados em casa: um postal, uma chave, 

caixas, luvas, controles de televisão, fotos, chapéus. Esse é o momento de explorar a 

criatividade e ressignificar o uso de materiais que, até então, parecem não mais nos servir. 

 Sugerimos ainda um maior trabalho na análise de textos, uma vez que permite ampliar 

o envolvimento da narrativa. Além disso, combinação de objetos, trabalho com cores, quadros 

antigos, adivinhas, que usam linguagem alegórica, metafórica ou associativa, as tão conhecidas 

palavras-cruzadas, os geradores de mensagens secretas, os baldes usados na coleta seletiva, para 

os alunos adivinharem em quais destinarem alguns resíduos e muito mais. Então, há muita 

riqueza de material físico que pode ser utilizado. Se a sua finalidade é criar um jogo online e 

ainda não sabe onde criar as provas, reunimos 8 (oito) ferramentas digitais que podem ajudar 

na criação dessas atividades, agrupadas no quadro a seguir. 
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Quadro 7 – Ferramentas para criação de atividades digitais para o Escape Room 

Aplicativo Função Link de acesso 

 

QR Code Fácil: criação de 

mensagens criptografadas 

https://www.qrcodefacil.com/ 

 

 

Genial.ly: criação de designs 

interativos e modelos prontos de 

jogos 

https://app.genial.ly/dashboard 

 

 

Sudoku: criação de sudokus 

simples, médios e difíceis 

https://sudoku.com/pt 

 

 

Racha Cuca: disponibilização 

de quebra-cabeças, quiz, 

passatempo 

https://rachacuca.com.br/logica/ 

 

 

Ponto de fusão: criação e 

diversificação de textos 

https://www.pontodefusao.com/letras/ 

 

 

Kahoot!: criação de quiz https://kahoot.it/ 

 

 

Jigsaw Planet: criação de 

puzzles 

https://www.jigsawplanet.com/?lang=pt-BR 

 

 

Learning Apss: criação de jogo 

da forca, jogos de palavras, 

labirintos, palavras cruzadas 

https://learningapps.org/ 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
 

Então, percebemos que não há um único modelo para criar os desafios do Escape Room. 

Tudo depende do tempo, criatividade, contexto, necessidades e recursos de quem desenvolve a 

proposta do jogo. Além dessas sugestões, deixamos uma lista de atividades físicas que ainda 

podem compor propostas interdisciplinares no 5º passo do nosso blog, de acordo com as 

adaptações necessárias. 

  

vi) Fixando o tempo: 

 

Conhecendo cada uma das atividades, vamos explorar a fixação do tempo com algumas 

reflexões como: pensar no tempo que os alunos poderiam usar para resolver essas atividades e 

desafios. No entanto, devemos compreender que o tempo escolhido/fixado, no caso, deve ser 

suficiente para que sejam concluídos os desafios propostos, mas, não uma exigência posta, 

https://www.qrcodefacil.com/
https://app.genial.ly/dashboard
https://sudoku.com/pt
https://rachacuca.com.br/logica/
https://www.pontodefusao.com/letras/
https://kahoot.it/
https://www.jigsawplanet.com/?lang=pt-BR
https://learningapps.org/
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definitiva. Como o percurso do Escape Room interessa muito mais que o seu resultado, o 

sucesso do jogo se dará pelo envolvimento e não pelo escape propriamente dito. Neste caso, 

precisamos regular a logística da escola ao tempo dos desafios e proponha. A maior parte dos 

jogos de Escape disponibilizam 60 minutos para cada equipe. Para o desafio que propomos 

como exemplo, também optaríamos por essa durabilidade. Lembramos, ainda, que o tempo 

precisa ser comunicado, anteriormente, às equipes e podemos controla-lo tanto por ferramentas 

digitais, como por exemplo: cronômetros online, como ainda em relógio comum, ou usando um 

projetor na turma. 

 

vii) Escolhendo o espaço: 

 

É fundamental ter atenção na escolha do espaço, sobretudo, quando tratamos de um 

ambiente físico. Os jogos digitais, em sua maioria, já constam de designs modelo, sendo muito 

mais fácil adaptar o lugar à narrativa proposta. Mas, os ambientes físicos, em especial, merecem 

atenção redobrada nas escolhas, porque precisa envolver o tempo histórico em questão, 

fomentar o mistério, harmonizar os elementos e ser amplo o bastante para a fluidez das 

atividades, sobretudo, porque os alunos estarão em movimento. 

É importante esvaziar a sala para alimentá-la somente com os objetos que irão compor 

o jogo. Certamente, itens como lousa, algumas mesas ou estantes, podem ser mantidas e, 

inclusive, utilizados na construção dos desafios. Ambientes como bibliotecas, sala de jogos e 

demais, também podem adaptar-se a uma proposta de Escape. Nem todas as salas terão 

fechadura, então, pode ser usado um cofre para ser aberto, ou uma bomba, como fizemos no 

exemplo. O importante é que o espaço envolva o tamanho ideal e as possibilidades construtivas 

dos desafios. Para nossa proposta, pensamos em uma sala física básica, no tamanho 3m por 

3,5m. 

 

viii) Construindo a fuga: 

 

Essa é a etapa que instiga a fuga. Ora, é como o próprio nome do jogo sugere: escape 

da sala. Então, precisamos definir o que será utilizado como fecho. Como já mencionamos, 

podem ser usados os mais variados tipos de cadeados. Em caso de não ter fechadura, podemos 

usar bombas, cofres e itens mais simples. No caso de cadeados físicos, deixamos como sugestão 

os de combinação numérica, que são fáceis de encontrar no mercado e, quase sempre, em 

valores inferiores a R$ 20,00, o que torna o investimento viável. 
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Já em se tratando da versão física, existem muitos sites que disponibilizam cadeados 

online, bastando preencher a sequência numérica, contudo, sentimos dificuldade em encontrar 

versões gratuitas ou de mais básica utilização. Dessa forma, sugerimos a criação de um próprio 

pelo Google Formulários, como elaboramos um com uma bomba digital para melhor dar conta 

dessa compreensão. Neste caso, fizemos com base nos estudos de Santos e Moura (2021), mas 

adaptando ao nosso jogo. 

Primeiramente precisamos acessar o Google Formulários 6. Em seguida, basta 

nomearmos o formulário com a frase que melhor atende à proposta de atividades elaborada. 

Neste caso, usamos: “Desative a bomba!”. Ainda na descrição, evidenciamos que o tempo 

estaria acabando, como mostra a figura abaixo. 

 

Figura 15 – Primeiro passo para montar uma bomba digital 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Feito isso, é preciso clicarmos no ícone de engrenagem, que representa as configurações 

(⚙️) e, em seguida, ativarmos a opção “criar teste”, que com ela, outras serão ativadas e 

mantidas, como mostra a figura a seguir. 

 

 

 

                                                           
6 O acesso deve ser feito pelo link: https://forms.gle/P7fjWtfjDm9MyYCq7. 
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Figura 16 – Segundo passo para montar uma bomba digital 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Tendo transformado em teste, basta clicar no símbolo + e escolher “resposta curta”. 

Depois, no campo da pergunta, devemos dar instruções aos alunos para desativarem a bomba, 

ou abrirem o cadeado. Em seguida, no símbolo de imagem, deveremos inserir o que representa 

o desafio. No nosso caso, optamos por uma bomba. Assim feito, clicamos no campo 

“obrigatória”, como mostra a figura abaixo. 

 

Figura 17 – Terceiro passo para montar uma bomba digital 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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Cumprido esse passo, clicamos no botão ao lado da questão obrigatória ( ⋮ ) e 

selecionamos a validação de resposta. Assim feito, definimos se a resposta será numérica, 

textual, o que irá conter todas as opções. Neste caso, para o exemplo, definimos “número”, em 

seguida, “igual a”, depois, “21639” e estabelecemos como texto de erro personalizado a frase 

“tente novamente, vocês irão conseguir!”. É o que apresentamos na figura abaixo. 

 

Figura 18 – Quarto passo para a construção de uma bomba digital 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Assim feito, clicamos no símbolo de igualdade (=) e, em seguida, selecionamos a 

segunda seção. Nela, devemos inserir a foto que representará a vitória e a frase que preferirmos. 

De tal forma, usamos a frase: “Que incrível! Vocês conseguiram!” e uma imagem de pessoas 

comemorando, mas também podem ser usados cadeados abertos, bombas desativadas, 

conforme for a proposta elaborada. Em tal caso, deixamos disponível no blog um link do 

formulário editável para possíveis alterações de imagens e frases, com toda a estrutura já 

montada. 

 

ix) Planejando pistas e artefatos: 

 

Todo enigma carece de pistas. São as pistas que introduzem o aluno nos desafios e o 

instiga a ir além. Essas pistas proporcionam ao aluno um roteiro e o faz perceber o andamento 

dentro do jogo, ou seja, é uma forma de levá-lo até o desafio final, neste caso, a fuga da sala. É 

preciso, assim como no caso da escolha dos desafios, dosar essas pistas, porque não podem ser 

muito óbvias nem de interpretação impossível. Elas precisam, mais que qualquer coisa, 
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estimular o pensamento e a capacidade de criação do aluno. Além disso, juntamente às pistas, 

estão os artefatos. Estes decoram a sala e conferem a ela uma identidade visual e temática. É 

válido apostar, no caso de um Escape Room físico, nas caixas e materiais em desuso, além de 

algumas imagens impressas. E, na versão digital, reunir imagens e vídeos interessantes, além 

de designs que correspondam à narrativa. 

 

x) Verificando a possibilidade de inserção das tecnologias: 

 

Ainda muito importante é determinar o uso das tecnologias, isso porque tratamos de 

uma geração de nativos digitais (PRENSKY, 2003). Não há nem o que se falar nas versões 

digitais, porque todas elas envolvem aspectos tecnológicos. Neste caso, esse ponto surge 

essencialmente para a versão física. É importante estimular o uso de QR codes, tablets, relógios 

digitais, lanternas e alguns itens que agucem a atenção dos alunos. No caso do nosso exemplo, 

propomos o uso de um relógio digital, que deve ser posto no projetor da sala, para marcar o 

tempo em que a bomba disparará. Neste caso, sugerimos o uso do aplicativo Classtools7, 

apresentado na figura abaixo. 

 

Figura 19 – Aplicativo online para relógio digital 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Um dos pontos mais interessantes desse site é a possibilidade de definir o tempo e a 

trilha sonora, com sons já existentes na plataforma ou com uma trilha sonora incorporada do 

                                                           
7 Aplicativo para a criação de cronômetro digital. Pode ser acesso no link: https://www.classtools.net/timer/. 

https://www.classtools.net/timer/
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Youtube. Neste caso, basta procurar por playlists com músicas de ação ou, conforme a sua 

narrativa, suspense. No blog também disponibilizamos o acesso. 

 

xi) Desenhando a trilha: 

 

O passo seguinte é o desenho da trilha, organizando o fluxo das atividades, para que 

uma prova sempre direcione à outra. As atividades que escolhemos já tem uma sequência pela 

quantidade de vezes que fizemos essa atividade, mas, as primeiras vezes sempre deixam brechas 

entre um desafio e outro. Por isso, sugerimos um desenho da trilha. De acordo com Berzosa 

(2018), a trilha pode ser das seguintes formas: aberta, não tendo uma sequência específica, o 

que pode dificultar a construção do código; sequencial, quando uma atividade leva a outra, que 

é o nosso exemplo; e trajetorial, quando existem diferentes formas de construção. Tentamos 

elaborar uma imagem que mostre essas trajetórias, conforme consta na figura abaixo. 

 

Figura 20 – Fluxo das atividades do Escape Room 

 

Fonte: Nicholson (2015). 

 

É possível perceber que todos os nossos desafios estão conectados, logo, um encaminha 

ao outro. Contudo, essa é só uma das formas de realizar o jogo, cabendo ao criador melhor 

projetar conforme seus desafios e respostas. 

 

xii) Catalogando a materialização: 

 

O próximo passo é catalogar todos os materiais que precisaremos utilizar para construir 

o jogo. Neste caso, principalmente, na versão física. A versão digital pode se dar congregando 

Aberta 

Sequencial 

Trajetorial 
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os sites a serem usados. Na física, por sua vez, é fundamental por envolver recursos financeiros, 

dessa forma, é preciso analisar cada atividade e verificar o que ela demanda. No exemplo dado, 

precisaríamos dos seguintes materiais: folha ofício, algumas impressões, protetor solar, luz 

negra ou papel crepom preto, folha de EVA, baú, rádio, projetor, espelho, quebra-cabeças, 

mesas, cadeira, celular, bíblica, livros e terço. Vemos que são materiais simples e possíveis de 

conseguir.  

 

xiii) Definindo a quantidade de jogadores: 

 

Em seguida, é o momento de definir o tamanho do grupo, isso porque é ideal não ser 

um grupo tão grande, nem muito pequeno. Em geral, as experiências são feitas com 3 a 5 

jogadores. Se for na versão digital, é um bom número. Caso seja na versão física, atente ao 

tamanho da turma depois de preenchida com os artefatos. Além disso, um ponto que pode 

influenciar nessa decisão é a quantidade e dificuldade dos desafios escolhidos. No exemplo 

dado por nós, especificamos como mínimo 4 jogadores e como máximo 6 jogadores. 

 

xiv) Estabelecendo as regras gerais: 

 

Ainda é essencial estabelecer as regras gerais do jogo e repassar aos alunos, isso porque, 

como qualquer outro, precisa existir com coerência. É por meio das regras que os alunos guiarão 

o seu comportamento. Então, é ideal definir regras como: as portas não podem ser forçadas; 

nenhum material pode ser danificado; é preciso imperar o respeito entre as equipes e na própria 

equipe; a abertura da sala só se dará mediante resolução do enigma ou o fim do prazo do jogo; 

a equipe deve tentar resolver todos os desafios. As regras devem ser claras e, preferencialmente, 

curtas, para melhor serem memorizadas. 

 

xv) Definindo o mentor: 

 

Essa parte é medular na construção do jogo, sobretudo, na versão física. É interessante 

que tenhamos um mentor para contextualizar os participantes na ação, situá-los no jogo, 

informar as regras e tomar decisões em caso de as regras serem infringidas ou existirem 

eventuais interferências. Além disso, dependendo do andamento do jogo, o mentor, que também 

é o mediador, pode interferir com dicas ou reformulação de caminhos, descontando, por 

exemplo, alguns minutos para o grupo que necessitar de dicas adicionais, desde que avisados. 
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Assim, o mentor consolida a jogabilidade do Escape Room. Na versão digital, por sua vez, é 

sempre bom ter um professor, mentor, mediador, orientador, para caso de dúvidas. 

 

xvi) Montando a matriz de referência: 

 

Tendo todos esses itens definidos, o passo seguinte é a criação da matriz de referência 

que já abordamos. Estamos caminhando para o fim da construção do jogo. Basta retomar a 

matriz indicada antes do passo a passo e alimentá-la conforme os pontos já criados. A nossa, 

conforme os eixos cognitivos que definimos e as atividades que elaboramos, é apresentada na 

figura abaixo. Contudo, quem está trabalhando na versão digital, basta revisitar a planilha 

elaborada no Trello. 

 

Figura 21 – Planilha alimentada com elementos construtivos do Escape Room 
AGÊNCIA 

TIPO DE DESAFIO COMPETÊNCIA DO SUJEITO EXEMPLOS DO JOGO 

Encontrar informações em um 

texto 

Enfrentar situações-problema, 

dominar linguagens, compreender 

fenômenos, construir argumentação e 

elaborar propostas 

Desafio 1 

Buscar objetos ocultos Desafio 2 

Fazer uso de símbolos Desafio 3 

Definir correspondências de 

padrão 

Desafio 4 

Estabelecer relações de 

significado 

Desafio 5 

IMERSÃO 

ELEMENTOS DESCRIÇÃO EXEMPLOS DO JOGO 

Narrativa A narrativa deve ser previamente 

negociada com os alunos 

Eles entendem que a bomba será 

desativada caso encontrem o 

código 

Ambiente Construção de cenários São usadas pistas e artefatos, além 

de elementos tecnológicos 

Desafios Os desafios são, em sua maioria, de 

ordem dedutiva 

Pelas pistas, a história é 

desvendada, não sendo dada, 

necessariamente, em sequência, já 

que os códigos efetuam esse papel 

Relacionamentos O jogo precisa estimular o 

engajamento com a equipe 

Os desafios são envolvidos 

conjuntamente, sobretudo, pelo 

tempo limitado 

Símbolos Há necessidade de situações 

metafóricas 

A bomba explodirá e os alunos 

podem evitar esse acontecimento 

TRANSFORMAÇÃO 

ELEMENTOS CUIDADOS EXEMPLOS DO JOGO 

Motivação Destacar o que incentivará o aluno 

no jogo 

Não permitir que a bomba exploda 

Tensões Os pontos de tensão e conflito 

precisam ser previstos 

Interferências que possam ocorrer 

no espaço 

Emoções O que deve ser provocado Curiosidade na resolução das 

tarefas 

Cuidados A tensão precisa ser positiva Não estimular perdas para o caso 

de não conseguirem escapar da sala 

Fonte: Autoria Própria (2021). 
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 Criada essa matriz, percebemos que ela condensa os elementos que um jogo educativo 

precisa ter, necessitando apenas montar a sala e aplicar o jogo. 

 

xvii) Montando a sala: 

 

Construídos todos os aspectos da proposta do jogo, precisamos montar a sala. 

Considerando que já temos as atividades organizadas e separados os artefatos, deveremos 

dispor, na sala, cada objeto, espalhar as pistas e distribuir os enigmas. Quando se tratar da 

proposta digital, é efetuar a própria construção do jogo, que pode ser vista no Genial.ly. 

 

xviii) Comunicando e realizando a atividade: 

 

É essencial comunicarmos a atividade. Esse aviso prévio servirá como uma forma de 

instigar os alunos a participarem da atividade. Portanto, devemos escolher o que melhor 

encaixará na proposta. Para o caso digital, é interessante enviar e-mails, mensagens 

criptografadas e demais códigos que despertem curiosidade. No caso de uma sala física, um 

bom exemplo é espalhar cartazes com frases intrigantes na escola uma semana antes, para ir 

mobilizando os alunos através dos sinais visuais dispostos. No que compreende a realização da 

atividade, devemos efetuá-la de forma a ocorrer sem interrupções. 

 

xix) Avaliando o jogo: 

 

A avaliação do jogo deve ser dada na seguinte forma: primeiro, busquemos a percepção 

dos alunos, seja através de questionários ou em uma conversa depois do jogo. É importante 

fomentarmos a discussão sobre as experiências que o aluno vivenciou, as dificuldades que ele 

considerou mais fortes e os conceitos que ele já compreendia antes de entrar no jogo e se novos 

conceitos foram ou não aprendidos. Trazemos algumas perguntas como exemplificação: “o que 

o aluno já compreendia?”, “o que ainda não compreendia e passou a compreender?”, “o que o 

aluno ainda não compreendia e não conseguiu compreender com o jogo?”. Pode parecer um 

tanto subjetivo se considerarmos os eixos temáticos que trabalhamos nesse exemplo, mas 

quando tratamos de assuntos específicos, é extremamente válida a aplicação desse questionário 

pois proporcionará um feedback das atividades, da construção do jogo e do aprendizado dos 

alunos. 
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Feito isso, façamos também uma autoavaliação que poderá se constituir das seguintes 

perguntas: O que foi mais difícil na construção? Como podemos melhorar os próximos jogos? 

Uma experiência sempre pode favorecer a outra, para isso, é preciso relaciona-las. Neste caso, 

devemos considerar o jogo como uma forma de avaliar o desempenho do aluno no progresso e 

não necessariamente no resultado final. Essa ferramenta é mais que diagnóstica: é formativa. 

Utilizemo-la a favor do processo de ensino e aprendizagem. 

 

xx) Redesenhando o jogo: 

 

O último ponto consiste no redesenho do jogo. Como ele já está construído, basta 

formulá-lo para que atenda cada vez melhor aos objetivos criados no início. De tal forma, 

revisitemos sempre que for preciso quais os conteúdos instrucionais definidos para essa 

atividade. A partir disso, devemos configurar o que foi encontrado, de acordo com a percepção 

do aluno, a sua autoavaliação e a avaliação da turma, para que o jogo possa ser reconstruído 

trazendo resultados mais satisfatórios e cada vez mais adaptado ao contexto real e prático do 

alunado.  Portanto, como forma de condensar esses passos, criamos o infográfico abaixo, 

disposto na figura abaixo. 

 

Figura 22 – Infográfico do passo a passo para a construção de um Escape Room 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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Tentamos possibilitar, da forma melhor possível, as informações necessárias e 

suficientes para criação, aplicação e avaliação de um jogo Escape Room, tendo sempre em 

mente que é um framework, logo, precisa ser adaptado à realidade de quem irá jogar. 

Entendemos, ainda, que apesar da profundidade da revisão da literatura realizada para construir 

esse texto, temos consciência de que algumas lacunas podem não ter sido preenchidas, no 

entanto, esperamos que todo o construto teórico abarcado possa servir como base para trabalhos 

que procurem explorar o uso desse jogo no cenário educativo e, ainda que não tenhamos 

conseguido fazer com que nosso aluno alcance voos altos, mas que ao menos tenhamos aberto 

a porta da sua gaiola vendo o mundo de outra forma que não só de dentro dela. 
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4 A AÇÃO DE FUGIR DA GAIOLA: ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Neste tópico, descrevemos a metodologia adotada ao longo da nossa pesquisa. Esta é 

uma etapa fundamental para a estruturação do trabalho, uma vez que contém os passos a serem 

seguidos consoantes aos nossos objetivos. Marconi e Lakatos (2003, p. 83) assentam que o 

método “[...] é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e 

economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros –, traçando o 

caminho a ser seguido”. Portanto, na tentativa de alcançarmos os resultados pretendidos com 

essa investigação, apresentamos a abordagem metodológica, o tipo da pesquisa, os 

procedimentos éticos e os percursos adotados para a sua realização. 

 

4.1 ABORDAGEM E TIPO DE PESQUISA 

 

Para o desenvolvimento dessa investigação, adotamos uma pesquisa de métodos mistos, 

por congregar as abordagens quantitativa e qualitativa, necessárias para analisar o nosso objeto 

de estudo. De acordo com Driessnack, Sousa e Costa (2007, p. 03 – tradução nossa)8 “[...] os 

métodos mistos se referem a um estudo único que utiliza múltiplas e mistas estratégias para 

responder às perguntas de investigação e/ou comprovar hipóteses”. Dessa forma, surge como 

uma alternativa de analisar qualitativamente alguns dados quantitativos, o que acreditamos 

melhor atender ao objetivo dessa pesquisa: analisar o jogo Escape Room enquanto ferramenta 

interdisciplinar mediadora no processo educativo. Creswell (2007, p. 34-35) aduz que, 

 

Os métodos mistos combinam os métodos predeterminados das pesquisas 

quantitativas com métodos emergentes das qualitativas, assim como questões 

abertas e fechadas, com formas múltiplas de dados contemplando todas as 

possibilidades, incluindo análises estatísticas e análises textuais. Neste caso, 

os instrumentos de coleta de dados podem ser ampliados com observações 

abertas, ou mesmo, os dados censitários podem ser seguidos por entrevistas 

exploratórias com maior profundidade. No método misto, o pesquisador 

baseia a investigação supondo que a coleta de diversos tipos de dados garanta 

um entendimento melhor do problema pesquisado. 

 

 Percebemos que tudo depende do enfoque teórico da investigação. Neste sentido, 

Creswell e Clark (2013, p. 05) acrescentam que essa pesquisa de métodos mistos, enquanto uma 

metodologia, “[...] envolve suposições filosóficas que guiam a direção da coleta da análise e a 

                                                           
8 Na edição espanhola: “los métodos mixtos se refieren a un único estudio que utiliza estrategias múltiples o mixtas 

para responder a las preguntas de investigación y/o comprobar hipótesis”. 
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mistura das abordagens qualitativa e quantitativa em muitas fases do processo da pesquisa”. 

Portanto, quando combinadas, essas abordagens proporcionam uma melhor compreensão do 

que se estivessem sido dispostas isoladamente. É importante ainda tratarmos da configuração 

dessa pesquisa. Para os autores, algumas características são imprescindíveis para que assim 

sejam nomeadas: 

 

 Coleta e analisa de modo persuasivo e rigoroso tanto os dados 

qualitativos quanto os quantitativos (tendo por base as questões de 

pesquisa); 

 Mistura (ou integra e vincula) as duas formas de dados 

concomitantemente, combinando-os (ou misturando-os) de modo 

sequencial, fazendo um construir o outro ou incorporando um no 

outro; 

 Dá prioridade a uma ou ambas as formas de dados (em termos do que 

a pesquisa enfatiza); 

 Usa esses procedimentos em um único estudo; 

 Estrutura esses procedimentos de acordo com visões de mundo 

filosóficas e lentes teóricas; e 

 Combina os procedimentos em projetos de pesquisa específicos que 

direcionam o plano para a condução do estudo (CRESWELL E 

CLARK, 2013, p. 22). 

 

 Verificando a problemática da nossa pesquisa, os dados gerados serão analisados 

rigorosamente, integrando as duas formas de dados concomitantemente, usando os 

procedimentos em um único estudo e combinando-os, sem priorizações, de forma a atender a 

proposta da pesquisa. Neste sentido, a escolha por esse tipo de investigação proporciona um 

desenho muito mais robusto do fenômeno investigativo, tem uma maior capacidade explicativa 

e proporciona a percepção das relações que podem se ocultar caso existam priorizações. Assim 

sendo, buscamos não estabelecer primazia de uma abordagem sobre outra, considerando que 

ambas podem ser úteis nesse construto. 

 Em se tratando da forma que esses dados podem ser combinados, Richardson (2017, p. 

175) defende que essas pesquisas de métodos mistos devem ser realizadas “[...] em apenas uma 

etapa, na qual se coletam, processam e analisam as informações obtidas. A triangulação pode 

contribuir, particularmente, para validar uma investigação de levantamento e reforçar suas 

conclusões”.  

Assim, quando realizamos essa triangulação, podemos estar comparando os dados que 

foram resultados da pesquisa. Neste feito, fizemos uso de uma triangulação concomitante que, 

conforme o autor, é uma “[...] coleta concomitante de dados qualitativos e quantitativos cujos 

resultados são comparados” (RICHARDSON, 2017, p. 175). Como realizamos essa coleta em 
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um único momento e, simultaneamente, comparamos os dados, obedecemos ao que Creswell e 

Clark (2013) definem como ‘plano de triangulação’, visto na figura abaixo. 

 

Figura 23 – Plano de Triangulação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Creswell e Clark (2013). 

 

Em desenlace, os investigadores que fizerem uso dessa pesquisa de métodos mistos no 

desenvolvimento de suas pesquisas, validarão conceitos, desenvolverão suas próprias ideias 

com base no que foi coletado, analisado e tido como resultado, uma vez que há uma facilitação 

de diálogos, discussões e uma livre manifestação de opinião do indivíduo que escreve. Sendo 

assim, é possível afirmar que a escolha desse tipo de abordagem contempla as questões 

levantadas em nossa problemática, assim como caminha para atingir os objetivos que 

elencamos em nossa investigação. 

Nesta conjuntura, a nossa escolha foi por uma pesquisa-ação, que tem por finalidade 

elementar oportunizar a união da teoria com a ação, ou mesmo, a prática, na qual o pesquisador 

também é uma pessoa que se integra à essa prática. Nessa perspectiva, sustenta-se o pensamento 

de Thiollent e Colette (2014, p. 208), em que “[...] os princípios da pesquisa-ação predispõem 

os participantes ao reconhecimento da diversidade, já que eles estão diretamente envolvidos na 

preparação e na concretização de sua própria formação, escolhendo tanto o conteúdo como os 

procedimentos”. Logo, assegura a participação e a diversidade cultural como uma metodologia 

QUANTITATIVO QUALITATIVO 

Interpretação baseada nos resultados 

QUANTITATIVO + QUALITATIVO 
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oportuna à adaptabilidade em várias situações, além de apresentar-se enquanto instrumento de 

eficiência no desenvolvimento profissional dos professores. 

Essa pesquisa-ação pode estar sendo vinculada a diversas áreas. Thiollent e Colette 

(2014) defendem a vocação particular desse tipo de pesquisa para a educação e suas 

potencialidades em ser praticada nos níveis fundamental, médio e superior, mostrando a sua 

abrangência. Os autores ainda evidenciam que esse tipo de pesquisa é iniciado na observação 

do contexto de atuação, as identidades dos atores e suas expectativas e necessidades. É a partir 

desses dados que se torna possível estabelecer uma ação educacional. Engel (2000, p. 184) 

aponta as principais características da pesquisa-ação: 

 

- O processo de pesquisa deve tornar-se um processo de aprendizagem para 

todos os participantes e a separação entre sujeito e objeto de pesquisa deve ser 

superada. 

- A pesquisa-ação é situacional: procura diagnosticar um problema específico 

numa situação também específica, com o fim de atingir uma relevância prática 

dos resultados. 

- A pesquisa-ação é cíclica: as fases finais são usadas para aprimorar os 

resultados das fases anteriores. 

 

De tal forma, no caminho da pesquisa podem ser aplicadas modificações que sejam 

vantajosas ao processo. Em se tratando da avaliação processual/cíclica, Tripp (2005, p. 445-

446) defende que nesse tipo de investigação “[...] planeja-se, implementa-se, descreve-se e 

avalia-se uma mudança para a melhora de sua prática, aprendendo mais, no correr do processo, 

tanto a respeito da prática quanto da própria investigação”. Para este autor, os processos de 

melhoria são originados pelo mesmo ciclo: identificação do problema, planejamento de uma 

solução, a implementação, o monitoramento e a avaliação da eficácia. Neste caso, o ponto 

central da pesquisa-ação é a avaliação processual. Tripp (2005, p. 448-449) ainda aborda que: 

 

Na maioria dos tipos de investigação-ação, frequentemente se monitoram os 

efeitos de sua própria ação durante a fase de ação e, na pesquisa-ação, 

frequentemente se produzirão dados sobre os efeitos de uma mudança da 

prática durante a implementação (mediante observação, por exemplo) e ambos 

antes e depois da implementação (como quando se utiliza um método pré/pós 

para monitorar os efeitos de uma mudança). A natureza iterativa do processo 

de investigação-ação talvez seja sua característica isolada mais distintiva. 

Muito embora todos os processos de melhora e desenvolvimento tendam a 

incluir todas as fases do ciclo básico de investigação-ação, nem todos o fazem 

na mesma sequência nem repetem o ciclo de uma maneira corrente para 

realizar melhoras de modo incremental. A maioria das soluções de problemas, 

por exemplo o desenvolvimento organizacional ou a pesquisa experimental, 

não é investigação-ação segundo esse critério. A pesquisa-ação, como uma 

forma de investigação-ação, é um processo corrente, repetitivo, no qual o que 
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se alcança em cada ciclo fornece o ponto de partida para mais melhora no 

seguinte. 

 

 Esse processo é cíclico e envolve reflexão em todas as partes. Recorrendo aos estudos 

de outro investigador de metodologia, Engel (2010), quando trata desse caráter cíclico da 

pesquisa-ação, mostra as fases desta como: definição de um problema, pesquisa preliminar, 

desenvolvimento de um plano de ação, implementação do plano de ação, coleta de dados para 

avaliação dos efeitos da implementação do plano, avaliação do plano de intervenção e 

comunicação dos resultados. Percebemos que esse tipo de pesquisa é sempre alicerçado em 

buscar uma melhor compreensão sobre o objeto de estudo e, consequentemente, efetuar 

mudanças. 

Richardson (2017), por seu lado, considera quatro fases medulares no desenvolvimento 

desse tipo de pesquisa: diagnóstico, ação, avaliação e reflexão. Esta primeira etapa se dá quando 

o pesquisador busca compreender o cenário inicial, provocando mais indagações do que 

respostas. A segunda, por sua vez, se trata da própria execução da tarefa. Na terceira etapa 

reside a necessidade de avaliar os resultados alcançados com base no construto teórico. A última 

etapa, no que lhe concerne, culmina na reflexão do processo e nos reajustes necessários. Por 

assim ser, o caráter cíclico da pesquisa entra em evidência, principalmente pelas propostas 

novas geradas no processo reflexivo. 

Percebemos, portanto, que mesmo com nomenclatura distintas, os três autores entendem 

que devem existir planejamento, implementação e avaliação da ação e, dentro destas três 

etapas, podem existir outros passos para efetuar da melhor maneira a pesquisa, ajustando-a 

sempre ao contexto em que ocorrerá. Desta forma, tratamos destes três pontos na construção do 

nosso percurso metodológico. Inicialmente, planejamos a ação a partir do levantamento de 

todos os pressupostos teóricos que nortearam a construção do jogo, depois, executamo-la, 

aplicando o jogo em caráter de teste e, por fim, avaliamos a ação de forma a culminar na 

reflexão do processo e nos reajustes necessários que darão subsídio à versão final do jogo. 

Evidenciamos, ainda, que nossa investigação se trata de uma pesquisa-ação e não de 

uma pesquisa-intervenção. De acordo com Damiani et al. (2013) os pontos de convergência 

dessas pesquisas são: ambas têm o intuito de produzir mudanças, tentam resolver um problema, 

têm caráter aplicado, necessitam de diálogo com um referencial teórico e produzem 

conhecimento. Contudo, alguns pontos de divergências também existem: “[...] embora vise a 

promover avanços educacionais, não apresenta objetivos emancipatórios, de caráter político-

social [...]” e, além disso, no quesito participação “[...] nas pesquisas interventivas, é o 

pesquisador quem identifica o problema e decide como fará para resolvê-lo, embora permaneça 
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aberto a críticas e sugestões, levando em consideração as eventuais contribuições dos sujeitos-

alvo da interação, para o aprimoramento do trabalho” (DAMIANI et al., 2013, p. 60). 

Como no desenvolvimento dessa pesquisa fazemos uso das vozes de todos os 

participantes e tratamos da ação emancipatória dos grupos sociais, orientando narrativas, 

consideramos que a pesquisa-ação melhor se enquadre nesse estudo. Como fecho, é nessa 

perspectiva que desenvolvemos nossa investigação, uma vez que os passos dessa pesquisa-ação 

são favoráveis às respostas dos nossos objetivos específicos de: a) Elaborar um framework do 

jogo Escape Room aplicável ao processo educativo; b) Aplicar o jogo Escape Room no processo 

educativo de futuros licenciados; e c) Identificar as potencialidades de mediação do jogo Escape 

Room;.  Para tanto, precisamos percorrer cada uma das vertentes da pesquisa-ação, como 

explicamos nas próximas subseções. 

 

4.2 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

 Todos os voluntários e voluntárias envolvidos nesse teste assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), disponível no apêndice A, em que é evidenciado 

o caráter voluntário da pesquisa, indicando que os agentes dessa investigação podem desistir a 

qualquer momento, retirando seu consentimento, sem ocasionar qualquer prejuízo ou 

penalidade. Ainda evidenciamos que, para a manutenção do sigilo e o respeito ao participante 

da pesquisa, somente as pesquisadoras terão acesso ao questionário, bem como nos 

responsabilizamos pelo manuseio e guarda dos mesmos. Ressaltamos, por fim, que a versão 

disponibilizada do TCLE foi digital, a considerar o cenário pandêmico da Covid-19 e a 

proibição momentânea de realização de pesquisas presenciais por medidas de segurança. 

 

4.3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

4.3.1 Delimitação do universo da pesquisa 

 

A instituição escolhida para o desenvolvimento dessa pesquisa foi o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) por ser parte integrante do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO) e, em consonância, ser o local do nosso 

estágio-docência do semestre 2020.2, período de realização do teste. A respeito da escolha do 

lugar de realização de uma pesquisa, Morin (2004, p. 117) infere que “[...] é mais fácil 

empreender a pesquisa-ação em nosso meio de trabalho quando estamos bem aceitos pelas 
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pessoas que nos circulam, porque conhecemos, desde o início, o dinamismo do meio, as redes 

de comunicação e as possíveis colaborações”. Dessa forma, este ponto justifica a escolha para 

a realização do contexto da pesquisa. 

Dentre as muitas possibilidades de construção e de aplicação de um Escape Room, 

decidimos adotar como universo de pesquisa um curso de formação de professores do IFRN de 

um dos campi dessa instituição. Algumas razões são pontuais para essa escolha, das quais 

dispomos: a) são os futuros professores que, considerando a aprendizagem no contexto social 

e a zona de desenvolvimento proximal, elaborarão ações que façam o aluno progredir; b) são 

os futuros professores agentes mediadores na construção da aprendizagem dos alunos; c) são 

os futuros professores que poderão libertar os alunos das gaiolas epistemológicas que tratamos;  

d) são os futuros professores que farão uso dos jogos para intensificar aprendizagens; e e) são 

os professores que construirão propostas interdisciplinares em sala de aula com o jogo Escape 

Room. 

Se toda a proposta teórica que traçamos incide diretamente na prática desse professor, 

nada faria mais sentido que criar um instrumento dentro dessa prática. Todos esses pontos nos 

levam a potencializar a necessidade de pesquisas que não se finalizem nos repositórios 

acadêmicos, mas que deem retornos à escola e, considerando que são estes os profissionais que 

lá trabalharão, essa pesquisa pode fomentar interesse em futuras práticas pedagógicas. É o que 

assenta Duarte (2003, p. 620) quando nos diz que “[...] de pouco ou nada adiantará defendermos 

a necessidade de os formadores de professores serem pesquisadores em educação, se as 

pesquisas em educação se renderem ao ‘recuo da teoria’”. 

De tal forma, essa investigação foi estruturada em torno de duas categorias de 

participantes: os alunos e as pesquisadoras. Em se tratando destes primeiros, consideramos um 

perfil de aluno – o aluno teste – que participará da validação da experiência do Escape Room. 

No concernente à segunda categoria, por tratarmos de uma pesquisa-ação, as pesquisadoras 

também são parte essencial da investigação, por integrarem-se ao objeto de estudo, 

modificando-o e se permitindo modificar por este. Neste caso, as pesquisadoras são: a 

professora oficial e a professora estagiária da disciplina de Mídias Educacionais (5º período) de 

um curso de formação de professores. Ressaltamos que a escolha do semestre foi dada em razão 

do ponto em que nos debruçaremos na construção do jogo: o núcleo didático-pedagógico da 

matriz curricular desses cursos. Vejamos a composição da organização curricular dos cursos de 

licenciatura na figura a seguir. 
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Figura 24 – Representação da organização curricular dos cursos de licenciatura 

 

Fonte: IFRN (2012, p. 15). 

 

Considerando salutar cada um desses núcleos, direcionamos nossos esforços 

investigativos ao núcleo didático-pedagógico por compreender as disciplinas comuns a 

qualquer eixo que norteia a prática do professor, independentemente de qual licenciatura 

estivéssemos tratando. Esse núcleo é responsável por um subtotal de 440 hora/aula, com as 

disciplinas de Psicologia da Educação (2º período), Organização e Gestão da Educação 

Brasileira (3º período), Didática (4º período), Mídias Educacionais (5º período), Educação 

Inclusiva (6º período) e Libras (7º período). De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso 

Superior de Licenciatura em Informática (PPC): 

 

O núcleo didático-pedagógico compreende conhecimentos que fundamentam 

a atuação do licenciado como profissional da educação. Na perspectiva do 

entrecruzamento entre saber acadêmico, pesquisa e prática educativa, o núcleo 

aborda as finalidades da educação na sociedade, os conhecimentos didáticos, 

os conhecimentos didáticos, os processos cognitivos da aprendizagem, a 

compreensão dos processos de organização e de gestão do trabalho 

pedagógico e a orientação para o exercício profissional em âmbitos escolares 

e não-escolares (IFRN, 2012, p. 14). 

 

 É, portanto, um núcleo fecundo para a disseminação do pensamento interdisciplinar e a 

proposição de práticas pedagógicas libertadoras, como a do nosso exemplo, o Escape Room. 

Enquanto professoras da disciplina de Mídias Educacionais e, sabendo que a prática desse jogo 

é melhor efetivada quando o aluno já possui conhecimentos prévios do que será abordado, 

consideramos a criação do jogo com base nas disciplinas que eles já cursaram e/ou estão 
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cursando, ou seja, as primeiras quatro disciplinas do núcleo, melhor apresentadas na concepção 

da prática. 

 

4.3.2 Métodos para a coleta de dados 

 

 Compreendemos que a diversidade de instrumentos de coleta de dados, quando bem 

trabalhada, oportuniza um olhar muito mais abrangente no referente à compreensão do 

problema e a definição de propostas que possam efetivar mudanças na realidade. Morin (2004, 

p. 12) afirma que “[...] a complexidade do real nos ensina que uma só ferramenta não basta para 

abordar, compreender e mudar alguma coisa”. Destarte, como instrumentos de geração de 

dados, procuramos por aqueles que favoreceram o diálogo e a expressão dos atores e do nosso 

objeto de pesquisa. 

À vista disso, gostaríamos de relembrar os passos da pesquisa-ação que adotamos: 

planejamento, implementação e avaliação. Como tratamos que dentro dessas etapas podem 

existir outros pontos, os descrevemos pormenorizadamente nessa subseção. Para a construção 

da etapa de planejamento, estabelecemos os seguintes pontos: i) coleta de dados bibliográficos; 

ii) conversa preliminar com a turma; e iii) criação do jogo.  

A segunda etapa, a implementação, distribuiu-se nestes pontos: iv) aplicação de 

questionário pré-jogo; v) aplicação do jogo; e vi) aplicação de questionário pós-jogo. Por fim, 

a terceira etapa, que trata da avaliação, teve a seguinte composição: vii) conversa pós-jogo; viii) 

reflexão dos achados da pesquisa; e ix) reformulação do jogo para disponibilização. 

A coleta de dados bibliográficos se deu através de um estado da arte, em que buscamos 

em fontes de confiabilidade e relevância acadêmica, trabalhos que resguardaram nosso tema de 

interesse, identificando como, onde e em qual perspectiva o jogo Escape Room vem sendo 

abordado pedagogicamente e traçando a nossa própria investigação.  

A conversa preliminar com a turma, por seu lado, existiu de forma a considerar as suas 

principais necessidades, compreendendo o que está ocorrendo em relação à situação 

problemática. Lewgoy e Arruda (2004, p. 124) declaram que “[...] nesse processo, as dúvidas e 

dificuldades devem ser registradas e consideradas como elementos importantes no cotidiano 

porque conduzem à reflexão e análise que, por sua vez, potencializa a interlocução teórica e o 

encontro de novos caminhos para a resolução de um problema”. 

Engel (2000, p. 184) preconiza que esse momento “[...] deve tornar-se um processo de 

aprendizagem para todos os participantes”, dessa forma, é enfatizada a voz ativa dos alunos ao 

longo do processo. Como consideramos as suas necessidades, elaboramos a proposta de Escape 
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Room voltada ao conteúdo que os alunos relataram maior dificuldade. Neste caso, como 

decidimos tratar apenas uma das disciplinas do núcleo didático-pedagógico, a Psicologia da 

Educação. Sobre esta, os alunos relataram na conversa preliminar a maior dificuldade de 

entendimento nas abordagens de ensino (tradicional, humanista, comportamentalista, 

ambientalista e sócio-histórico-cultural). Neste ínterim, realizamos a concepção do jogo com 

base em 18 (dezoito) desafios que envolvem essa temática e acrescentam novos aspectos, uma 

vez que não podemos deixar de considerar a Zona de Desenvolvimento Proximal dos alunos na 

construção do jogo. 

Os questionários (cf. anexos a, b e c) foram aplicados antes e depois do teste. Sabemos 

que a realização de um questionário em uma pesquisa-ação é bem discutida, sobretudo, pelo 

fato de poder limitar o diálogo a respostas de perguntas pré-estabelecidas. Contudo, Thiollent 

(2009, p. 70-71) estabelece que “[...] na pesquisa-ação nem sempre são aplicados questionários 

codificados. No entanto, quando o objetivo da descrição e análise da informação é bem 

definido, o questionário geralmente é indispensável”. Dessa forma, tratamos de fornecer 

algumas informações a respeito desses questionários para que os participantes não os 

respondessem no sentido de atender às nossas expectativas, mas sim, considerando o anonimato 

e a espontaneidade dessa investigação, respondessem conforme suas reais visões. 

A aplicação do jogo foi concebida no dia 25 de novembro de 2020, no horário destinado 

à aula da disciplina, das 20h45 às 22h15, sendo que o participante poderia usar mais ou menos 

do que o tempo que foi previamente estipulado. Antes do jogo, em si, entrou em evidência o 

primeiro questionário, que envolveu, resumidamente, as seguintes questões: sexo, idade, 

graduação, disciplinas importantes na formação docente, conteúdos que melhor viabilizaram 

pensar a prática, termos ZDP e Mediação e, por fim, o trabalho com jogos educativos em sala 

de aula.  

Depois de aplicado o jogo, os alunos responderam ao segundo questionário, que 

envolveu tais tópicos: conteúdos já compreendidos, o que de novo foi aprendido, o que de novo 

não foi aprendido e o que foi reforçado dos assuntos já compreendidos. Feito isso, os alunos 

podiam desconectar-se da plataforma do jogo e assim encerrarmos a aula. 

A conversa pós-jogo, em seu lado, foi efetuada somente na aula seguinte, na segunda-

feira, dia 30 de novembro de 2020, no mesmo horário, quando pudemos coletar informações 

mais subjetivas a respeito do jogo e, principalmente, pudemos entender como eles consideraram 

o processo de mediação. Nesta conversa buscamos deixar fluir diálogos sobre como ocorreu a 

aprendizagem dos conteúdos no modelo tradicional e como os alunos perceberam essa 

aprendizagem com o Escape Room, além de discutirmos a respeito dos pontos a serem 
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melhorados nessa ferramenta pela percepção discente. Depois, voltamos a aplicar em fevereiro 

de 2021 um questionário novo, dessa vez, enfatizando as narrativas, buscando, por meio do 

discurso desses alunos, compreender mais sobre a prática do jogo e, consequentemente, 

corroborando na reflexão dos achados da pesquisa, em que se identificam os pontos falhos da 

investigação e se melhora o instrumento. 

 

4.3.3 Construção do jogo 

 

Antes de discutirmos a forma que os dados serão analisados, é importante tratarmos do 

processo construtivo desse jogo. Como a primeira proposição na construção do Escape Room 

é uma conversa preliminar com a turma, realizamo-la um mês antes da aplicação, tempo que 

consideramos necessário para os ajustes na plataforma. Identificamos como principal 

dificuldade dos alunos a compreensão das abordagens de ensino, no que concerne à Psicologia 

da Educação. 

Compreendendo a dificuldade dos alunos por meio dessa conversa preliminar, reunimos 

o material bibliográfico necessário à construção dos desafios, considerando também as 

possibilidades de inserção de novos conteúdos, o que supõe atingirmos a zona de 

desenvolvimento potencial dos alunos. Assim, completamos o nosso segundo passo: definimos 

os conteúdos instrucionais e regulamos os nossos objetivos. Evidenciamos ainda que o jogo foi 

realizado inteiramente no editor Genial.ly, tanto pela gratuidade do programa como pela riqueza 

de artefatos que essa versão dispõe. Na capa, usamos uma imagem vetorizada da fachada frontal 

da instituição pesquisada, como vemos na figura abaixo. 

 

Figura 25 – Capa do jogo 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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Em se tratando do terceiro passo, a escolha da narrativa, buscamos uma situação 

simples, mas que despertaria a atenção dos alunos: “Atenção! Vocês estão sendo convidados a 

resolverem uma missão muito especial. A professora Kamilla está organizando o seu material 

para a aula de hoje, de Mídias Educacionais, mas percebeu que há um pequeno problema: ela 

guardou o pendrive dentro do cofre e esqueceu completamente a senha para abri-lo. Ainda mais 

emblemático: o tempo está passando e faltam apenas 60 minutos para descobrir a senha do 

cofre, recuperar seu pendrive e dar a sua aula. Sei, não é tão fácil. Mas sempre há pistas para 

descobrirmos o que esquecemos. Vocês topariam ajudá-la nessa busca?”. 

Definida essa narrativa, decidimos a quantidade de desafios: 18 (dezoito) proposições 

centrais, contemplando as abordagens de ensino e as novas temáticas, das quais, destacamos a 

zona de desenvolvimento proximal, a mediação e os conceitos iniciais de Psicologia da 

Educação. Para além disso, também incrementamos algumas operações matemáticas básicas 

entre um ou outro desafio no sentido de gerar códigos numéricos. Deixemos claro, ainda, que 

todos os desafios foram feitos considerando o nível de dificuldade e sabendo que era um assunto 

que esses alunos já deveriam ter aprendido nas disciplinas cursadas. Dessa forma, intercalamos 

um desafio fácil a cada dois desafios difíceis. Vejamos o eixo central desses desafios no quadro 

abaixo. 

 

Quadro 8 – Proposição de desafios do teste 
1 Descobrir qual a abordagem que considera a relação professor-aluno como não imposta, que 

permite que o educador se torne educando e a aprendizagem seja favorecida pela mediação 

2 Perceber, dentre quatro opções postas, qual era a incorreta a respeito dessas abordagens de ensino 

3 Através de um exemplo prático, definir quais são e quais não são as características da abordagem 

sociocultural 

Três equações matemáticas básicas que resultam no número 7 

4 Uso de técnicas de memorização e padronização para executar sequência de cores 

5 Uso de técnicas de memorização e padronização para executar sequência de símbolos 

6 Uso de técnicas de memorização e padronização para executar sequência de palavras 

Equação matemática básica que resulta no número 9 

7 Ativar a lógica e a percepção para exercícios de relação 

8 Interpretação e proposição de saídas 

9 Perceber do professor na abordagem humanista 

10 Identificar as características da abordagem tradicional 

11 Descobrir a função do professor na abordagem cognitivista 

Surge o número 0 

12 Usar recursos tecnológicos ligando o projetor 

13 Assistir atentamente um vídeo resumo 

14 Perceber o significado etimológico da palavra psicologia 

15 Descobrir o objeto de estudo da psicologia 

16 Tratar das teorias behavioristas, cognitivistas e aprendizagem remota 

17 Entender as contribuições de Piaget para a teoria cognivista 

18 Identificar o repertório teórico de Vygotsky 

Relacionar o número de questões com o número da prova resultando em 5 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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 Entendemos que a quantidade e a dificuldade dos desafios conseguiram considerar a 

zona de desenvolvimento proximal dos alunos, bem como estimular as habilidades cognitivas, 

pontos que confirmaremos nos resultados dessa pesquisa. Por meio desses problemas, os alunos 

podem levantar hipóteses, realizar cálculos, experimentara, inovar, estabelecer diálogos de 

construção, usar raciocínio lógico, ativar a percepção visual, potencializar a criatividade, de 

forma a construir questões significativas. Então, por meio desse jogo, podem ser ativadas muitas 

esferas na construção holística desses alunos. Acrescentamos ainda que as respostas incorretas 

não eliminaram o aluno do jogo, sobretudo, porque a experiência a qual buscávamos era do seu 

progresso dentro da atividade e, não necessariamente, da resolução final, ou seja, da fuga (neste 

caso, da abertura do cofre). É o que vemos na figura abaixo. 

 

Figura 26 – Reação para erros nos desafios 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Então, para o caso de erros, direcionamos os alunos aos mais variados campos, dentre 

eles, artigos, livros, vídeos, podcasts que trabalhavam aquela temática. Certamente, para o caso 

de artigos e livros, escolhemos as páginas essenciais que corroborassem com os desafios, para 

não interferir no tempo de conclusão de prova daquele aluno. Além disso, os vídeos e os 

podcasts também eram dados em um só episódio e, com isso, ocupavam um tempo mínimo, o 

suficiente para auxiliar na prova, sem prejuízos ao tempo total da atividade, considerando que 

é parte dela. A tela que direcionava a esses campos é apresentada na figura a seguir. 
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Figura 27 – Tela de erro 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Uma vez definidos os desafios do jogo e consideradas as penalidades para os erros, 

fixamos o tempo de 60 minutos, tanto por corresponder à duração normal da aula, como por 

entendermos que é suficiente para a realização das tarefas. Com essa definição, passamos ao 

próximo passo, que se tratou da escolha do espaço. Considerando a necessidade de ser um jogo 

virtual, sobretudo, pelo cenário pandêmico, buscamos retratar no jogo digital uma sala de aula, 

usando elementos como quadros, apagadores, pinceis, quadras, projetores, que sensibilizem a 

cena. Então, conseguimos construir dentro do jogo esse ambiente escolar que almejávamos. É 

como, por exemplo, a questão construída dentro de um espaço similar à biblioteca, como 

percebemos na figura abaixo. 

 

Figura 28 – Simulação de espaço bibliotecário 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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Dessa forma, nas cenas do jogo, buscamos sempre retratar alguma parte da escola. Feito 

isso, seguimos para o próximo passo: a construção da fuga. Como tratamos de um pendrive 

preso dentro de um cofre, o ato final seria descobrir a senha que abre esse cofre. Dessa forma, 

buscamos intercalar desafios numéricos para a união desses números resultarem na senha que 

o abriria. O aluno só conseguia acessar a tela do cofre tendo perpassado por todos os desafios. 

Assim feito, planejamos as pistas e os artefatos. No caso, dispomos de aspectos visuais atrativos 

de uma sala de aula, escolhendo imagens próximas das estruturas do alunado. Como eles 

compõem o campus Ipanguaçu, usamos, por exemplo, a imagem da quadra de esportes. É uma 

forma de aproximar os alunos e instigar um ambiente mais seguro. 

Em seguida, no passo que congrega a verificação da possibilidade de inserção de 

tecnologias, não dispendemos esforços explicativos, porque direciona-se mais à versão física, 

a saber, a versão digital é construída com base nesses aspectos. Então, traçamos o próximo 

passo: a escolha da trilha. Neste caso, usamos uma trilha trajetorial: quatro campos de desafios 

resultam em quatro números independentes, entre si. Essa construção foi mais adequada ao 

percurso que estabelecemos, sobretudo, porque tratamos temáticas diferentes. 

Definida a trilha que utilizamos, constituímos a nossa materialização. Todos os 

elementos foram dispostos nas possibilidades criativas do Genial.ly, considerando ser uma 

ferramenta rica em aspectos visuais. Os únicos elementos que foram trazidos de outra 

plataforma para essa foram os questionários, aplicados antes e depois do jogo. Como é possível 

trabalhar com hiperlinks dentro dessa ferramenta, realizamos essa ligação do Google Docs com 

o Genial.ly, o que foi muito positivo, porque dentro do próprio jogo o aluno responderia aos 

questionários, sem precisar abrir novas abas ou dedicar outro momento a isso. É o que 

percebemos na figura abaixo. 

 

Figura 29 – Questionários dentro do próprio jogo 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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Feito isso, definimos a quantidade dos jogadores. Como tivemos que adaptar o jogo ao 

ambiente digital e a versão coletiva envolve elementos maiores, optamos pela realização 

individual com todos os alunos da turma, a saber, era uma turma pequena, de 17 integrantes. 

Com esse número em mãos, estabelecemos as regras: a participação no jogo é voluntária; o jogo 

se dará individualmente; não podem ser consultadas outras fontes; os desafios geram códigos 

numéricos que são de sua responsabilidade anotar; a desistência não acarreta prejuízos; o 

mentor pode ser convocado em caso de dúvidas, desde que publicamente; não são permitidas 

trocas entre os jogadores pelo caráter individual do jogo; ao finalizar o jogo, o último 

questionário deve ser respondido e a plataforma fechada. 

O próximo passo era a definição do mentor. Neste caso, estabelecemos para essa função 

a própria professora da disciplina. O mentor precisa ser alguém em quem os alunos confiem. 

Desta feita, pode sempre mobilizar aspectos do jogo quando sentir necessidade de fazê-lo. Além 

dessa presença na aula, considerando que os alunos não se desconectaram do Google Meet, o 

mentor também surgiu em outro momento: um vídeo de resumo sobre os aspectos iniciais da 

Psicologia da Educação.  

Essa proposta surgiu como forma de mobilizar conhecimentos já atravessados por esses 

alunos, tornando-os aptos a responderem o próximo eixo de questões, no caso, as que envolviam 

o objeto de estudo da psicologia, as teorias behavioristas, cognitivistas e a aprendizagem 

remota, bem como os repertórios teóricos de Piaget e Vygotsky. Conferimos esse ponto na 

figura abaixo. 

 

Figura 30 – Vídeo resumo de Psicologia da Educação com o mentor 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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Com o mentor definido, montamos a nossa matriz de referência. Neste caso, 

distribuímos os elementos de agência, imersão e transformação. Percebemos, com base nessa 

matriz, que os desafios provocaram muitas competências e, ao passo em que mudava o jogo, 

eles também tinham que estimular novas construções. É o que apresentamos no quadro abaixo. 

 

Quadro 9 – Matriz de referência do jogo Escape Room 

AGÊNCIA 

TIPO DE DESAFIO COMPETÊNCIA DO SUJEITO EXEMPLOS DO JOGO 

Descobrir elementos de mediação Enfrentar situações-problema, 

dominar linguagens, compreender 

fenômenos, construir argumentação, 

elaborar propostas, levantar 

hipóteses, realizar cálculos, 

experimentar, inovar, estabelecer 

diálogos de construção, usar 

raciocínio lógico, ativar a percepção 

visual, potencializar a criatividade, de 

forma a construir questões 

significativas 

Desafios 1, 2 e 3 

Uso de técnicas de memorização 

e padronização para executar 

sequência de cores 

Desafios 4, 5 e 6 

Ativar a lógica e a percepção para 

exercícios de relação 

Desafio 7 

Interpretação e proposição de 

saídas 

Desafio 8 

Desenvolver conteúdos 

conceituais 

Desafios 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17 e 18 

IMERSÃO 

ELEMENTOS DESCRIÇÃO EXEMPLOS DO JOGO 

Narrativa A narrativa deve ser previamente 

negociada com os alunos 

Eles entendem que o cofre será 

aberto caso descubram a senha 

Ambiente Construção de cenários São usados artefatos que simulam 

uma escola 

Desafios Os desafios são, em sua maioria, de 

ordem dedutiva 

Pelas pistas, a história é 

desvendada, não sendo dada, 

necessariamente, em sequência, já 

que os códigos efetuam esse papel 

Símbolos Há necessidade de situações 

metafóricas 

A professora irá perder a aula caso 

não seja desvendado o segredo do 

cofre 

TRANSFORMAÇÃO 

ELEMENTOS CUIDADOS EXEMPLOS DO JOGO 

Motivação Destacar o que incentivará o aluno 

no jogo 

O cofre precisa ser aberto para 

recuperar o pendrive 

Tensões e emoções Os pontos de tensão e conflito 

precisam ser previstos e o que deve 

ser provocado 

Interferências que possam ocorrer 

no jogo, como desconexão da 

internet 

Cuidados A tensão precisa ser positiva Não estimular perdas para o caso 

de não conseguirem abrir o cofre 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Então, confirmamos a jogabilidade dessa experiência do Escape Room. Ainda 

consideramos relevante tratar que mantivemos elementos de diversão, que melhor seriam 

encaixados nos elementos transformativos. É o caso da figura a seguir. 
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Figura 31 – Elementos de diversão/transformação 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

A resolução dessa tarefa era um enigma simplificado: “para tudo existe um tempo”. 

Imaginamos que esses elementos (a figura de um relógio e a frase) oportunizariam ao aluno 

tentar abrir a porta certa, neste caso, a porta 820, considerando o horário do relógio. Além disso, 

fizemos uso de objetos próximos da realidade dos alunos, como é o caso de ligar o projetor, 

visto na figura abaixo. 

 

Figura 32 – Ligue o projetor 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

É essencial manter elementos que os alunos já conhecem em um jogo, sobretudo, para 

criar familiaridade e estimular a segurança nas escolhas, contudo, devemos promover essa 

aproximação sem prejudicar a capacidade criativa do jogo. Concebendo todo esse processo e 

considerando as peculiaridades do jogo, os alunos conseguiriam resolver os desafios e passar 

para a última tela do jogo: a abertura do cofre, como vemos na figura a seguir.  
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Figura 33 – Tela para abertura do cofre 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Por fim, antes de passarmos à forma em que os dados serão analisados, gostaríamos de 

apresentar um quadro que denota a relação do processo construtivo desse jogo com todos os 

conceitos teóricos que trabalhamos na segunda e na terceira seção dessa pesquisa. Para tanto, 

dividimos os conceitos por seções, como apresentamos no quadro abaixo. 

 

Quadro 10 – Uso dos conceitos teóricos na construção do Escape Room 
CONCEITOS DA SEGUNDA SEÇÃO O JOGO 

Aprendizagem dos conceitos cotidianos e científicos Abordagens de ensino, termos de zona de 

desenvolvimento proximal e mediação, aspectos 

iniciais da Psicologia da Educação 

Zona de Desenvolvimento Proximal Todos os desafios foram criados considerando o que 

os alunos já dominavam e o que eles poderiam 

dominar 

Aprendizagem no contexto social Para internalizar signos, os jogadores precisavam 

captar os significados já compartilhados no contexto 

social 

Funções psicológicas superiores Existiu estímulo nos desafios da percepção, memória, 

atenção voluntária, sensação, pensamento, 

imaginação e linguagem 

Apropriação participatória Os jogadores são impactados conforme sinalizam o 

desejo de participar da proposta 

Generalizações Conforme as percepções de cores, tamanhos e 

conteúdos, os jogadores precisavam estabelecer 

genaralizações 

Signos e instrumentos Usamos objetos de contagem, equações básicas, textos 

e elementos culturais 

Processo psíquico instrumental O processo psíquico que era natural agora sofre 

influência de um instrumento, neste caso, a própria 

ação de jogar, configurando um processo psíquico 

novo 

Memorização Os desafios da parte da biblioteca tem sua 

fundamentação básica em memorização, percepção e 

lógica 

Atividade mediatizada e mediatizante O jogador age sobre o jogo e deixa o jogo agir sobre 

si, além do mentor agir sobre ambos 
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Artefatos (scripts) Instrumentos como a quadra, a biblioteca, o projetor, 

a lousa, servem como scripts para a organização das 

tarefas dos alunos 

Fala egocêntrica Em exercícios de memorização, como os que 

propomos, a fala egocêntrica é ativada em uma 

tentativa de não deixar escapar os detalhes 

Leitura O jogo direciona o aluno a textos de artigos e livros no 

caso de assinalar incorretamente uma pergunta 

Significado e sentido O jogo exigia que os alunos atribuíssem sentido aos 

desafios, reorganizassem os sentidos já existentes e 

estabilizassem um significado novo 

Interpretação A interpretação é envolvida em todos os momentos 

dialéticos entre a pergunta e a resposta, ou seja, na 

própria existência dos desafios 

Aparelho conceitual O aparelho conceitual do aluno é influenciado pelo 

aparelho conceitual do professor, melhor elaborado 

Mediação O professor, exercendo a função de mentor, medeia o 

contexto do jogo e o jogo, em si, estabelece uma 

mediação da aprendizagem 

CONCEITOS DA TERCEIRA SEÇÃO O JOGO 

Fuga das gaiolas epistemológicas O jogo configura uma proposta que liberta-se dos 

padrões tradicionais de ensino e de avaliação 

Interdisciplinaridade Além de compreender diferentes conteúdos, o jogo 

também despertou múltiplas inteligências e encetou 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, 

reforçando esse papel 

Pensamento complexo Os problemas só eram resolvidos se analisados 

conjuntamente. A cada três, em média, um número era 

habilitado 

Fator de autoestima Os desafios fáceis e difíceis são intercalados, 

ocasionando em fator de autoestima para os jogadores 

Condições psicológicas O jogo não era associado à uma espécie de castigo ou 

sanção 

Condições ambientais O ambiente era acolhedor 

Fundamentos técnicos O jogo tinha início, meio e fim bem demarcados 

Interesse dos alunos O jogo considerou as impressões dos alunos 

Índices e sinais Existiam marcas, vestígios, dicas e se dava por etapas 

Conteúdos atitudinais São abordados valores de uma educação dialogada 

Conteúdos procedimentais Para o desenvolvimento dos desafios, os jogadores 

precisavam tomar decisões, escolhendo um ou outro 

elemento 

Conteúdos conceituais São abordados conteúdos como as abordagens de 

ensino, os conceitos de zona de desenvolvimento 

proximal, mediação e aspectos iniciais da Psicologia 

da Educação 

Elaboração de um cenário O cenário retratava uma sala de aula 

Tempo limitado conforme a narrativa A proposta deveria ser resolvida em 60 minutos 

Objetivo claro Os alunos compreendiam a proposta 

Retroalimentação Os alunos recebiam um retorno imediato sobre acertar 

ou não o desafio 

Fantasia Alguns elementos da narrativa tratavam de um cenário 

não-realista 

Adaptabilidade O jogo refletia a dificuldade imediata dos alunos 

Estímulos sensoriais Os sons de suspense intensificavam o jogo 

Avaliação constante Os alunos podem registrar suas impressões para o 

mentor a qualquer momento 

Decisões rápidas Todos os desafios envolvem a necessidade de decisões 

rápidas, sobretudo, pelo tempo limitado 

Diálogo pré e pós-jogo É feita uma conversa preliminar e uma conversa final 
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Questionário pré e pós-jogo Ambos questionários são aplicados no jogo 

Recompensa Os alunos conseguiam o bônus imaterial de ajudar a 

professora e serem parabenizados, não influenciando 

em nota ou prémio físico 

Papéis Os alunos eram os responsáveis por salvar a aula da 

professora 

Transferência de cenário Esse jogo pode ser adaptado ao contexto físico 

Múltiplas inteligências São despertadas inteligências linguística, lógico-

matemática, espacial, musical, corporal, naturalista, 

inter e intrapessoal 

Agência, imersão e transformação Todos esses elementos configuraram a jogabilidade da 

proposta e o caráter educacional do jogo 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

4.3.4 Análise dos dados 

 

 De posse dos dados levantados, estabelecemos a forma de análise destes, que se 

conduziu na unificação das informações para atender aos nossos objetivos específicos. Os dados 

bibliográficos catalogados foram organizados para possibilitar o suporte da construção do 

framework necessário ao jogo, atendendo, assim, ao nosso primeiro objetivo específico 

(elaborar um framework do jogo Escape Room aplicável ao processo educativo). Este 

framework pode orientar pesquisas posteriores e se construiu em uma linguagem acessível para 

as mais variadas realidades contextuais. 

No processo construtivo do jogo, levantamos as evidências necessárias à identificação 

dos aspectos interdisciplinares e mediadores que possui, conformando o nosso terceiro objetivo 

específico (identificar as potencialidades de mediação do jogo Escape Room). Sabemos ainda 

que, se a interdisciplinaridade não é, propriamente, um método, e sim, um princípio, o 

pensamento interdisciplinar também poderá ser confirmado na análise das narrativas dispostas 

pelos alunos, conferindo uma visão mais subjetiva da experiência. 

Sobre essa experiência, refletimos que, se estamos no mais rico dos séculos, certamente, 

é essa a mais pobre das épocas, uma vez que as experiências comunicáveis estão cada vez mais 

frágeis (BENJAMIN, 1933). Mais do que se expressar em palavras, o homem se constitui em 

palavras, mais ainda, o homem é palavra. Nessas palavras residiu nosso ideal de 

interdisciplinaridade, entendendo o quanto a experiência do jogo se desdobrou enquanto 

princípio.  

A análise, por sua vez, demandou muita atenção, como assenta Bertaux (2010, p. 39), 

em que “[...] neste tipo de pesquisa, o pesquisador tem o cuidado de, antes de tudo, abrir seus 

olhos, seus ouvidos, sua inteligência e sua sensibilidade ao que poderá lhe ser dito ou 
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mostrado”. Então, os dados recolhidos com a conversa pós-jogo possibilitaram essa visão 

subjetiva que exploramos em nossos resultados. 

Os questionários foram debatidos questão por questão de forma a compreender o que o 

aluno já compreendia e, logicamente, o que passou a compreender, considerando-se a sua Zona 

de Desenvolvimento Proximal. Além disso, tivemos uma conversa final, pós-jogo, que se deu 

no sentido de perceber como o aluno entende o conteúdo sem o jogo, na forma tradicional, e 

como o aluno entende o conteúdo com o jogo, em nossa proposta, mais uma vez confirmando 

as possibilidades variadas de mediação e também, um questionário final recolhendo as 

narrativas, atendendo, assim, ao nosso segundo objetivo específico (aplicar o jogo Escape Room 

no processo educativo de futuros licenciados). 

Antes de alçarmos a compreensão de looping dessa pesquisa-ação, apresentamos um 

mapa conceitual na figura abaixo, que se trata de diagramas de significados e de relações 

significativas, conforme Moreira (2012), para facilitar a condensação e a compreensão da 

metodologia adotada ao longo dessa pesquisa, evidenciando, principalmente, como as etapas 

são compatíveis ao cumprimento dos objetivos que estabelecemos. 

 

Figura 34 – Mapa conceitual da metodologia adotada na pesquisa 

  

Fonte: Autoria própria (2021). 
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 Compreendendo como se deu nossa proposta, ainda nos resta apresentar algumas 

posições que assumimos. Percebemos que todas essas etapas, que abrangem desde a concepção 

do projeto do Escape Room até a sua aplicação e avaliação, conceberam uma mecânica de 

looping à nossa pesquisa. Quando fizemos o nosso levantamento do referencial bibliográfico, 

desenhamos a primeira versão do jogo (V1), junto ao framework. Existindo a conversa 

preliminar com a turma, identificamos as suas necessidades e reelaboramos o jogo (V2) para 

atender às expectativas. Este produto, resultante do diálogo com a turma, foi aplicado e gerou 

dados para a reflexão, resultado na criação de novas ações e concebendo uma nova versão (V3), 

que reservamos para compartilhamento com os pares. 

Esse movimento de reflexão é fundamental em uma pesquisa-ação. Tripp (2005, p. 454) 

defende que a reflexão não pode ser colocada como uma fase distinta desse ciclo, uma vez que 

deve ocorrer durante todos os momentos. De acordo com o autor, o processo começa “[...] com 

reflexão sobre a prática comum a fim de identificar o que melhorar e [...] é essencial para o 

planejamento eficaz, implementação e monitoramento, e o ciclo termina com uma reflexão 

sobre o que sucedeu”. É o movimento que apresentamos na figura abaixo. 

 

Figura 35 – Movimento de looping gerado pelo caráter cíclico da pesquisa-ação 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Percebemos que em cada círculo da espiral, através dos movimentos de reflexão (R) e 

diálogo (D), repetem-se o levantamento de dados (LD), o planejamento da ação (PA) e a criação 

de uma nova versão (NV), resultando nas três versões do debate supracitado. Vislumbramos, 
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por fim, que a cada aplicação, diálogo e/ou reflexão, a percepção do problema se clarifica e, 

com isso, temos a oportunidade de reajustar o nosso objeto de estudo.  

A estrutura inteira desse jogo se deu então, pelo tripé construção x diálogo x 

reconstrução. Entendemos, ainda, que a V3 terá uma trajetória espiralada ainda mais fechada, 

como vemos acima, considerando que as interações entre diálogos e reflexões farão o problema 

se tornar ainda mais preciso e nosso objeto de estudo ainda mais aperfeiçoado. 

Como tentativa de desfecho, sabemos que o procedimento de coleta e análise dos dados 

foi concebido com o fim de revelar os pontos de maior interesse na compreensão, credibilidade 

e validade dessa investigação. Foi em todo esse contexto que nos surgiram padrões, temas, 

discrepâncias e, por muitas vezes, modificações em nossos objetivos e em nossas estratégias. 

Então, não havíamos definido previamente as categorias de análise, no entanto, elas emergiram 

a partir dos dados e, olhando mais profundamente para todos os elementos que organizamos, 

estruturamos nossos resultados em dois grandes pilares: i) a formulação de um projeto inovador 

e interdisciplinar; e ii) a percepção do alunado e a potencialidade da mediação. 
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5 VÁRIOS PÁSSAROS E UM SÓ CÉU: AS POSSIBILIDADES LIBERTADORAS DO 

ESCAPE ROOM 

 

Atrevemo-nos a iniciar essa construção trazendo a canção de Belchior (1992), Jornal 

Blues, quando tece uma crítica ao sistema educacional: “[...] aluno mal comportado, pela regra 

da escola, deve ser reprovado sumariamente”. Este escrito serve para tomarmos como gancho 

o principal eixo construtor do Escape Room, visto que o analisamos não para aprovar ou 

reprovar qualquer aluno, mas nos detemos nesta análise a verificar as possibilidades 

interdisciplinares de aprendizagem que essa ferramenta congrega e, sabemos, isso está longe de 

qualquer sistema avaliativo comum. Não faz parte das nossas inquietudes decidir um score por 

aluno ou por grupo, mas perceber, para além dos resultados numéricos, as relações 

significativas construídas a partir desse jogo. 

 Conhecendo a importância desse jogo e entendendo que pode atuar enquanto 

instrumento mediador interdisciplinar do processo de ensino e de aprendizagem, buscamos 

estruturar esses resultados em duas partes: a) iniciamos com os achados de um estado da arte 

sobre o jogo Escape Room para compreender as abordagens já existentes e criar a nossa própria 

abordagem com o fim de enriquecer a comunidade acadêmica, a pesquisa, a sala de aula; e b) 

verificamos a percepção do alunado a respeito da aplicação do jogo, debatendo os aspectos 

interdisciplinares que alcançamos com essa prática e evidenciando a interação do processo que 

se configurou em diversos e intensos momentos de mediação entre aluno, professor, jogo e 

conteúdo. 

A maturação dessa atividade gerou-nos inúmeras reflexões que, sem quaisquer amarras 

postas pelo medo da perda da cientificidade, são traduzidas nas nossas falas subjetivas. 

Acreditamos não tomarmos distância da ciência quando fazemos o uso adequado das nossas 

impressões. Caminhemos sempre na tentativa de avançar o processo de aprendizagem do nosso 

alunado. 

 

5.1 AS PESQUISAS VOLTADAS AO ESCAPE ROOM EM FINS PEDAGÓGICOS 

 

Em face às questões supracitadas, trazemos um levantamento da produção acadêmica 

sobre o Escape Room, o que pode ser enquadrado como um estado da arte ou estado do 

conhecimento. Segundo Ferreira (2002, p. 02) essas pesquisas são “[...] reconhecidas por 

realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e 

científica sobre o tema que busca investigar”. É um passo rumo à consciência de não haver um 
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conhecimento absoluto, procurando à luz de categorias, analisar as produções de um tema. 

 Esse termo é derivado do inglês em sua tradução literal e atua na possibilidade de 

contribuir para um campo de pesquisa, voltando o olhar às múltiplas perspectivas e pluralidades 

de enfoques que um objeto de estudo recebeu. Seria, portanto, uma forma de inventariar e 

sistematizar determinada produção, abrindo portas para se obter uma visão geral do que vem 

sendo produzido, favorecendo assim o direcionamento adequado dos esforços do pesquisador. 

(ROMANOWSKI E ENS, 2006). 

Ainda para fins de conceituação entendemos, com base nos estudos de Romanowski e 

Ens (2006), que esse estudo se trata de um estado da arte e não de um estado do conhecimento, 

a considerar que nossa investigação se dá em várias fontes de pesquisa, diferentemente deste 

último, em que se aborda apenas um setor das publicações. Para realizar esse mapeamento, 

definimos inicialmente os critérios para o recorte temporal a ser analisado e realizamos a 

seleção do material que compõe o corpus do nosso estudo. Interessava-nos, então, descobrir as 

produções sobre o Escape Room. 

Segundo Kato (2017), as primeiras iniciativas do gênero começaram em 2004, no Japão, 

existentes apenas nos celulares. Em 2007, começaram a surgir as salas físicas do jogo. Apenas 

em 2012 inaugura-se a primeira versão nos Estados Unidos e, em 2015, se concretiza o primeiro 

empreendimento no Brasil. Privilegiamos, assim, a produção acadêmica dos anos de 2007 a 

2020, a saber, consegue condensar desde o surgimento do jogo físico, quando ainda se tinha 

finalidade exclusivamente comercial, até os dias atuais, em que pode ser trabalhado 

pedagogicamente. 

Tendo definido o nosso recorte temporal, estabelecemos as nossas fontes de pesquisas: 

o Simpósio Nacional de Tecnologias Digitais na Educação (SNTDE), o Congresso 

Internacional TIC e Educação (ticEDUCA), a Revista Tecnologias na Educação, o Simpósio 

Internacional de Inovação em Mídias Interativas (SIIMI), o SBGames, o Encontro sobre Jogos 

e Mobile Learning (EJML), o Banco de Teses e Dissertações da CAPES e a Revista 

EducaOnline. Por fim, estabelecemos o nosso descritor como “Escape Room”, haja vista, é um 

tema muito específico e uma busca simplificada nesse termo já nos interessaria. 

A seleção dos trabalhos foi feita por meio da leitura do título, resumo e palavras-chave 

de cada um dos trabalhos encontrados. O título, por anunciar a informação principal de um 

estudo. O resumo, quando bem elaborado, por apontar o objetivo principal da investigação, a 

metodologia utilizada, o instrumento teórico, a coleta e o tratamento de dados, os resultados e 

as conclusões. E as palavras-chave por serem termos centrais da pesquisa (FERREIRA, 2002). 

É importante, por fim, antes de trazer o mapeamento, registrar que todos os trabalhos foram 
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recolhidos e analisados em junho de 2019. Contudo, realizamos uma atualização dos dados das 

fontes em janeiro de 2021. 

Pautadas nos interesses supraditos, a nossa primeira fonte de pesquisa foi o Simpósio 

Nacional de Tecnologias Digitais na Educação (SNTDE), agora também Simpósio 

Internacional, que é um evento anual que acontece em São Luís, capital do estado do Maranhão 

e é promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Sobre Tecnologias Digitais na Educação 

(GEP – TDE) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com discussões sobre o uso 

pedagógico das tecnologias na educação. O primeiro simpósio foi realizado em novembro de 

2016, já os seguintes, aconteceram no mês de julho de cada ano. Neste caso, consideramos 

cinco edições. 

 Os trabalhos aceitos são registrados em anais eletrônicos e e-book com ISBN e selo da 

editora EDUFMA e os 20 melhores trabalhos selecionados pela Comissão Científica do Evento 

são publicados na Revista Tecnologias na Educação, ISSN: 1984-4751 – Qualis B1 – 

Interdisciplinar (classificação de periódicos CAPES quadriênio 2013-2016). Como são 

disponibilizados os anais eletrônicos, tivemos acesso aos documentos de todos os anos do 

SNTDE, com exceção do ano de 2019, cujo link não conseguimos acessar. O primeiro passo 

foi recolher esses anais. Assim, verificamos a quantidade de trabalhos e trouxemos os números 

encontrados abaixo, na tabela abaixo. 

 

Tabela 1 – Quantitativo de trabalhos encontrados nos anais do SNTDE 
Ano Artigos Completos Resumos 

2016 71 12 

2017 146 6 

2018 178 25 

2020 282 - 

 677 43 

Fonte: Autoria própria (2021). 

  

Pudemos perceber um avanço significativo no número de trabalhos ao decorrer dos 

anos, com um aumento entre o I e o III SNTDE de 150,70%. Uma vez contabilizados, aplicamos 

os descritores “Escape Room” e “Escape Classroom”. Comporia nosso inventário os trabalhos 

que tivessem no título, resumo ou palavras-chave os descritores selecionados. Em síntese, 

encontramos dois trabalhos que apresentaram os descritores: O Escape Room como estratégia 

de ensino nas aulas de matemática nos anos finais do Ensino Fundamental, dos autores 

Medeiros e Neres (2020) e Escape Covid: jogo educacional para o enfrentamento do Covid-

19 utilizando scratch, como uma produção de Jesus et al. (2020). 
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Dando sequência ao nosso mapeamento, temos a segunda fonte de pesquisa, o 

Congresso Internacional TIC e Educação (ticEDUCA), que compõe um evento bienal realizado 

desde 2010 no Instituto da Educação da Universidade de Lisboa. Este congresso é bastante 

reconhecido por oportunizar um espaço de partilha e de reflexão no que tange a investigação 

das Tecnologias Digitais na Educação. Conforme apresentado na própria página do congresso, 

destina-se a toda a comunidade acadêmica nacional e internacional, o que envolve educadores, 

professores, formadores e estudantes de licenciatura, mestrado e doutoramento. 

Embora exista sempre um tema central, desde 2010, o ticEDUCA compreende cinco 

tópicos específicos para debate, que são: perspectivas teóricas sobre a utilização das TIC para 

fins educativos; projetos e práticas de integração curricular das TIC; ambientes virtuais de 

aprendizagem e comunidades de prática; competências e desenvolvimento profissional de 

professores, educadores e outros profissionais; e por fim, e-learning e aplicações educativas 

emergentes. 

Em 2010 os anais do ticEDUCA foram publicados em guias separadas por conferências 

plenárias, simpósios, artigos com divisão por temas, pôsteres e projetos de doutoramento 

estruturados em seminário doutoral 1, 2 e 3. Em 2012, a organização dos trabalhos aceites foi 

dada em livro sintetizado em conferências plenárias, painéis, simpósios e comunicações e 

pôsteres divididos por temas. Em 2014, também em livro, estruturou-se apenas em 

comunicações organizadas por temas e pôsteres gerais. 

Em 2016 foram publicados três livros. O primeiro com todos os trabalhos aceites e 

apresentados, contendo comunicações e pôsteres por temas. O segundo com a seleção dos 

melhores artigos, feita pelo corpo de revisores que comporta a comissão organizadora. O último 

com os estudos do I Seminário Doutoral – Programa de Doutoramento. Por fim, em 2018, a 

última edição acessível, o livro foi sistematizado em conferências plenárias, painéis, simpósios, 

artigos longos, artigos curtos e pôsteres. Contudo, como nossa finalidade é analisar somente os 

artigos e pôsteres dentro do nosso recorte temporal, acessamos os anais e organizamos o 

quantitativo desses estudos, que distribuímos na tabela abaixo. 

 

Tabela 2 – Quantitativo de trabalhos encontrados nos anais do ticEDUCA 
Ano Artigos Pôsteres 

2010 180 87 

2012 238 32 

2014 236 19 

2016 172 44 

2018 177 13 

 1.003 195 

Fonte: Autoria própria (2021). 



161 
 

  

  Vemos um aumento no número de trabalhos entre os anos de 2010 e 2012 e uma 

redução significativa até o último ano, o que nos chama atenção, mas só pode ser justificado 

dentro das razões do próprio evento. Com esses trabalhos em mãos, e sabendo que o evento 

permite estudos em três idiomas (castelhano, inglês e português), nossos descritores foram 

expandidos em relação à primeira fonte de pesquisa. Assim, usamos: “Escape Room”; “Escape 

Classroom”; “Escape Games”; “Sala de Escape” e “Sala de Fuga”, com a intenção de abranger 

todas as possibilidades. Concluída a aplicação, encontramos um trabalho nos anais de 2018 que 

continha tanto no título como no resumo e palavras-chave os nossos três primeiros descritores: 

Escape Classroom: design de Escape Games em espaços escolares, dos autores Carolei, 

Bruno e Evangelista (2018). 

A terceira fonte de pesquisa, Revista Tecnologias na Educação, ISSN: 1984-4751, 

conforme dispõe de informações, trata-se de um periódico digital, Qualis B1 – Interdisciplinar 

(classificação de periódicos CAPES quadriênio 2013-2016), que traz por objetivo publicar 

artigos e relatos de experiência desenvolvidos por professores de ensino fundamental e médio, 

bem como pesquisadores, que estudem o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

no processo de ensino e de aprendizagem. 

A Revista tem política de acesso livre e imediato ao conteúdo, uma vez que preza por 

disponibilizar de maneira gratuita o conhecimento científico ao público e é composta por trinta 

membros em sua comissão científica, dentre eles o professor organizador do SNTDE, João 

Batista Bottentuit Junior. As parcerias dadas são com o GEP-TDE, o Laboratório de 

Experimentação Remota (RexLab), o Grupo Taba Eletrônica e o Grupo Blogs, Internet e Web 

na Educação. 

É importante destacar que as publicações iniciaram em dezembro de 2009, no formato 

semestral, seguindo esse modelo até dezembro de 2015. Contudo, a partir de 2016, além das 

publicações semestrais, foram publicadas edições temáticas. Até 2020, que é o último ano a 

qual se tem acesso, tem-se um total de 33 volumes, dos quais 14 (quatorze) referem-se às 

edições temáticas. Essas são elaboradas com trabalhos de eventos de grande potencial, como o 

SNTDE, fonte já pesquisada nesse estudo, o Congresso sobre Tecnologias na Educação 

(Ctrl+E) da Universidade Federal do Ceará e o Simpósio Ibero-Americano de Tecnologias 

Educacionais. A saber, considerando o recorte temporal do estudo, os 33 volumes já publicados 

comporão nosso inventário, em que preferimos agrupar por ano, como trazemos na tabela.  
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Tabela 3 – Quantitativo de trabalhos encontrados na Revista Tecnologias na Educação 
Ano Artigos Relatos de Experiência 

2009 14 15 

2010 7 2 

2011 9 6 

2012 10 6 

2013 10 10 

2014 35 8 

2015 51 12 

2016 93 12 

2017 131 11 

2018 134 13 

2019 52 7 

2020 16 - 

 562 102 

Fonte: Autoria própria (2021). 

  

O número de trabalhos publicados na Revista aumentou de maneira considerável, 

atingindo um crescimento superior a 800% entre o primeiro e penúltimo volume, evidenciando 

o compromisso com as publicações e o interesse cada vez maior por parte dos pesquisadores 

em compartilhar o conhecimento com toda a comunidade científica, haja vista a evolução do 

saber através do compartilhamento com os pares. Já os relatos de experiência foram mantidos 

em uma mesma média. 

Como existem trabalhos de simpósios trazidos nessa revista que aceitam publicações 

em espanhol, resolvemos manter os descritores da fonte de pesquisa anterior e adotá-los em 

todas as demais. Assim, os 604 trabalhos foram lidos em função do título, resumo e palavras-

chave com os descritores já apresentados, e embora muitos trabalhos trouxessem estratégias 

tecnológicas para o processo de ensino e de aprendizagem, não encontramos nenhum que 

mencionasse Escape Room, o nosso objeto de estudo. 

Prosseguindo, como quarta fonte de pesquisa tivemos o Simpósio Internacional de 

Inovação em Mídias Interativas (SIIMI), da Universidade Federal de Goiás (UFG), realizado 

desde 2012 no contexto regional, nacional e internacional. A proposta desse evento é discutir o 

estado da arte da pesquisa e da inovação em mídias interativas nos campos da arte, design, 

comunicação, música, política cultural e inclusiva, educação, TIC, computação e games, para 

que os resultados proponham um panorama global do tema. 

As duas primeiras edições foram anuais, envolvendo palestras, mesas redondas e 

workshops. Apenas na terceira, em 2014, iniciaram as comunicações que resultaram em anais 

eletrônicos. A partir de 2016, decidiu-se inaugurar a fase bienal do evento, adotando-se como 

tema geral Ignição, na tentativa de estimular discussões sobre a força motriz de movimentos 

que alteram possibilidades. Em 2018, Conectividade. Já em 2019, decidiram pela retomada das 
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edições anuais, elegendo o tema Mutaciones para centralizar as discussões da sexta edição, com 

sede em Buenos Aires. A edição de 2020 foi intitulada Humano não humano. 

A organização completa do evento é dada pelo Laboratório de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas (Media Lab), distribuindo-se em comissão 

organizadora e científica, equipe de organização, apoio técnico e apoio básico, e em muito vem 

tendo destaque por sua estrutura e proposta muito significativa para o ensino, aumentando o 

número de inscrições, palestras e propostas de trabalhos. Nessa linha, sabendo que o nosso 

recorte temporal compreende todas as publicações do evento, faremos a análise dos artigos e 

pôsteres que quantificamos na tabela abaixo. 

 

Tabela 4 – Quantitativo de trabalhos encontrados no SIIMI 
Ano Artigos Pôsteres 

2014 15 6 

2016 62 3 

2018 45 5 

2019 45 - 

2020 33 - 

 200 14 

Fonte: Autoria própria (2021). 

  

No momento da análise dos artigos, foi preciso contemplar mais um descritor: Salle 

d’évasion, por permitir publicações também em francês. Analisando os 214 trabalhos com base 

nos nossos descritores, encontramos um trabalho publicado em 2018 que continha os 

descritores no título, no resumo e também nas palavras-chave: Escape Catavento: narrativas 

e desafios para recuperar a memória do Palácio das Indústrias¸ dos mesmos autores, 

Carolei e Bruno (2018), mas agora com uma proposta diferente que também será melhor 

discutida na análise. 

A quinta fonte de pesquisa que selecionamos foi o SBGames, por ser um dos maiores 

eventos acadêmico da América Latina na área de Jogos e Entretenimento Digital. O evento que 

é realizado desde 2004 anualmente congrega pesquisadores, estudantes e empresários de vários 

países, como Brasil, Peru, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Inglaterra e Portugal que tem 

os jogos eletrônicos como objeto de investigação e produto de desenvolvimento. 

O formato atual é composto por cinco trilhas: computação, artes e design, cultura, 

educação e indústria, além do festival de jogos, mostra de arte, tutoriais, concurso de teses e 

dissertações e games na graduação. Nessas trilhas estão artigos, pôsteres, painéis e palestras. 

No festival de jogos, são apresentados protótipos e jogos completos em uma sessão informal 

que é destinada a inovação, imaginação, técnica e emergência de novos talentos. Na mostra de 
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arte são produções criadas para jogos. E, por fim, nos tutoriais, apresentações de especialistas 

da área sobre vários temas. 

No formato anterior, eram consideradas apenas as trilhas computação, artes e design e 

cultura. A trilha educação, que é o nosso interesse, só se deu no ano de 2018. Essa trilha atua 

como um espaço de partilha de estudos sobre o uso de jogos no processo de ensino e de 

aprendizagem seja na educação básica, superior ou corporativa, presencial ou à distância. Além 

desses trabalhos sobre jogos digitais, também são incentivadas submissões de pesquisas que 

deem foco a jogos analógicos, como jogos de cartas, tabuleiro, RPG de mesa, Escape Rooms e 

live-action, que são identificados como mistos, por tratar de jogos de realidade alternada, 

aumentada, locativos. 

Embora o objetivo maior da pesquisa seja na área de educação, é importante saber 

também que em 2014 foi implantada a premiação de teses e dissertações e em 2016 as 

discussões sobre games na graduação, voltadas para trabalhos de conclusão de curso, projetos 

integrados, iniciação científica ou trabalhos de disciplinas que contemplem estudos completos 

e concretos sobre jogos digitais. Logo, como a proposta é analisar pedagogicamente e não 

comercialmente o uso do Escape Room, os trabalhos analisados, quantificados na tabela abaixo, 

serão entre os anos de 2014 e 2020 entre as teses e dissertações, os games na graduação e a 

trilha educação. 

 

Tabela 5 – Quantitativo de trabalhos encontrados no SBGames 
Ano Teses e Dissertações Games na 

Graduação 

Artigos 

2014 7 - - 

2015 - - - 

2016 6 26 - 

2017 13 9 - 

2018 36 57 76 

2019 6 13 60 

2020 7 11 45 

 75 116 181 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Analisados os títulos, resumos e palavras-chave dos 372 trabalhos, encontramos três que 

tinham os descritores selecionados: A abordagem construtivista no desenvolvimento de um 

serious game do gênero escape room, de Pereira et al. (2018), Psycho escape: 

desenvolvimento de dinâmica de escape room para a exposição da obra Psicose de 

Hitchcock, de Carolei et al. (2018) e Educational escape room for teaching mathematical 

logic in computer courses, de Otemaier et al. (2020). Esses textos serão trabalhados também 

no momento da análise. 
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A sexta fonte de pesquisa que integra esse estado da arte é o Encontro sobre Jogos e 

Mobile Learning (EJML) da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade 

de Coimbra. Este evento reúne investigadores, mestrandos e doutorandos, professores, 

psicólogos, profissionais de Ciência da Educação e todos os demais que se interessem nas 

temáticas propostas. É um evento internacional que busca o compartilhamento de 

conhecimento, por meio de práticas investigativas de integração sustentável de jogos educativos 

e dispositivos móveis na educação. Configurando-se como um evento bienal, em 2020 ocorreu 

a 5º edição, que se deu inteiramente online. Neste sentido, encontramos os dados dispostos na 

tabela abaixo. 

 

Tabela 6 – Quantitativo de trabalhos encontrados no EJML 
Ano Conferências Comunicações Posters Apresentação 

dos jogos 

Relatos de 

experiência 

Workshops Simpósio 

doutoral 

2012 2 20 18 - - 4 - 

2014 2 30 21 - - 4 - 

2016 2 47 - 4 - 8 9 

2018 2 61 - - 20 6 - 

2020 30 60 19 - 12 12 - 

 38 218 58 4 32 34 9 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Para efeito dessa pesquisa, analisamos as comunicações longas e curtas, os posters, as 

apresentações dos jogos, os relatos de experiência e os workshops. Analisando um total de 346 

trabalhos, em razão do título, resumo e palavras-chave, encontramos apenas um, na modalidade 

workshop, que continha o descritor Escape Room. Neste, intitulado Reinventar ambientes 

educativos com o Escape Room, de autoria de Santos e Moura (2020), o jogo é apresentado 

como uma tendência crescente, um pouco por todo o lado. Enquanto estratégia de ensino e de 

aprendizagem, pode possibilitar a criação de atividades extremamente desafiadoras e 

instigantes. Como se trata de um workshop, com informações bastante limitadas, decidimos 

pela não inclusão do texto em nosso material. 

A sétima fonte de pesquisa que compõe esse estado da arte é o Catálogo de Teses e 

Dissertações da CAPES, bastante conhecido por possibilitar um panorama das produções 

acadêmicas em nível de pós-graduação, que atua como um sistema de busca bibliográfica e 

conserva um acervo digital de teses de doutorado e dissertações de mestrado de programas 

reconhecidos desde o ano de 1987. É importante salientar também que o sistema possui como 

referência a Portaria n°13/20069. 

                                                           
9 A Portaria n° 13/2006 institui a divulgação digital das teses e dissertações produzidas pelos programas de 

doutorado e mestrado reconhecidos, para fins do acompanhamento e avaliação, além da apresentação em papel, 
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O acesso ao catálogo é bastante específico, uma vez que é possível fazer buscas por 

autor, título e/ou palavras-chave. Além desses filtros, outros também corroboram para uma 

melhor definição do tema, como é o caso do tipo de pesquisa, ano, autor, orientador, banca, 

grande área de conhecimento, área de conhecimento, área de avaliação, área de concentração, 

nome do programa, instituição e biblioteca depositária. Logo, permite uma busca bastante 

concentrada. 

Para a seleção, fizemos uso do descritor “Escape Room”, uma vez que a intenção é ter 

esse mapeamento sobre como vem sendo aplicado, onde, em que campos teóricos e como é 

realizado de forma prática no ensino. Essa busca simplificada resultou em 6.004 trabalhos. Em 

seguida, adicionamos o primeiro filtro, correspondente ao tipo, em que selecionamos mestrado 

e doutorado, resultando em 5.358 trabalhos. Com o recorte temporal aplicado, de 2007 a 2020, 

reduzimos esses resultados para 4.995. 

Na grande área do conhecimento, optamos por Ciências Humanas e Multidisciplinar. A 

primeira, por ser a nossa linha de pesquisa nesse mestrado e a segunda por entendermos que 

conversa diretamente com o nosso Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO), 

com características inter e multidisciplinares, resultando em 931 trabalhos. Por fim, na área de 

conhecimento e na área de avaliação, selecionamos a opção Ensino, por ter relação absoluta 

com o programa e o nosso objeto de estudo. Esse filtro nos conduziu a 9 trabalhos, que 

agrupamos na tabela a seguir apenas em virtude de ano e tipo do trabalho.  

 

Tabela 7 – Quantitativo de trabalhos encontrados no Catálogo de Teses e Dissertações da 

CAPES 
Ano Teses Dissertações 

2013 - - 

2014 - - 

2015 - 1 

2016 3 - 

2017 1 1 

2018 1 1 

2019 - 1 

2020 - - 

 5 4 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Com esses 9 (nove) trabalhos compondo nosso inventário, fizemos a leitura em função 

de título, resumo e palavras-chave, buscando pelos nossos descritores. Dessa forma, não 

encontramos nenhum trabalho que fosse correspondente. Essa era a fonte de pesquisa que mais 

                                                           
também tornou necessária a entrega desses trabalhos em formato eletrônico, resultando em um amplo acesso e 

compartilhamento de saberes entre os pares. 



167 
 

nos interessava, uma vez que o Escape Room é nosso objeto de estudo da dissertação, nos 

importando compreender como está a produção sobre esse tema na pós-graduação. 

A oitava e última fonte de pesquisa desse estado da arte é a Revista EducaOnline, do 

Laboratório de Pesquisa em Tecnologias da Informação e da Comunicação da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que apresenta artigos a respeito de pesquisas em andamento 

ou concluídas que envolvam o tema Educação no Contexto das Novas Tecnologias. Dentre os 

pontos de destaque dos trabalhos estão a educomunicação, a educação online, a educação 

flexível, os ambientes virtuais de aprendizagem, os objetos de aprendizagem, as comunidades 

de aprendizagem online, a realidade virtual aplicada à educação, o desenho instrucional, o 

hipertexto, a hipermídia, a multimídia, a animação e os jogos educativos. Com publicações 

desde 2008, obtivemos o quantitativo apresentado na tabela a seguir: 

 

Tabela 8 – Quantitativo de trabalhos encontrados na Revista EducaOnline 
Ano Artigos 

2008 5 

2009 18 

2010 21 

2011 20 

2012 18 

2013 18 

2014 18 

2015 19 

2016 18 

2017 22 

2018 20 

2019 21 

2020 31 

2021 12 

 261 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Verificando todos esses trabalhos em razão de título, resumo e palavras-chave, 

encontramos um que continha o descritor: Escape Room Educativo: uma estratégia de 

gamificação no processo de ensino e aprendizagem, de Santos e Moura (2021). Importa ainda 

destacar que finalizamos nossas sete fontes de pesquisa, analisando um total de 3.784 (três mil 

setecentos e oitenta e quatro) trabalhos, um projeto muito extenso, em virtude de títulos, resumo 

e palavras-chave e encontramos como composição do nosso corpus de pesquisa somente oito 

estudos. Antes de nos aprofundarmos nas discussões, privilegiamos trazer uma síntese de cada 

um desses trabalhos para que saibamos melhor do que se trata e assim nos desdobremos sobre 

os múltiplos enfoques. 
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O Escape Classroom: design de Escape Games em espaços escolares traz a experiência 

de construção de um jogo de Escape Room com o objetivo de explicitar um processo de Design 

Educacional como jogo e a procura por fazer emergir os modelos e tensões vigentes na sala de 

aula como forma de discussão e diálogo. É apresentada a lógica desse design e os frameworks 

de inspiração. Como resultado fez-se emergir a complexidade de ações dos diversos atores de 

uma sala de aula. Já como proposição de estudos futuros reside a narrativa ficcional mais 

distante do contexto de realidade imediata. 

O Escape Catavento: narrativas e desafios para recuperar a memória do Palácio das 

Indústrias traz, por sua vez, como objetivo central do estudo o processo de criação de um jogo 

do tipo Escape Room no Museu Catavento, localizado em um palácio histórico de São Paulo. 

A metodologia adotada é o Design Research e destaca-se o processo de construção de narrativas 

a partir de informações descobertas à criação da narrativa fictícia. Os resultados mostraram 

95% das notas como excelentes e os jogadores extremamente sensibilizados sobre a história do 

prédio e a importância do patrimônio histórico. Não se finaliza com proposições de estudos 

futuros. 

O Psycho Escape: desenvolvimento de dinâmica de escape room para a exposição da 

obra de Psicose de Hitchcock apresenta as bases teóricas e metodológicas da construção do 

“Psycho Escape” como uma dinâmica concebida e desenvolvida sobre o filme Psicose. Como 

objetivo, além dessa apresentação, é trazer conceitos que tratam o Escape Room como uma 

modalidade de jogo para trabalhar agência, competência e imersão. A metodologia também é 

Design Research, para trabalhar a construção da experiência. Os resultados mostraram apenas 

as dificuldades de quem ainda não conheciam a obra, mesmo assim, provocou-se tensão e 

curiosidade. Como proposição de estudos está a retomada da análise, a considerar que a 

exposição estava ainda nos primeiros momentos. 

O trabalho intitulado A abordagem construtivista no desenvolvimento de um serious 

game do gênero Escape Room apresenta uma pesquisa e experimento na área de aprendizagem 

em jogos digitais. Para tanto, busca utilizar-se da abordagem construtivista para o 

desenvolvimento de um serious game educacional do gênero Escape Room. A metodologia 

consistiu na aplicação de questionário pré-teste, intervenção com a interação dos alunos com o 

game e o questionário pós-teste, a fim de verificar dois aspectos da aprendizagem. Quanto aos 

resultados, dá-se como impossível de concluir pela baixa quantidade de alunos participantes da 

pesquisa. Como proposições de estudos futuros, apenas a sugestão de maior engajamento dos 

participantes para obter resultados mais precisos e o desenvolvimento de mais níveis no jogo. 
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O Educational escape room for teaching Mathematical Logic in computer courses tem 

por objetivo relatar o uso de uma sala de fuga educacional na disciplina de Lógica Matemática, 

em Engenharia de Software e Sistemas de Informação. Como metodologia, adotou-se uma 

pesquisa qualitativa através de uma pesquisa de campo, elaborada em três partes: concepção, 

execução e avaliação. Como resultado, apontam que houve ganhos significativos no processo 

de ensino e de aprendizagem e mostram que o jogo deve ser usado como forma de desenvolver 

habilidades comportamentais. Como proposta de estudos futuros está a realização de uma 

estrutura para os professores que desejarem realizar essa prática. 

O Escape Room como estratégia de ensino nas aulas de matemática nos anos finais do 

ensino fundamental apresenta dados dos principais programas de avaliação da educação básica, 

quais sejam o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) e o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB) situando a realidade em que o ensino de matemática 

nos anos finais do nível fundamental se insere e propondo o escape room como um recurso 

metodológico para aulas mais dinâmicas e participativas. O trabalho foi dado enquanto uma 

pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa. Como resultados, mostram que o ensino de 

matemática se apresenta sob um cenário de instabilidade e fragilidade, sendo oportuno o uso 

do jogo como proposta de intervenção nessa realidade, contudo, não são apresentadas 

proposições de estudos futuros. 

O Escape Covid: jogo educacional para o enfrentamento do Covid-19 utilizando 

scratch aborda o desenvolvimento do Escape Covid, um jogo capaz de reforçar medidas de 

aprendizagem para a prevenção e combate ao novo coronavírus, baseando-se nas orientações 

do Ministério da Saúde do Brasil e na OMS. Com uma abordagem quantitativa, foi 

desenvolvida uma pesquisa de campo para avaliação do jogo e a pesquisa-ação para o 

desenvolvimento do protótipo do game, por meio da linguagem de programação Scratch. 

Quanto aos resultados, acredita-se que o Escape Covid é uma importante ferramenta lúdica e 

educacional que permitirá ao jogador aplicar as informações apresentadas em seu dia a dia, este 

jogo tem também a premissa de conscientizar sobre a importância de como evitar o contágio e 

a propagação do vírus. Não foram apresentadas proposições de estudos futuros. 

Com essas informações em mãos, antes de discutirmos as relações de conteúdo e forma 

entre os trabalhos encontrados, também condensamos dados que nos interessavam, 

devidamente distribuídos no quadro abaixo. Nossa tentativa foi de provocar a compreensão 

sobre os próprios aspectos sociais que envolvem o desenvolvimento das pesquisas. A saber, 

Romanowski e Ens (2006) trazem a importância de fazer comparações entre estados, regiões e 
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países para identificar problemas comuns, tendências e políticas, a partir das similaridades e 

integração desses resultados. 

 

Quadro 11 – Informações sobre os trabalhos que compõem o corpus da pesquisa 

Ano Título Campus Forma Região Financiamento 

2018 Escape Classroom: design de Escape 

Games em espaços escolares. 

Unifesp Pública Sudeste Não 

2018 Escape Catavento: narrativas e desafios 

para recuperar a memória do Palácio das 

Indústrias. 

Unifesp Pública Sudeste Não 

2018 Psycho Escape: desenvolvimento de 

dinâmica de escape room para a 

exposição da obra de Psicose de 

Hitchcock. 

Unifesp Pública Sudeste Não 

2018 A abordagem construtivista no 

desenvolvimento de um serious game do 

gênero Escape Room. 

USP Pública Sudeste Sim 

2020 Educational escape room for teaching 

Mathematical Logic in computer 

courses. 

PUC/RS Particular Sul Não 

2020 O Escape Room como estratégia de 

ensino nas aulas de matemática nos anos 

finais do ensino fundamental. 

UFMA Pública Nordeste Não 

2020 Escape Covid: jogo educacional para o 

enfrentamento do Covid-19 utilizando 

scratch. 

CEUMA Particular Nordeste Não 

2021 Escape Room Educativo: uma estratégia 

de gamificação no processo de ensino e 

aprendizagem. 

UFRJ Pública Sudeste Não 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Um ponto crucial é o ano de produção desses trabalhos. Todos foram desenvolvidos 

entre 2018 e 2021, o que indica o caráter recente das produções nessa área. Outro fato que 

merece ressalve é que apenas uma das fontes de pesquisa, que foi o SBGames, adotou o 

incentivo direto às publicações de Escape Room, por ter adentrado há pouco tempo nos fins 

pedagógicos, tendo apenas três trabalhos submetidos, inclusive, parte do que mapeamos e 

inventariamos nesse estado da arte. 

Em se tratando dos demais aspectos, a maior parte dos trabalhos foi desenvolvida em 

universidades públicas, mostrando a força que o ensino público consegue promover e a 

importância que deve ser dada à educação básica pública. Além disso, apenas uma das pesquisas 

teve financiamento e, quanto às localidades, foram desenvolvidas nas regiões Sudeste, Sul e 

Nordeste do Brasil. Assim, pausamos nossas direções para fins sociais e políticos e tentamos 

agora compreender, de fato, o texto trazido, numa análise mais aprofundada da leitura completa 

dos trabalhos. 
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Destarte, num esforço de síntese, vemos que os objetivos dos trabalhos analisados são, 

em muito, semelhantes, quando buscam ainda trilhar os primeiros passos no desenvolvimento 

do Escape Room para a finalidade pedagógica. Nenhum dos oito trabalhos fecha as portas para 

os fins comerciais, mas abrem espaços inteiros para discussões e reflexões educacionais com o 

uso desse jogo. É importante ressalvar que o que diferencia o game comercial do educativo é 

exatamente essa intenção pedagógica, independentemente de ser ou não aplicado em um espaço 

formal. Carolei e Bruno (2018, p. 03) concordam que: 

 

Essa intencionalidade pode ter um movimento mais transmissivo no qual se 

espera entregar uma mensagem, demonstrar conceitos ou mostrar 

procedimentos ou podes ser demandado uma postura mais ativa do 

aluno/jogador e espera-se que ele desenvolva determinada habilidade ou 

competência, que pode ser algo mais pontual e mecânico ou ações mais 

complexas e que envolvem mais do que um “saber fazer”, além da 

compreensão ética e até estética das ações realizadas. 
 

Dessa forma, nesse design educacional, devemos dividir o processo e propor designs 

em lógicas muito mais verticalizadas, no que se trata de camadas que mantem uma inter-relação 

que fecundam as formas de horizontalidades. São essas as tensões que importam no momento 

de criação do Escape Room e, mesmo que pareça contraditório, é esse atrito que surge como 

uma forma de promover o movimento, o envolvimento e os feedbacks dentro de uma ação. 

Já na problemática, vemos que todos circundam em uma só reflexão: Como elaborar um 

jogo do gênero Escape Room que seja aplicável aos espaços formais e não formais? Entendemos 

que a questão central das investigações está posta na validação desse jogo. É nesse sentido que 

a nossa proposta se constrói diferente das que já existem: Como dinamizar o processo de ensino 

e de aprendizagem a partir da construção e aplicação do Escape Room em sala de aula? Mais 

que trabalhar na concepção e aplicação desse jogo, envolvemos em nossos estudos as 

possibilidades de trabalhar a avaliação e, sobretudo, a elaboração de um framework, parte do 

Escape Room pouco explorada. 

O marco teórico dos trabalhos analisados aponta estudos pautados em Dune (2013) para 

as discussões sobre Design Research; Freire e Papert (1997) para as relações com o 

aprendizado, pouquíssimo exploradas; Murray (2003; 2017) em questões de gamificação e a 

exploração da agência, imersão e transformação; Flanagan (2009) e Nicholson (2015) na 

construção dos frameworks e, por fim, a proposição de designs mais criativos, com o estudo de 

Bratton (2015). Vemos neste referencial uma baixa discussão sobre o processo de ensino e de 

aprendizagem e também merece ressalve a falta de referencial teórico sobre o Escape Room, 
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sendo quase sempre as vozes dos autores inteiramente ativas, sem quaisquer suportes teóricos, 

o que é justificável pelos poucos estudos nesse campo. 

No que diz respeito à metodologia utilizada, a maior parte da pesquisa tratou-se da 

aplicação do Escape Room com posterior questionário nas tentativas de validação de sua 

significância. Sentimos a direção muito maior para o relato de experiência, sem uma 

preocupação mais acentuada na recepção dos participantes. Prova disso, temos Carolei et al. 

(2018, p. 08) ao propor nos próximos estudos da equipe “[...] fazer sessões com os convidados 

para que eles detalhem como foi a experiência e fazer uma análise qualitativa dos relatos”. 

Nisto, vemos a necessidade de guiar melhor os estudos. 

Quantos aos resultados e conclusões, os trabalhos entendem os processos criativos e a 

iteratividade10 dos games como contribuição para o Design Educacional, não finalizam receitas 

prontas, propõem espaços imersivos e provocativos transpondo as barreiras das distrações 

estéticas, ressalvam a importância da construção das narrativas no jogo e a complexidade das 

ações humanas. Nestes pontos moram as convergências dos trabalhos. Apenas um dos estudos 

considerou a amostra insuficiente para conclusões e propôs um maior engajamento dos 

professores do ensino fundamental e médio na realização de um experimento. 

Merecem ressalve os trabalhos produzidos por Carolei, Bruno e Evangelista (2018), por 

fazerem o verdadeiro caminho das pedras, que é o início, a construção, o framework. Não é 

possível simplesmente adaptar uma estrutura de jogo comercial para um processo de design 

educacional tão facilmente, mas eles o fazem bem, quando usam a criatividade e coerentemente 

potencializam este último. E, já sabendo da existência de esforços iniciantes nessa construção, 

galgamos outros espaços, não em nível de exclusão, mas de complementação com o que já se 

tem produzido, fazendo com que essa linguagem abranja mais pares. 

Sabemos que toda ação promove valores, sempre há uma determinada intenção, e que 

uma experiência educacional jamais deve se finalizar em somente transmitir conhecimento, 

antes, em compartilhar. Concordamos ainda que as respostas não são únicas, nem simples e por 

isso acreditamos que ainda há uma necessidade imensurável de pesquisas que desenvolvam a 

finalidade pedagógica do Escape Room. Poucos estudos estão sendo desenvolvidos na área, 

mostrando a necessidade de uma maior investigação. São estes apenas artigos, em sua maioria, 

ainda em fase de desenvolvimento, uma vez que não encontramos nenhuma dissertação ou tese 

na área que possa contribuir com nossos estudos. 

                                                           
10 O termo sustenta-se pela repetição até chegar a um resultado. Logo, funciona como uma forma de criar protótipos 

e playtest, avançando a cada nova versão sem medo de errar. 
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Os percalços foram tão somente vistos no número mínimo de trabalhos compartilhados 

e essa ausência acentuada em nível de pós-graduação, mesmo que tenhamos tido acesso às 

fontes de pesquisa de renome que congrega trabalhos altamente qualificados, como foi o caso 

do Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Nesse cenário, nasce essa preocupação para 

uma visão maior da discussão desse tema. Apontamos ainda a ausência de maiores 

direcionamentos do tema, uma vez que ele não é aplicável apenas à área de computação, 

programação, engenharias. Mas sim a todas as áreas, por seu caráter interdisciplinar. Realizado 

esse apanhado, investigamos a percepção do alunado a respeito desse jogo, o que, 

inevitavelmente, nos faz percorrer os vieses interdisciplinares e mediadores do jogo. 

 

5.2 PERCEPÇÃO DO ALUNADO A RESPEITO DO JOGO ESCAPE ROOM 

 

Tendo tratado desse estado da arte, podemos nos direcionar aos resultados voltados à 

percepção dos alunos pesquisados a respeito de como o jogo foi concebido e executado. 

Portanto, conduzimos esforços às questões que formularam o primeiro questionário, ou seja, o 

pré-jogo e, em seguida, as que compuseram o segundo questionário, ou seja, o pós-jogo. Depois, 

trazemos os dados recolhidos com um questionário extra, no qual buscamos resgatar as 

narrativas dos alunos a respeito desse jogo. 

Em primeiro momento, trazemos alguns dados da turma pesquisada: é composta por 17 

alunos, dos quais 14 estavam presentes, 12 concluíram a prova e 2 não finalizaram. Conforme 

o que coletamos na conversa pós-jogo, ambos não finalizaram por problemas de conexão com 

a internet, o que não envolveu as características do próprio jogo. Em se tratando do sexo, 

participaram dessa experiência 10 homens (71,4%) e 4 mulheres (28,6%), sendo um com idade 

inferior a 18 anos (7,1%), quatro entre 18 e 20 anos (28,6%) e nove entre 20 e 30 anos (64,3%). 

Desses jogadores, cinco já cursaram alguma graduação (35,7%) e nove estão em sua primeira 

graduação (64,3%). 

 Nesse sentido, gostaríamos de compreender como os alunos percebem a formação 

docente, antes de entendermos o que eles já compreendem. Dessa forma, os alunos foram 

questionados a respeito das disciplinas já cursadas que consideram importantes para a sua 

formação docente. Elencamos como possibilidades as quatro que compõem o núcleo didático-

pedagógico até o 5º período. Como resposta, obtivemos o gráfico abaixo. 
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Gráfico 1 – Disciplinas consideradas importantes na formação docente 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

Percebemos que todos os alunos vislumbram na disciplina Didática uma excelente 

contribuição para a prática docente. Essa disciplina é imprescindível para a prática pedagógica, 

uma vez que é a partir dela, que o professor aprenderá a selecionar melhor as teorias, os 

materiais e os procedimentos que poderão atuar no sentido de facilitar os processos de ensino e 

de aprendizagem. 

Santos (2003, p. 27) aduz que “[...] a didática passou de apêndice de orientações 

mecânicas e tecnológicas para um atual modo crítico de desenvolver uma prática educativa, 

forjada de um projeto histórico, que não se fará tão somente pelo edificador, mas pelo educador, 

conjuntamente, com o educando”. Então, é uma disciplina que guia o docente na execução do 

seu trabalho. Vemos, também, em todas as outras disciplinas supracitadas, uma oportunidade 

de investigar os fundamentos, as condições e as formas de realização em que o ensino pode se 

desdobrar. 

Em seguida, passamos do quadro geral da disciplina, para os conteúdos, algo mais 

específico. A finalidade era descobrir qual o conteúdo que este considerava mais pertinente para 

a formação docente no sentido de viabilizar pensar a prática. Desta feita, decidimos não elencar 

opções, tentando extrair dos alunos as respostas que eles considerassem mais relevantes: 

planejamento de aula (2); psicologia da educação (2); informática básica (1); metodologias de 

ensino (2); teorias da aprendizagem (3); o passar de conhecimento (1); todos relacionados à 

prática (2); não sei (1).  

Todos os alunos retomaram os pontos das disciplinas, mostrando que, de forma geral, 

uma proposta futura é criar um jogo de sensibilização a respeito dos conteúdos que, de fato, 

podem corroborar com a prática de ensino, a saber, eles não mostraram tanta segurança nessa 

escolha. A próxima questão tratou do conhecimento do termo “Zona de Desenvolvimento 
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Proximal”. Apenas um aluno declarou conhecer o termo. Mais à frente, quando questionado 

sobre o lugar de contato, este aluno respondeu ter se dado por meio de livros. Durante toda a 

concepção desse jogo, verificamos a importância do conhecimento do termo ZDP e, ainda mais, 

a necessidade de os professores elaborarem aulas considerando essas desejáveis zonas de 

desenvolvimento. 

Vygotsky (1998) evidencia que nos processos de aprender, os conceitos novos, estando 

em um patamar mais elevado, podem transformar, pela construção dos sentidos, o significado 

dos conceitos mais primitivos, ou seja, quando o estudante consegue internalizar um conceito 

científico novo, este irá se expandir para os demais conceitos ao passo em que se insere no 

pensamento intelectual mais elevado. Então, qual a importância principal dos cursos de 

formação de professores abordarem o conceito de ZDP? 

 É por meio desse conhecimento que os professores irão desenvolver uma representação 

dos conceitos espontâneos que os alunos possuem, considerando suas vivências, e realizar uma 

contextualização na introdução do conhecimento científico, tratando dos aspectos intelectuais 

e emocionais desses estudantes. Além disso, por meio desse conceito, o professor oportunizará 

um ambiente mais participativo, vinculará um laço afetivo que reside na confiança, respeito e 

colaboração, empregará a linguagem da forma mais clara possível, provocará discussões com 

os estudantes e entre os estudantes, e promoverá uma aprendizagem autônoma dos 

conhecimentos, orientando o processo de internalização dos conceitos e auxiliando na tomada 

de consciência que fará o aluno progredir. 

 Entendendo como os alunos alcançam a Zona de Desenvolvimento Proximal, passamos 

ao outro ponto que guiou nossos estudos: o conhecimento a respeito do termo “Mediação 

Pedagógica”. Dos 14 respondentes, 8 declararam conhecer o termo “mediação pedagógica” 

enquanto 6 alegaram não ter qualquer contato com o termo. 

Faremos a seguinte indagação: “Eu ensino e você aprende ou aprendemos e 

ensinamos?”. É para este sentido que compreendemos a necessidade de discussões a respeito 

da mediação em cursos de formação de professores. O professor não pode assumir o papel de 

detentor do saber, como se o aluno só se desenvolvesse em contato com ele e, ainda mais, na 

reprodução do que ele demonstra. O professor precisa ser mediador no sentido de problematizar 

o aprender. Vamos retomar o sentido etimológico dessa palavra: 

 

Surge no século XI, na língua francesa (enseigner), e no século XIII, na língua 

portuguesa; do baixo latim insignare, alteração de insignire, que significa 

indicar, designar, e que pode chegar a ser compreendido como “marcar com 

um sinal”. Note que marcar pode transmitir uma ideia de imposição, mas pode, 
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por outro lado, indicar o nascimento do caráter do estudante, uma vez que, em 

grego, sinal é Karakter (LIMA et al., 2006, p. 240). 

 

Frisemos a ação de marcar com sinais. Todos nós somos fruto dos sinais (ou marcas) 

que os professores imprimiram em nós no momento da nossa formação. As experiências 

escolares, além de construírem nosso aparato conceitual, desenvolvem em nós marcas pessoais, 

que ampliam nossas habilidades, nossas atitudes, nossas construções. Se a prática de ensinar 

envolve relações, sabemos que os papéis são mutáveis na perspectiva da mediação. De acordo 

com Freire (1996, p. 26) “[...] não temo dizer que inexiste validade no ensino de que não resulta 

um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado, em 

que o ensinado que não foi apreendido não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz”. O 

autor já ratifica esse pensamento do ensino e da aprendizagem enquanto processo. 

De acordo com Masetto (2010, p. 175) “[...] o papel do professor em uma aula é de 

mediação pedagógica e, da forma como ele desempenhar este papel de mediador, o emprego de 

técnicas pode ter maior ou menor sucesso para a aprendizagem dos alunos”. Então, desenvolver 

uma ação didática mediadora vai muito além do conteúdo que é transmitido ao aluno, 

precisando, mais do que efetuar uma passagem “[...] intervir no outro polo, transformando-o” 

(MAHEU, 2001, p. 45). É, portanto, fundamental que o conceito de mediação seja trabalhado 

nos cursos de formação de professores, porque estes serão futuros mediadores e em muito temos 

que considerar a qualidade da sua mediação pedagógica. 

Essa compreensão de uma mediação pedagógica de qualidade precisa adentrar 

discussões menos transversais. Esse assunto é, definitivamente, um eixo muito valioso, porque 

é por meio dele que os professores projetarão suas intenções e realizações no ambiente escolar, 

considerando as condições de ensino, o planejamento que congregue as melhores metodologias 

e os impactos que essas escolhas didáticas configuram na aprendizagem dos alunos. Das sete 

respostas positivas para o conhecimento do termo, seis alegaram o contato na própria 

licenciatura e uma em palestras voltadas à educação. 

Perpassando a compreensão desse termo, questionamos “como você aprende melhor”, 

não disponibilizando alternativas prontas. Para esta pergunta, obtivemos as seguintes 

afirmativas: depende de como me é apresentado o assunto (1); com uma aula mais dinâmica, 

priorizando a prática (3); ouvindo, fazendo e ensinando (3); lendo (2); com música (1); em 

colaboração com professor e colegas (1); com os estímulos vindos do professor com sua 

didática de ensino (1); pesquisando e somando conteúdos extraclasse (2). Vemos que a maior 
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parte desses alunos prioriza o trabalho mediador do professor e a busca por conteúdos 

extensivos. 

Em se tratando da experiência de sala de aula, oito alunos declararam que já trabalharam 

ou trabalham como professores (57,1%), enquanto seis não tem qualquer experiência de ensino 

(42,9%). Desses oito alunos que atuaram ou atuam como professores, sete (87,5%) já fizeram 

uso dos jogos educativos em sua prática. Questionamos como se deu essa experiência e 

recebemos as seguintes respostas: confusa, porém, importante, não me preparei o suficiente (1); 

muito interessante (1); positiva (2); teve muita interação entre os alunos (1); são práticos e fáceis 

de elaborar, além disso, considerei instigantes (1).  A primeira resposta despertou-nos a atenção, 

porque é uma realidade muito comum no uso dos jogos educativos. De fato, essa ação quando 

não planejada, pode ser uma prática que não conduza à aprendizagem. Essa foi a última 

pergunta do primeiro questionário. 

Realizando o jogo, o aluno se deparou com o questionário final, em que avaliamos o 

impacto do jogo em sua aprendizagem. Inicialmente, perguntamos ao aluno como, de forma 

geral, eles avaliaram a experiência. O feedback é essencial na visibilidade da aprendizagem, 

isso porque, por meio deste, saberemos se a experiência, para além de ter gerado aprendizagem, 

foi satisfatória ao aluno. Uma das condições de criação do jogo é se desenvolver enquanto fator 

de autoestima. Outra condição é ser concebido em condições psicológicas favoráveis, sendo 

ponto de estímulo ao aluno. Os alunos precisam ter consciência sobre o processo de 

aprendizagem do qual fizeram parte e, ainda mais, liberdade em comunicar o que ele percebeu 

dentro da experiência. 

Nem sempre o que agrega significado para um aluno irá agregar para outro aluno. Por 

isso, é fundamental que percebamos essas opiniões individualmente, considerando que todo 

aluno é singular, criador da sua história, mas imbricado em um sistema de relações histórias e 

sociais que ampliam a sua personalidade, sua visão sobre os mais variados aspectos da vida, 

seu conceito de relacionamento, a qualidade da sua recepção, a intensidade da sua escuta e da 

sua fala. Quando ouvimos o aluno, potencializamos as atividades, porque estas podem ser 

revistas e ajustadas conforme o contexto dos alunos. É essencial que o professor mostre essa 

abertura em ouvir o que os alunos acharam das aulas, dos jogos, das leituras indicadas e, mesmo 

compreendendo a escassez de tempo no regime escolar, este é um recurso de comunicação que 

não pode ser negligenciado. 

Sobre a avaliação da experiência, todos os alunos declararam ter gostado. Esse resultado 

é extremamente positivo, por apontar um índice alto de contentamento com o jogo. A visão que 

o aluno tem do jogo em um contexto geral é essencial para a reformulação da versão. Enquanto 
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professores mediadores precisamos ser um sujeito “[...] que se abre ao mundo e aos outros 

inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, 

como inconclusão em permanente movimento na história” (FREIRE, 2011, p. 117). Dessa 

forma, não podemos omitir a escuta no exercício da nossa profissão. Precisamos de autonomia 

na escuta, caminhando para um ensino mais democrático, construtivo, contextualizado e ético. 

Freire (2011, p. 117) aponta que o processo de escuta é: 

 

[...] a disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a 

abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro. Isso não 

quer dizer, evidentemente, que escutar exija de quem realmente escuta sua 

redução ao outro que fala. Isso não seria escuta, mas autoanulação. A 

verdadeira escuta não diminui em mim, em nada, a capacidade de exercer o 

direito de discordar, de me opor, de me posicionar. Pelo contrário, é escutando 

bem que me preparo para melhor me colocar ou melhor me situar do ponto de 

vista das ideias. Como sujeito que se dá ao discurso do outro, sem 

preconceitos, o bom escutador fala e diz de sua posição com desenvoltura. 

 

Quando escutamos os nossos alunos podemos modificar positivamente o meio em que 

ele está inserido, construindo conhecimentos mais sólidos, mais participativos e com 

responsabilidade. Sabendo que os alunos aprovaram a experiência, partimos para a segunda 

questão. Esta questão concentrou esforços em perceber o grau de dificuldade do Escape Room 

para os alunos. Observamos as respostas no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 2 – Grau de dificuldade do Escape Room 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 
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No que se trata do grau de dificuldade percebido com o jogo, vemos que oito alunos 

(66,66%) consideraram a experiência mediana. Esse ponto confirmou o grau adequado dos 

desafios que propomos, não muito simples, nem muito difíceis. Entendemos que os desafios 

precisam existir para instigar a curiosidade dos alunos e estimular suas funções superiores, 

nunca para causar neles uma sensação de impossibilidade de resolver aquele desafio, isso 

porque caminha contra o ideal de se constituir fator de autoestima para o aluno e, além disso, 

dificilmente captaremos a atenção do aluno se esses desafios não forem solucionáveis. 

Para as próximas duas questões, utilizamos escalas tipo Likert, com quatro pontos (1 – 

discordo (D), discordo totalmente (DT), concordo (C) e concordo totalmente (CT), ambas 

tratando das vantagens da aplicação do jogo Escape Room. Na primeira, questionamos o que o 

aluno considerou aprender com essa experiência. Obtivemos os resultados da tabela abaixo. 

 

Tabela 9 – O que foi aprendido com o Escape Room11 
PONTOS ABORDADOS D C CT 

Desenvolvi minha criatividade 0 8 4 

Geri melhor a aprendizagem 1 6 5 

Identifiquei minhas dificuldades 0 1 11 

Me senti motivado(a) 0 2 10 

Aprendi conceitos novos 0 7 5 

Reforcei conceitos dominados 0 0 12 

Trabalhei memorização, percepção e lógica 0 3 9 

Estabeleci meus próprios caminhos 1 7 4 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 A análise dessa tabela nos fez refletir sobre as muitas vantagens do Escape Room para 

o processo de ensino e de aprendizagem. Podemos inferir que os alunos desenvolveram a 

criatividade, geriram melhor a aprendizagem, identificaram suas próprias necessidades, 

sentiram-se motivados no percurso do jogo, aprenderam conceitos novos, reforçaram conceitos 

que já dominavam, trabalharam a memorização, assim como a percepção e a lógica e, além 

disso, estabeleceram os seus próprios caminhos.  

Percebemos que as respostas, em sua maioria, oscilaram entre “concordo” e “concordo 

totalmente”, desviando-se desse padrão para “discordo” apenas em duas respostas: “geri melhor 

                                                           
11 Não mantivemos a opção “Discordo Totalmente” na tabela 8 porque nenhum aluno assinalou essa opção, assim 

como não mantivemos na tabela 9. 
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a aprendizagem” (1 aluno) e “estabeleci meus próprios caminhos” (1 aluno). Assim, o mesmo 

aluno que denotou não ter gerido melhor a aprendizagem também não traçou um caminho 

próprio. Esse ponto pode ser justificado pelo fato do estímulo da autonomia dentro do jogo. 

Este, sobretudo, é um jogo em que o jogador modifica os objetos e é modificado por estes. 

Pensemos agora cada assertiva separadamente. 

Na primeira, os alunos concordam que desenvolveram a criatividade. Essa é uma das 

principais características do jogo, a considerar que todos os movimentos dos alunos se orientam 

conforme os caminhos que eles próprios criam. Logo, mesmo que o jogo tivesse sido realizado 

em equipe, ainda assim, cada membro traçaria o seu próprio caminho e é exatamente por isso 

que precisamos definir se iremos tratar uma trilha aberta, sequencial ou trajetorial. Por meio 

dessa trilha, os alunos buscaram suas próprias resoluções de problemas e nestes, desenvolver, 

criativamente, os caminhos que os levaram ao fim do jogo. Sobre esse aspecto criativo, 

Fernandes (2020, p. 28) aduz: “[...] em muitas vezes é preciso usar raciocínio lógico, mas eis 

algo que é sempre fundamental usar – a criatividade – sem ela, certamente, nenhum número 

dos desafios será encontrado”, o que confirma a necessidade dessa criatividade. 

A segunda assertiva, que se trata de gerir melhor a aprendizagem, também foi 

confirmada por esses alunos. Como as questões deveriam ser resolvidas por eles, a organização 

do tempo disponível era feita conforme o que os alunos já apreendiam a respeito daqueles 

conteúdos. Ir ou não a um caminho, ver apenas uma vez ou ver duas vezes aquele vídeo, buscar 

ou não informações além do jogo, são pontos que somente os participantes poderiam definir. 

Fernandes (2020, p. 12) acrescenta que, “[...] independentemente da equipe, cada aluno precisa 

gerir a sua aprendizagem e tomar escolhas que os façam ir além do óbvio, sempre 

responsabilizando-se pelas atitudes que podem corroborar para o fim do desafio e melhorar a 

produtividade”. Dessa forma, os alunos criam suas próprias negociações mentais, em processos 

decisórios que os competem. 

Identificar as próprias dificuldades foi a terceira assertiva. Lima (2021, p. 39) percebe 

que “[...] a própria ação de marcar incorretamente uma pergunta por uma ou mais vezes dentro 

desse jogo, faz com que se perceba os conteúdos que não conseguimos apreender tão bem”. 

Para além desse fato, está a dificuldade em encontrar o número que faz parte daquela etapa de 

desafios. Quando os alunos perpassam essas etapas e sentem esses entraves, vão vencendo e, 

consequentemente, percebendo as dificuldades que tem em cada eixo temático, o que pode ser 

usado pelo professor, posteriormente, em uma modalidade de reforçar tais assuntos. Esse é um 

excelente gancho para antecipar a discussão da última assertiva, em que, com base nessas 

dificuldades identificadas, os alunos conseguem estabelecer os seus próprios caminhos. 
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Na quarta assertiva, em que o aluno concorda ter se sentido motivado, é uma 

característica muito comum aos jogos digitais educacionais. Todos eles precisam, ou mesmo 

deveriam ser projetados para manter a atenção dos alunos, isso tanto em aspectos visuais, como 

de próprio texto. Manter essa atenção é um desafio imenso, sobretudo, porque os alunos 

envolvem-se em vários desafios dentro desse jogo, mas não é algo impossível de ser alcançado, 

isso porque você não precisa ter um jogo em qualidade 3D para fazê-lo, mas sempre rememorar 

os aspectos de agência, imersão e transformação apresentados por Murray (2015) para atuar no 

que, frequentemente, é chamado de ecologia da atenção. Com isso, os alunos sentem-se 

motivados a prosseguir no jogo ou mesmo a participar de novas experiências. 

A quinta e a sexta assertiva tratam dos conceitos, sejam os que os alunos já 

compreendiam, seja os que começaram a compreender. Fernandes (2020, p. 49) defende que 

“[...] as dinâmicas de Escape Room não podem se realizar sem considerar um dos principais 

pontos de atuação: como usar a formação de conceitos. Não se pode finalizar essa experiência 

sem que os alunos tenham reforçado conceitos dominados ou aprendido novos”. Percebemos 

na fala do autor que, independentemente da temática que venhamos a trabalhar, precisamos 

analisar atentamente os conteúdos conceituais. O aluno está participando do jogo, porque, 

certamente, na condição de professores, estamos buscando estabelecer novas formas de ensinar 

e novas formas de aprender. 

Na sétima assertiva, percebemos que os alunos trabalharam a memorização, percepção 

e lógica, pontos fortes na dinâmica do Escape Room. Os alunos que participam das experiências 

de Escape Room “[...] precisam trabalhar aspectos atitudinais e procedimentais, além dos 

conceituais, ou seja, resolver os desafios propostos usando a percepção, a memorização e a 

lógica, do contrário, dificilmente fecharão uma fase de desafios” (LIMA, 2021, p. 04). Este é 

um fator debatido intensamente em nosso referencial teórico, quando temos que desenvolver, 

no momento da elaboração do jogo, desafios que instiguem o aluno a usar lógica e percepção, 

o que corrobora diretamente na ligação dos eixos exigidos. Uma vez debatidas as assertivas, 

perpassamos às demais questões. 

A próxima tratou da percepção dos alunos em relação aos desafios propostos. Desta 

feita, questionamos: “exclusivamente a respeito dos enigmas, como você percebe-os?”. A 

finalidade maior dessa questão era gerar reflexões sobre o grau de dificuldade e sobre a relação 

dos desafios que escolhemos com os conteúdos e objetivos traçados na construção desse jogo. 

A conversa que traçamos no final também corroborou para melhor entender essa questão, mas 

consideramos indispensável no questionário buscar essa compreensão. Os resultados 

encontrados são dispostos na tabela abaixo. 
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Tabela 10 – O que foi percebido nos desafios do Escape Room 
PONTOS ABORDADOS D C CT 

Os desafios eram motivadores 0 4 8 

Todos os desafios eram bons 1 7 4 

Os desafios eram surpreendentes 0 6 6 

Foram desafios de fácil resolução 2 8 2 

Me mantive interessado(a) durante todo o jogo 0 2 10 

Consegui encontrar o código do cofre 0 0 12 

Me senti útil na atividade 0 0 12 

Os desafios eram relacionados aos conteúdos 0 4 8 

Os desafios me apresentaram conteúdos novos 0 7 5 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 Percebemos que os alunos se envolveram inteiramente nos desafios. Essa questão nos 

proporciona uma reflexão sobre a escolha acertada das atividades que compuseram o jogo. Os 

alunos consideraram os desafios motivadores e surpreendentes. Em se tratando da facilidade de 

resolução, dois alunos não os consideraram fáceis, enquanto dez estiveram entre “concordo” e 

“concordo totalmente”.  

Ainda inferimos que os alunos se mantiveram interessados durante todo o jogo, se 

sentiram úteis, consideraram que os desafios eram relacionados aos conteúdos que eles já 

dominavam, aprenderam conteúdos novos e conseguiram resolver o desafio final: abrir o cofre. 

É muito importante perceber os contextos mais particulares vindos do feedback desses alunos 

e nos colocar a pensar: “como promover um aprendizado ainda mais efetivo para esse aluno?”. 

Então, consideramos que os desafios apresentados refletiram esse cuidado. 

 Tratemos dessas assertivas: como devem ser os desafios dentro do jogo Escape Room? 

Santos (2021) aborda que na criação de desafios desse jogo, alguns pontos precisam ser 

considerados, quais sejam: os desafios não podem ser cópias extraídas da internet, sem 

quaisquer modificações; todo e qualquer desafio precisa ser pensado para os conteúdos 

instrucionais que são previamente definidos dentro do jogo; não se deve criar desafios muito 

fáceis, porque os alunos podem simplesmente desinteressar-se na conclusão, assim como deve-

se usar bom senso para não criar desafios muito complexos, porque podem causar o mesmo 

sentimento; busque por desafios surpreendentes, para que os alunos sintam-se sempre 

instigados a resolvê-los; defina corretamente o número de desafios. 

Dessa forma, percebemos que cumprimos a esses quesitos estabelecidos por Santos 

(2021), uma vez que proporcionamos desafios motivadores, bons e surpreendentes, procurando 
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manter esses alunos motivados, optamos por questões de média resolução, que mantiveram os 

alunos interessados ao longo do jogo, sem ser muito fáceis, nem muito difíceis, e elencamos 

tarefas que os fizeram se sentir úteis durante a atividade e que se relacionavam diretamente aos 

conteúdos propostos, sejam estes já apreendidos/compreendidos pelos alunos, ou como um 

processo novo de aprendizagem. 

Ainda nesse questionário pós-jogo, lançamos a seguinte pergunta: “você repetiria essa 

experiência?”. Ao escolhermos essa questão, pensamos, novamente, na necessidade de ouvir o 

aluno. Será que, de fato, esse aluno gostaria de repetir o jogo? Dificilmente repetiríamos algo, 

em sala de aula, que não pontuasse qualquer nota, se não gostássemos do que experimentamos. 

Então, é um desafio à sensibilidade de qualquer professor compreender a linguagem do aluno, 

o que se constitui fator motivador para ele, o que atende às suas expectativas. Não o fazer, 

mesmo que se use um jogo, é continuar fechando gaiolas no lugar de abri-las. Se defendemos 

um processo de ensino e de aprendizagem autônomos, precisamos polarizar essa relação. 

 Todos os alunos declararam que participariam novamente da experiência. Sabendo 

disso, partimos para a próxima questão: “Quais conteúdos você já compreendia?”. Essa questão 

é muito importante, tanto por confirmar a zona de desenvolvimento proximal dos alunos, como 

por perceber quais os conhecimentos futuros que podemos incrementar depois do jogo. As 

respostas para essa questão estão dispostas no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 3 – Conteúdos aprendidos/compreendidos pelo aluno antes do jogo 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 A maior parte dos alunos (66,77%) declarou compreender a abordagem tradicional de 

ensino. Em seguida, temos a abordagem sócio-histórico-cultural (41,66%), a teoria cognitiva 

(33,33%), a teoria behaviorista (16,66%), a teoria gestalt (8,33%) e a abordagem humanista 
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(8,33%). Percebemos que os alunos não dominam a abordagem ambientalista e a abordagem 

comportamentalista. É importante destacar que não significa que o aluno que demonstrou não 

dominar esse conteúdo não, necessariamente, não o conheça. Provavelmente eles tiveram 

contato com disciplinas que abordaram essas temáticas, mas, nem sempre aqueles conteúdos 

são inteiramente aprendidos ou os alunos sentem firmeza nessa compreensão. 

A próxima questão serviu para identificar se o jogo se constituiu como reforço das 

aprendizagens previamente dominadas e se oportunizou saberes novos. O questionamento 

aplicado foi: “o que de ‘novo’ foi compreendido?”. A finalidade maior dessa questão era 

perceber se o aluno parte da zona de desenvolvimento real para a zona de desenvolvimento 

potencial, ou seja, se ele passa a compreender aquilo que já é capaz e precisava de algum 

elemento mediador para ajudá-lo nessa internalização. As respostas estão apresentadas no 

gráfico abaixo. 

 

Gráfico 4 – Conteúdos aprendidos/compreendidos pelo aluno depois do jogo 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 Analisando os dois últimos gráficos, compreendemos que houve um avanço na 

aprendizagem dos alunos. Os conceitos já dominados foram reforçados e, conceitos novos, ou 

mesmo, que eles ainda não conseguiam dominar, foram aprendidos/compreendidos através da 

experiência desse jogo. Não sabemos, necessariamente, se essa é a melhor forma de avaliar a 

aprendizagem desses novos conceitos ou se exigiria outro instrumento de avaliação, mas já 

consideramos muito válida toda essa proposta levantada pelo Escape Room, possibilitando 

perceber que, embora necessitando de ajustes, já se mostra uma ferramenta potencial para o 

processo de ensino e de aprendizagem.  
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Percebemos, a partir dos resultados, que as abordagens comportamentalista e 

ambientalista apresentaram-se pouco compreendidas pelos alunos antes do jogo, foram 

apreendidas. Ainda verificamos que não houve um avanço muito significativo nas teorias 

cognitivas e behavioristas, o que pode ser justificado pela forma transversal que abordamos 

dentro dos desafios, não intensificando situações práticas para essa compreensão, apresentando-

se para nós como um ponto a ser melhorado para a versão de teste. 

 Compreendidas e avaliadas as questões abordadas nos questionários aplicados antes e 

depois do jogo, ainda resta-nos discutir a respeito da conversa do dia 30 de novembro de 2020 

(logo após o jogo) e do novo questionário aplicado em fevereiro de 2021. Registramos as 

impressões subjetivas dos alunos e, de forma geral, eles consideraram o Escape Room uma 

proposta válida, satisfatória, instigante e na qual desejariam participar outras vezes. Porém, 

dentre esses pontos abordados que, inclusive, já nos deparamos nos questionários, houve um 

que não foi perguntado, mas foi pauta da nossa conversa: a liberdade de falhar. É muito 

importante finalizar uma experiência sabendo que, mais do que vencer um desafio, os alunos 

sentiram-se motivados por fazerem parte daquele processo. Então, reforça o ideal de criar um 

jogo que não tenha por finalidade aprovar ou reprovar, mas reforçar aprendizagens dominadas 

e gerar novos momentos de aprendizagens. 

 Estimulamos uma conversa informal para que os alunos traduzissem os sentimentos que 

o jogo conseguiu despertar neles. Muitos destacaram o estímulo da memorização, que se deu 

pela repetição de ações vinculadas ao contexto e aos desafios do jogo; outros perceberam a 

experiência como uma forma divertida e desafiadora de reforçar e apresentar novos conteúdos. 

Alguns relataram que se tornou mais simples entender esses assuntos pelo jogo, mas que 

também não dispensavam o aparato teórico fornecido pela professora. Os alunos também 

mencionaram a recordação do lugar do jogo, pela sua especificidade, considerando que os 

cenários foram construídos com base em fotos vetorizadas do campus. 

 Ainda como forma de coletar dados, tivemos um questionário que buscou compreender, 

em forma de narrativas, como o aluno percebeu a sua experiência no jogo Escape Room, 

oportunizando verificar emoções, sentimentos, aprendizados diversos, conteúdos aprendidos da 

disciplina, sugestões, observações sobre o jogo, o que foi novo, o que já conhecia no jogo e nos 

conteúdos apresentados, ficando à vontade para escrever o seu próprio ponto de vista, que é 

único e pode servir para futuras empreitadas pedagógicas. Dentre as respostas obtidas, 

destacamos os seguintes relatos para, em seguida, tecermos um comentário geral. 

Evidenciamos, ainda, que não fizemos quaisquer modificações na ortografia dos alunos, a 

considerar que buscamos reunir as suas expressões tal qual foram repassadas: 
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i) O uso do jogo me motivou pedagogicamente a utilizar a gamificação com frequência 

em sala de aula. O interesse nesse tipo de atividade é bem maior (caso comparado a 

atividades comuns), portanto, como aluno da Licenciatura em informática pretendo 

elaborar games que motivem a participação e interesse durante as aulas. Alguns 

conteúdos tinham lacunas em minha memória e foram sendo preenchidas ao longo da 

partida. O uso de uma leitura prévia disponibilizada no início ajudou na preparação para 

cada partida. A idea de linkar para vídeos na correção da respostas é excelente! Isso faz 

com que o aluno não desista de entender a questão e continue tentando. Responder as 

questões com o objetivo de conseguir um prêmio é excelente! Por fim, ressalva para as 

questões que foram bem elaboradas. 

ii) O jogo Escape Room é uma boa ferramenta de ensino que os docentes podem utilizar 

para mediar o conhecimento que está sendo ministrado naquele momento. O jogo é bem 

lúdico e mostra de forma divertida conceitos que podem ser mais facilmente 

compreendidos do que se fosse ministrado de forma padrão (em sala de aula), porém 

isso depende muito da pessoa que está sendo ensinada. Me senti muito estimulado a 

terminar o jogo mais rapidamente do que os outros, pois senti esse ar de competição. 

Por fim, quero parabenizar aos envolvidos nesse jogo e obrigado pela oportunidade de 

participar. 

iii) Achei bem interessante, uma nova forma de aprender, ao msm tempo que a gente 

aprendia tbm se divertia com o jogo. 

iv) Muito boa, jogo totalmente metodológico em ensino, também de fácil aprendizado, 

algumas coisas já havia conhecido, mas muitas foram surpreendentes! 

v) Os assuntos da disciplina foram bem dinâmicos, as plataformas que os jogos foram 

passados também, teve uns que nunca tinha tido o contato, mas a primeira vez que tive, 

achei bem interessante, e super recomendo para aulas dinâmicas com alunos. 

vi) O jogo é bem dinâmico, super estimulante. Gostei de fazer. É legal quando ao clicar 

numa resposta errada ele encaminhar pra vídeos explicativos. Mais ao meu ver o ideal 

seria ter um vídeo antes da pergunta pra reforçar o conhecimento do assunto antes de 

responder. Ai se mesmo assim errasse, as respostas erradas encaminhadas pra vídeos 

explicativos seriam mais conhecimento e aprendizado sobre o assunto. 

vii) Muito bom o game, as perguntas fizeram uma grande reflexão e na parte visual tiveram 

boas ilustrações, fiquei muito feliz quando estava realizando o jogo, alguns conteúdo 
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não conhecia, porem os o material de apoio me ajudou a compreensão. Dou nota 10 ao 

game. 

 

As demais respostas se concentraram em: Muito interativo, me agradou muito . 

Perfeito!; Eu gostei bastante, foi bem didático; O jogo foi um modo novo de estudo, bastante 

interessante; O jogo foi atrativo e educativo; Gostei, um jogo bem interessante e bastante 

didático. Pensemos essas respostas em um grande conjunto, sem perder a individualidade, para 

que não deixemos escapar as percepções desses alunos. 

Uma das narrativas desses alunos se tratou da motivação pedagógica para o uso da 

gamificação com frequência em sala de aula. Esse é um ponto que recorremos na justificativa 

da nossa pesquisa e que revisitamos quando tratamos sobre a necessidade de os professores 

atuarem com base nas novas tecnologias. Conforme Viegas (2018, p. 01) propiciar um ambiente 

lúdico e divertido em sala de aula através da gamificação “[...] é uma ótima forma de capturar 

a atenção dos alunos, estimulando não apenas o desenvolvimento cognitivo do estudante, mas 

também competências socioemocionais como o trabalho em equipe e a colaboração”. Assim, 

quando mobilizamos nesses licenciandos o desejo por estabelecer experiências futuras de 

gamificação em sala de aula, sentimos cumprir com a tarefa central dessa investigação. 

A fala de que “como aluno da Licenciatura em Informática pretendo elaborar games que 

motivem a participação e interesse durante as aulas” também complementa esse pensamento. 

São os licenciandos que hoje estão sendo formados com o maior potencial de chegar às salas 

de aula na busca por novas estratégias de ensino. Então, percebemos que o jogo Escape Room 

atuou como uma experiência reflexiva para estes licenciandos, permitindo-lhes identificar 

possibilidades para as suas futuras práticas docentes. Esses professores, por meio desse jogo, 

poderão traçar desafios que consideram a aprendizagem no contexto social e a ZDP dos alunos, 

farão uso do jogo para intensificar as aprendizagens e para construir propostas 

interdisciplinares. 

A próxima narrativa tratou das lacunas que existiam e foram preenchidas ao longo da 

partida. Nesta fala, o pesquisado percebe o potencial do jogo em contribuir para a apreensão de 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, o que se alinha com a narrativa de que as 

questões foram bem elaboradas. Em todas as pesquisas realizadas em nosso referencial teórico, 

reforçamos a aprendizagem conceitual proporcionada pelo jogo que, certeiramente, distribui 

um sistema de questões e demais meios de suporte que oportunizam o aluno a reforçar os 

conteúdos que eles já compreendiam antes de entrar no jogo e compreender novos assuntos. 
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Outro ponto abordado foi a respeito do material de suporte que foi fornecido e o 

percebemos em duas oportunidades: primeiro, quando evidenciaram nas narrativas que esse 

material corroborou na facilitação da resolução das questões e, segundo, enquanto uma 

sugestão, de que os vídeos explicativos deveriam estar também antes da tentativa de resolução. 

Este ponto pode ser pensado para as próximas dinâmicas de Escape Room, nesta, em especial, 

não o fizemos por considerarmos uma disciplina que já foi integralizada pelos alunos que 

participaram dessa experiência, contudo, não descartamos as possibilidades futuras. 

Ainda destacamos que os alunos narraram ter se sentido estimulados a terminar o jogo 

mais rapidamente que os outros, em um sentido competitivo. Mesmo que não tenhamos 

definido enquanto regra que os alunos ganhariam algum prêmio caso terminassem antes, 

sabemos que, a dinâmica de qualquer jogo, traz suas inferências silenciosas. É o que Fernandes 

(2020, p. 18) reforça: “[...] não é obrigatória a regra de que vencerá quem terminar primeiro, 

mas, certamente, todos os alunos o entendem nessa perspectiva, isso porque tratamos de um 

jogo com tempo limitado”. 

Desta forma ocorreu essa experiência, mesmo que não tenhamos postulado prêmio 

algum, neste caso, apenas a abertura do cofre, ou definidos alunos que ganharam e alunos que 

perderam, eles perceberam que os resultados poderiam ser verificados no sentido do tempo de 

conclusão de prova, ponto que, embora possa incidir em significações, não foi por nós tão 

explorado, e sim, o próprio percurso dentro do jogo. Por fim, dentro dessas narrativas, 

percebemos que os alunos o compreendem como “um modo novo de estudo”, ou seja, foi uma 

proposta que eles ainda não tinham participado e também “uma boa ferramenta de ensino que 

os docentes podem utilizar para mediar o conhecimento que está sendo ministrado naquele 

momento”. Os alunos percebem, igualmente, o potencial de aprendizagem que essa ferramenta 

congrega. 

Para além dessa interpretação, outro ponto que conseguimos observar através dessas 

narrativas: a aprendizagem não foi mecânica, de fato, os alunos conseguiram responder sobre 

esses mesmos conteúdos daqui a alguns dias. Essa foi uma experiência proveitosa na visão dos 

alunos. Esse é um ponto fundamental, porque não é interessante que o sistema educacional 

ocorra apenas no sentido dos testes, das provas, das notas, das avaliações. É preciso que 

caminhemos sempre para verificar o progresso desses alunos e, nem sempre, conseguimos 

visualizá-lo por meio das métricas. Precisamos resgatar um sentido de ensino que vá além das 

práticas de decoração e invada as experiências significativas que toquem esses alunos e o 

atravessem. Só assim esse mesmo aluno conseguirá apreender. 
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Por fim, importa-nos tratar sobre como percebemos os processos de mediação nesse 

jogo. Iniciamos esse debate com a afirmativa de Sousa (2000, p. 257): “[...] se a aposta deve 

ser feita em torno da valorização da pessoa humana, considero que a formação de professores 

constitui um período fundamental de crescimento pessoal que não pode ser negligenciado, pois 

inscreve-se num contexto mais amplo de desenvolvimento global da pessoa”. Ainda mais à 

frente, complementa: “[...] a dimensão pessoal não se outorga, ela adquire-se, ela conquista, ela 

forja-se pelo exercício dos valores humanos, em cumplicidade com os outros” (SOUSA, 2000, 

p. 258). Percebemos que a figura do professor mediador é, resumidamente, marcante para 

qualquer processo de ensino e de aprendizagem. 

 O professor, na condição de mediador, deve buscar provocar e levantar 

questionamentos, seja em uma aula, seja em um jogo, seja em uma conversa. Se ele não estimula 

a reflexão dos alunos, de fato, cumpre o seu papel? Consideramos que a dinâmica da sala de 

aula se cumpre em favorecer a aprendizagem aos alunos e, uma forma de realizá-la, é 

fortalecendo a relação do professor com a turma, mas não é tão incomum vermos professores 

resistentes às metodologias ativas, às novas tecnologias, aos novos meios de comunicação, ao 

uso dos jogos. 

 Se fizermos uma pesquisa simplificada no Google do termo ‘professor em sala de aula’, 

usando operadores avançados de pesquisa, com símbolos que tornem a busca mais precisa, 

como o caso das aspas no mesmo termo, ou ainda se usarmos o mecanismo de pesquisa 

avançada de imagens, com o filtro ‘todas essas palavras’, perceberemos que nas três situações 

nos deparamos com a imagem de um professor, com um giz, um quadro, um livro didático e os 

alunos dispostos corretamente no enfileirado das suas cadeiras. Talvez seja essa a imagem que 

muitos alunos descreveriam caso pedíssemos para que desenhem o ambiente de sala de aula, 

em específico, o professor. 

 Com uma pesquisa mais profunda, buscando o aparato de Barbosa (2012), verificamos 

que muito dessa resistência tem a ver com a falta de preparação. São professores que, no geral, 

não tiveram contempladas ou mais apropriadas essas metodologias e, portanto, levá-las à sua 

prática se torna um exercício muito dispendioso. Outro fator apontado pela autora tem a ver 

com uma possibilidade dessas tecnologias atuarem enquanto um mero fator de diversão e, até 

mesmo, acarretar uma indesejada distração por parte dos alunos. Percebemos que ainda há 

muito receio e, consequentemente, muitos pensamentos precisam ser ultrapassados. 

 Precisamos reconhecer as metodologias ativas, especialmente, os jogos, enquanto 

espaços que podem atuar enquanto fator de estímulo para os sujeitos aprenderem. Não tratamos 

aqui de um pensamento de proposta transversal, em que esses jogos precisam ser usados de 
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forma aleatória, apenas para que conformemos o papel das tecnologias na educação, sem 

qualquer intencionalidade melhor elaborada. Concordamos com Rizzo (1997, p. 48) quando 

aduz que: “[...] não há momentos próprios para desenvolver a inteligência [...] sempre é possível 

progredir e aperfeiçoar-se. Os jogos devem estar presentes todos os dias na sala de aula”. 

Neste sentido, nosso maior desafio, enquanto mediadoras, para construir esse jogo foi 

nos ouvir. Tratar de um instrumento novo e com poucas referências teóricas nacionais é, no 

mínimo, desafiador. Nesse trajeto, percebemos que a escuta de si é parte da mediação. 

Precisamos fazer emergir memórias, narrativas e trajetórias para que criemos ferramentas que 

atuem efetivamente na aprendizagem dos alunos. Se eu não me permito mediar esse caminho, 

certamente minhas experiências serão falhas. Sobre essa indissociabilidade existente entre a 

vida, a formação e o exercício da profissão docente, Nóvoa (1995, p. 09) declara que “[...] o 

professor é a pessoa, e uma parte importante da pessoa é o professor”. Imprimir nossas marcas 

no processo de mediação não é negativo, isso porque propagamos, fluidamente, aquilo que em 

acreditamos. 

O professor, quando se percebe mediador, não teme em verificar seu itinerário pessoal 

e formativo, configurando as suas experiências mais plurais. Foi na busca da nossa experiência, 

dos objetos que tivemos contato, das imagens, das narrativas, dos jogos que aplicamos 

anteriormente, dos jogos que participamos enquanto alunas, que conseguimos imprimir no jogo 

nosso papel mediador e, ainda mais, refletir a nossa prática, pensar no nosso processo de saber-

fazer. Exatamente por termos nos oportunizado refletir sobre as experiências que vivemos, que 

decidimos cuidar a todo tempo desse jogo em não tornarmos a ação de jogar, que deve ser uma 

atividade que entretenha, algo excessivamente mecânico. 

Na condição de mediadoras e construtoras desse jogo, buscamos manter a autonomia 

dos alunos e a sua total liberdade em ‘jogar por querer jogar’. Buscamos não fazer dos desafios 

uma obrigação porque isso, certamente, prejudicaria a qualidade do jogo ou, de alguma forma, 

desvalorizaria um jogar em que aparentemente não se aprenderia. Descemos de qualquer pódio 

acadêmico para nos colocar no lugar em que os mediadores ocupam: o chão da sala de aula. É 

pensando deste ponto que verificamos que a mediação se faz em muitas formas, sobretudo, em 

uma que nos tocou: os processos interativos. Nesse sentido, não podemos limitar ao processo 

de interação entre o aluno e o professor, mas aos demais que vimos ser construídos ao longo do 

processo de mediação desse jogo, descrito na figura abaixo. 
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Figura 36 – Processos de interação percebidos na prática da mediação pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 A primeira interação que percebemos foi a professor-aluno: essa é a relação mais clara 

do processo de mediação por nós identificado e se deu, sobretudo, por guiarmos o jogo e 

traçarmos um feedback para esses alunos, apresentando os conteúdos e fazendo com que eles 

interagissem com eles de forma interessada, constituindo a nossa segunda relação interacional. 

Neste caso, foi a dos alunos-conteúdos: os alunos estudaram aqueles conteúdos e, no jogo, se 

deparam com eles e recebem novos conteúdos, logo, existe um encontro direto entre esses 

extremos, mediado pelo professor, na condição de mentor, e pelo jogo, em si, como um 

instrumento psicológico. 

 A terceira relação que percebemos foi o aluno-jogo, considerando que o jogo atua na 

transformação de um processo psíquico instrumental desse aluno e, o aluno, ao registrar suas 

impressões, modifica o jogo, exercendo influência sobre ele. A quarta relação é dada no jogo-

conteúdo, quando os conteúdos instrucionais guiam a construção do jogo e o jogo pode fazer 

surgir novas categorias de conteúdo: aqueles que os alunos compreenderam e aqueles que os 

alunos não conseguiram compreender. É exatamente neste ponto que surge a quinta relação, 

professor-conteúdo, quando este mediador identifica a necessidade da turma e elenca os pontos 

a serem discutidos nos desafios. 

 A sexta interação é evidenciada pela relação muito intrínseca do professor-jogo, isso 

porque o professor pensa o jogo, elabora, aplica, reflete e avalia a prática. Na condição de ter 

ocorrido, o jogo possibilita ao professor a organização dos saberes que ele desenvolveu com o 

aluno e, neste sentido, influencia a organização das próximas experiências, ou mesmo, 

determina a conceituação de zona de desenvolvimento proximal.  

A sétima interação: professor-professor, ocorreu quando assumimos o papel de duas 

professoras, oficial e estagiária, em duas condições, orientadora e orientanda, unificando os 

pensamentos na construção de uma só ferramenta, existindo troca de ideias, como a base para 

se aprender em comunidade. Por fim, a oitava relação, aluno-aluno, mesmo não tendo sido um 

O JOGO 

OS 

CONTEÚDOS 

O ALUNO O PROFESSOR 
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jogo coletivo, se mostrou prevalente, quando ocorreu interações conjuntas no momento da 

conversa informal, que estimularam uma aprendizagem coletiva e corroboraram em facilitar a 

construção social do conhecimento. 

Todas essas interações, constituíram-se em momentos de mediação que, entendemos, 

vai muito além da relação professor-aluno, mas é principalmente nela que se desenvolve. Foi 

na condição de mediadoras que podemos afirmar que o jogo foi uma experiência vantajosa, que 

fomentou o envolvimento dos alunos nos conteúdos curriculares, que colaborou na interação 

entre os alunos, que estimulou a criatividade, que oportunizou a fixação de conceitos já 

aprendidos, introduziu conhecimentos novos, desenvolveu estratégias de resolução de 

problemas, auxiliou o aluno na tomada de decisões, gerou significações para conceitos não 

compreendidos anteriormente, propiciou relação entre as disciplinas e se constituiu fator 

motivacional. 

Consideramos, ainda, que o jogo não teve caráter puramente aleatório, então, o tempo 

que envolvemos em sua produção, aplicação e avaliação foi fundamentado, experimentado 

como um exercício de aprendizado contínuo. Além disso, não houve perda de ludicidade, 

porque não interferimos constantemente, nem usamos de coerção, o que destruiria a 

voluntariedade pertencente à natureza de qualquer jogo educacional. Como tentativa de 

finalização, condensamos no quadro abaixo as mudanças que realizamos ao longo da 

construção desse jogo, conforme os processos de diálogo e reflexão, bem como as dificuldades 

que encontramos nesse trajeto. 

 

Quadro 12 – Modificação nas versões do jogo 
Proposições Versão 1 Versão 2 Versão 3 

Visibilidade Problemas com alguns 

ícones e inserção de 

hiperlink 

Imagens vetorizadas sem 

tomar distância do 

conceito real do campus; 

poucos itens sonoros 

Ajustes das versões 1 e 2 

Feedback Demora no feedback Feedbacks mais rápidos Ajustes das versões 1 e 2 

Mapeamento Acesso e disponibilidade 

de material que subsidie 

a construção 

Incremento do material 

bibliográfico 

internacional, 

necessitando atualizar 

buscas 

Ajustes das versões 1 e 

2 

Consistência Visão simplificada dos 

ícones 

Visão ainda simplificada 

dos ícones, agora com 

plano de aplicação 3D 

Ajustes das versões 1 e 2 
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Jogabilidade Busca por ajuste em uma 

trilha 

Trilha definida como 

aberta, porém, deveria 

envolver as outras duas: 

trajetorial e sequencial 

Ajustes das versões 1 e 2 

Fonte: Autoria própria (2021). 

 

 Essa análise nos possibilitou perceber não só a evolução do jogo, mas o nosso próprio 

olhar sobre ele e as relações que estão construindo em cada um dos passos. Evidenciamos que 

nas próximas versões (que podem surgir depois dessa dissertação) continuaremos dispendendo 

esforços em aspectos técnicos, lúdicos e pedagógicos, de forma a aprimorar o jogo. De toda 

forma, já avançamos, em muito, nesse processo, pois consideramos termos contemplado todos 

os aspectos possíveis desse jogo e, ainda mais, demonstrado como ele se apresenta de forma 

interdisciplinar e qual o papel do professor mediador ao longo desse processo. 

Ainda mais, entendemos ter atendido a cada um dos nossos objetivos específicos: a) 

Elaborar um framework do jogo Escape Room aplicável ao processo educativo; b) Aplicar o 

jogo Escape Room no processo educativo de futuros licenciados; c) Identificar as 

potencialidades de mediação do jogo Escape Room. Continuaremos pesquisando e, quem sabe, 

descobrindo novos meios de construir um processo de ensino e de aprendizagem cada vez mais 

eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: O QUE JÁ SE É E O QUE AINDA SE PODE SER 

 

 Se tratamos aqui do que já se é e do que ainda se pode ser, um ponto salta, 

particularmente, à vista: o jogo não pode ser resumido aos modos historicamente instituídos do 

processo de ensino e de aprendizagem, mas são, sem quaisquer dúvidas, uma posição sensível 

aos modos emergentes de construir conhecimento. Neste caso, especificamente, os 

conhecimentos interdisciplinares. Sabemos que são muitos os desafios que existem para essas 

iniciativas, mas não os vemos enquanto obstáculos insuperáveis. Encontramos nesse cenário 

uma possibilidade de alçar caminhadas ainda mais instigantes na consolidação de novas 

maneiras de mediar interdisciplinarmente esses processos. 

 Ao longo da construção, aplicação e avaliação desse jogo, percebemos os inúmeros 

benefícios que ele traz e encontramos nele uma ferramenta muito valiosa, porque além de servir 

como ponto avaliador, é possível atuar enquanto instrumento de intervenção. Não só 

conseguimos diagnosticar a zona de desenvolvimento real dos alunos, como conseguimos 

fomentar desafios que, considerando a zona de desenvolvimento proximal, faça atingir a zona 

de desenvolvimento potencial, aquilo que, sozinho, o aluno não alcançaria, mas por meio da 

mediação pedagógica, se tornou possível. O Escape Room reforçou em nós essa visão de uma 

aprendizagem ubíqua, que pode ser desenvolvida não só em sala de aula, ou não só com a matriz 

curricular proposta, mas pode acontecer em qualquer lugar, com as mais variadas informações. 

 Partindo para um aspecto mais subjetivo, pensamos na seguinte indagação: como esse 

jogo se nos mostrou interdisciplinar? Não sabemos a resposta ideal para esta pergunta e, quem 

sabe, ela nem exista. O que importa é o processo reflexivo que esse jogo ocasionou e, sobretudo, 

como podemos revisitar todos os conceitos por meio dele e melhorar a nossa prática. 

Provavelmente, em pesquisas futuras, esse texto poderá ser revisitado e congregar impressões 

ainda mais fundamentadas, mas consideramos que, no momento, poderíamos imprimir um 

pensamento sobre essas tão ousadas questões. 

 Na busca da melhor forma de responder à essa indagação, ocorreu-nos registrar 

momentos. Esses momentos existiram como pequenos fragmentos que compõem a nossa 

memória. Não conseguimos esquecer aquilo que nos marca mesmo que fizéssemos um 

exercício contrário. Talvez por isso seja tão importante refletirmos sobre as nossas ações 

pedagógicas. Quando tratamos no corpo teórico sobre a interdisciplinaridade, buscamos 

apresentá-la enquanto um pensamento e não como um método.  

Essa foi a experiência mais realista para esse conceito que poderíamos ter passado: de 

fato, a interdisciplinaridade é um pensamento. Em toda a concepção desse trabalho, seja na 
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escrita, na construção do jogo, na proposição dos desafios, vivemos pequenos instantes em que 

paramos, refletimos e confirmamos: “esse jogo é mesmo interdisciplinar”. Então, são essas 

pequenas pausas que trazemos na tentativa de estruturar essas considerações, tão carregadas de 

subjetividades. 

O jogo Escape Room nos mostrou ser interdisciplinar quando estimulou as múltiplas 

inteligências. Conseguimos envolver em uma só proposta as seguintes dimensões: linguística, 

lógico-matemática, espacial, musical, corporal, naturalista, intrapessoal e interpessoal. Dentro 

destas inteligências, despertamos diversas linhas de estimulação: vocabulário, fluência verbal, 

memória verbal, compreensão de texto, sistemas de numeração, operação e conjunto, 

pensamento lógico, orientação temporal, percepção auditiva, compreensão de sonos, percepção 

de formas, definição de padrões, generalização, curiosidade, exploração, descoberta, interação, 

autoconhecimento, relacionamento social, administração de emoções, ética e empatia, 

automotivação e comunicação interpessoal. 

Esse jogo, mesmo que pudesse ser dirigido a um só conteúdo na tentativa de aprofundá-

lo, congregou diferentes eixos temáticos: abordagem tradicional, abordagem humanista, 

abordagem ambientalista, abordagem sócio-histórico-cultural, teoria behaviorista, teoria 

gestalt, teoria cognitivista, conceito de zona de desenvolvimento proximal, conceito de 

mediação e aspectos iniciais da Psicologia da Educação.  

Dentro dos conteúdos disponibilizados no jogo, conseguimos um ponto de excelência: 

incrementamos conteúdos conceituais, conteúdos procedimentais e conteúdos atitudinais. Nos 

conteúdos conceituais, trabalhamos todos os assuntos que já dispomos, ou seja, continuamos 

no exercício da interdisciplinaridade. Nos conteúdos atitudinais, inspiramos um jogo que 

representou valores de uma educação dialogada, inspirando a atitude de mediação pedagógica 

que trataremos na próxima subseção. Nos conteúdos procedimentais, repetimos ações de forma 

a estabelecer vínculos de exploração, ação e reflexão. 

Quando realizamos nosso estado da arte, percebemos que quase todas as experiências 

de Escape Room foram dadas em cursos diferentes, confirmando a possibilidade de expansão 

do campo de atuação do jogo: da área da saúde, às engenharias, às ciências humanas e sociais. 

Se é um jogo interdisciplinar, certamente suas possibilidades não se encerrariam a um único 

campo de estudo. Depois, ao adentrarmos no framework, confirmamos seu caráter 

interdisciplinar pela própria reprodutibilidade da experiência. O jogo não precisa se encerrar à 

uma forma, ao contrário, existe um horizonte de possibilidades e, exatamente por assim ser, foi 

possível construir uma estrutura para os próximos que se proporão a elaborar um jogo e aplicá-

lo. 
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O jogo possibilita incrementar elementos distintos que configuram um game: fantasia, 

adaptabilidade, estímulos sensoriais, avaliação constante, decisões rápidas, diálogo pré-jogo, 

diálogo pós-jogo, questionário pré-jogo, questionário pós-jogo, recompensa, papéis e 

transferência de cenário. Ainda percebemos que a própria jogabilidade dessa experiência é 

interdisciplinar, quando se compõe por elementos de agência, envolvendo a capacidade de 

realizar ações de significado, provocando protagonismo, explorando e construção, imersão, 

quando permeia as funções psicológicas de sentir, intuir e pensar e também a transformação 

com os elementos de controvérsia e tensão. 

Na construção do framework percebemos outro aspecto interdisciplinar quando tratamos 

da união dos eixos cognitivos comuns a todas as áreas de conhecimento do ENEM: a) dominar 

linguagens; b) compreender fenômenos; c) enfrentar situações-problema; d) construir 

argumentação; e e) elaborar propostas. Ao escolhermos a narrativa, também destacamos outro 

ponto interdisciplinar desse jogo: as narrativas são ilimitadas e se ajustam conforme o contexto 

da investigação. Logo, podemos elaborar considerando os conteúdos instrucionais definidos. 

Além disso, a própria configuração do jogo, que pode ser virtual ou física, é também 

interdisciplinar. 

O momento de construir a fuga também envolve muitos aspectos. Podemos usar um 

cadeado, uma bomba, um baú, um cofre. Nossas possibilidades nunca são limitadas. O próprio 

desenho da trilha, ou seja, a organização do fluxo das atividades, pode ser aberta, sequencial ou 

trajetorial e, por que não dizermos, as três. A prática de aplicação do jogo é, também, 

interdisciplinar. Fazemos nossas interferências, usamos nossas vozes, enquanto professoras, 

mediadoras, pesquisadoras, mentoras do jogo, podendo imergir situações de aprendizagem 

dentro do próprio contexto do jogo. Além disso, consideramos a reflexão advinda do jogo como 

interdisciplinar, porque tratamos de como o aluno aprendeu ou não, como o jogo mediou ou 

não e como foi favorecido ou não o processo de ensino e de aprendizagem. Não atravessa, 

portanto, somente ao aluno, mas à nós, professoras. 

Por fim, e não menos importante, outro momento nos ocorreu em que percebemos a 

interdisciplinaridade do jogo: ele promove uma aprendizagem tangente. De início, não 

encontramos um termo adequado para explicar que, por meio desse jogo, os alunos se 

instigariam a aprofundar os conhecimentos que tratamos. Depois, buscamos referenciar este 

pensamento e encontramos essa aprendizagem tangente, em que os jogadores podem ser 

estimulados a buscar informações em outras fontes a partir das experiências vivenciadas em um 

jogo. 
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Os alunos buscam por novas informações inspirados pelo jogo e, muito embora não 

tenhamos encontrado um referencial teórico mais expansivo a este respeito, percebemos que 

vários pesquisadores já reconhecem a presença dessa aprendizagem tangente nos jogos, 

sobretudo, os digitais, no entanto, esclarecemos que no momento da construção do jogo não 

buscamos por elementos culturais que despertassem isso nos alunos. As buscas que ocorreram, 

foram relatadas por eles e, possivelmente, termos promovido essa aprendizagem tangente sem 

sufocar a ação de jogar foi, não fez desta algo contraproducente no referente à aprendizagem. 

Consideramos, portanto, termos promovido a aprendizagem e, ainda mais, como parte dessa 

pesquisa, enquanto mediadoras, termos vivido coletivamente uma experiência interdisciplinar 

singular. 

 Desejamos caminhar para o fim dessa pesquisa dizendo que continuaremos a investigar 

esse jogo em propostas futuras, porque defendemos aquilo que acreditamos e, particularmente, 

cremos que esse trabalho pode estender – não só os nossos – olhares para novas formas de 

construir conhecimento. Continuamos na escrita porque entendemos que esse trabalho pode 

chegar em outros lugares e alcançar pessoas que ainda estão nas gaiolas, não porque saibam 

menos que nós, mas porque não podemos cessar o movimento de tentar abrir outras portas. 

Seguimos sendo fruto de gaiolas, a gaiola da nossa formação, a gaiola dos nossos achados 

teóricos, a gaiola das nossas concepções, mas deixamos abertas todas as portas, para que, vez 

ou outra, visitemos gaiolas novas e somemos às possibilidades educacionais. 

 Por fim, gostaríamos de destacar que quando iniciamos essa pesquisa, definimos o 

seguinte problema a ser investigado: Como o jogo Escape Room pode ser utilizado como 

recurso de mediação interdisciplinar pelo professor no processo educativo? Chegamos a estas 

considerações e, curiosamente, descobrimos que não precisamos definir essa resposta em um 

parágrafo, porque ela sobressalta as linhas comuns, se dissolve nas entrelinhas e continuará 

conosco quando finalizarmos essa escrita. Talvez não consigamos estabelecer uma resposta 

concisa para essa provocação, mas essa própria pergunta parece orientar a inquietação que 

contêm. Muito provavelmente, essas questões perpassarão outros dias e outras páginas de 

escrita e, quem sabe, seja esse o seu fim: continuarmos investigando, problematizando, 

refletindo e pensando, coletiva e continuamente. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

ESCLARECIMENTOS PRÉVIOS 

 

Este é um convite para você participar de uma pesquisa de mestrado acadêmico do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO), intitulada: “O JOGO ESCAPE 

ROOM: OLHARES INTERDISCIPLINARES DE UMA FERRAMENTA MEDIADORA NO 

PROCESSO EDUCATIVO”, de autoria da mestranda Kamilla Katinllyn Fernandes dos Santos 

e orientada pela Profa. Dra. Verônica Maria de Araújo Pontes. Sua participação é voluntária, o 

que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem 

que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Leia cuidadosamente o que se segue e pergunte ao responsável pelo estudo qualquer dúvida que 

tiver. Após ser esclarecido/a sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assinale ao final desta página que concorda com a participação. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral: analisar o jogo escape room enquanto 

ferramenta interdisciplinar do processo de ensino e de aprendizagem e como objetivos 

específicos: elaborar um framework do jogo Escape Room aplicável ao processo de ensino e de 

aprendizagem; identificar as possibilidades do jogo Escape Room enquanto ferramenta 

interdisciplinar do processo de ensino e de aprendizagem; e avaliar as potencialidades do uso 

do jogo Escape Room como ferramenta mediadora do processo de ensino e de aprendizagem. 

Em relação aos benefícios dessa pesquisa destacamos a contribuição com o 

aprofundamento teórico da problemática e a busca pela melhoria nas ações de gamificação no 

ensino de hoje. Os resultados esperados são que essa pesquisa promova uma reflexão nos 

profissionais da educação que foram os sujeitos pesquisados, ocasionando uma nova postura e 

futura vivência docente trazendo melhoria para o quadro geral de professores em todas as áreas 

de ensino, uma vez que cada participante poderá tornar-se um agente multiplicador do 

conhecimento adquirido. 

Para manter o sigilo e o respeito ao participante da pesquisa, assumiremos a seguinte 

postura: apenas a pesquisadora terá acesso ao questionário e será responsável pelo manuseio e 

guarda dos mesmos; sigilo das informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que 

não será divulgado dado que identifique o participante; garantia que o participante se sinta à 

vontade para responder aos questionários. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 

coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e 

publicados em revistas nacionais ou internacionais. A pesquisadora estará à disposição para 

qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após todas 

essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Eu, ____________________, concordo em participar deste estudo como sujeito, no qual 

declaro, para os devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, 

aos procedimentos aos quais serei submetido(a) e dos possíveis riscos que possam advir de tal 

participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a solicitar durante a 

pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que minha 

desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. Autorizo assim, 

a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo dos dados 

referentes à minha identificação. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO APLICADO ANTES DO JOGO 

 

QUESTIONÁRIO PRÉ-JOGO 

Este questionário faz parte da coleta de dados da pesquisa de dissertação intitulada O JOGO 

ESCAPE ROOM: OLHARES INTERDISCIPLINARES DE UMA FERRAMENTA 

MEDIADORA NO PROCESSO EDUCATIVO, desenvolvida pela mestranda Kamilla 

Katinllyn Fernandes dos Santos sob orientação da Profa. Dra. Verônica Maria de Araújo Pontes. 

 

1) Sexo: 

(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

 

2) Idade: 

(   ) Abaixo de 18 anos 

(   ) 18 a 20 anos 

(   ) 20 a 30 anos 

(   ) Acima de 30 anos 

 

3) Já cursou alguma graduação? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

4) Quais disciplinas já cursadas você considera importante para a sua formação docente? 

(   ) Psicologia da Educação 

(   ) Organização e Gestão da Educação Brasileira 

(   ) Didática 

(   ) Mídias Educacionais 

 

5) Qual o conteúdo que você achou mais pertinente para a sua formação docente que 

viabilizou pensar a prática? 

 

6) Você conhece o termo “Zona de Desenvolvimento Proximal”? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

7) Se sim, onde conheceu esse termo? 

 

8) Você conhece o termo “Mediação”? 

 

9) Se sim, onde conheceu esse termo? 

 

10)  Você já tem experiência em sala de aula? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

11) Se sim, com foi a sua experiência? 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO APLICADO DEPOIS DO JOGO 

 

QUESTIONÁRIO PÓS-JOGO 

Este questionário faz parte da coleta de dados da pesquisa de dissertação intitulada O JOGO 

ESCAPE ROOM: OLHARES INTERDISCIPLINARES DE UMA FERRAMENTA 

MEDIADORA NO PROCESSO EDUCATIVO, desenvolvida pela mestranda Kamilla 

Katinllyn Fernandes dos Santos sob orientação da Profa. Dra. Verônica Maria de Araújo Pontes. 

 

1) A experiência do Escape Room foi positiva? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

2) Qual foi o grau de dificuldade do Escape Room? 

(   ) Fácil 

(   ) Médio 

(   ) Difícil 

 

3) O que você conseguiu aprender com esse jogo? 

(   ) Desenvolvi minha criatividade 

(   ) Geri melhor a aprendizagem 

(   ) Identifiquei minhas dificuldades 

(   ) Me senti motivado(a) 

(   ) Aprendi conceitos novos 

(   ) Reforcei conceitos dominados 

(   ) Trabalhei memorização, percepção e lógica 

(   ) Estabeleci meus próprios caminhos 

 

4) O que você percebeu nos desafios desse jogo? 

(   ) Os desafios eram motivadores 

(   ) Todos os desafios eram bons 

(   ) Os desafios eram surpreendentes 

(   ) Foram desafios de fácil resolução 

(   ) Me mantive interessado(a) durante todo o jogo 

(   ) Consegui encontrar o segredo do cofre 

(   ) Me senti útil na atividade 

(   ) Os desafios eram relacionados aos conteúdos 

(   ) Os desafios me apresentaram conteúdos novos 

 

5) Você repetiria essa experiência? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

6) Desses conteúdos, quais você dominava? 

(   ) Abordagem Tradicional 

(   ) Abordagem Humanista 

(   ) Abordagem Comportamentalista 

(   ) Abordagem Ambientalista 

(   ) Abordagem sócio-histórico-cultural 
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(   ) Teoria Behaviorista 

(   ) Teoria Gestalt 

(   ) Teoria Cognitivista 

 

7) O que você conseguiu aprender com o jogo? 

(   ) Abordagem Tradicional 

(   ) Abordagem Humanista 

(   ) Abordagem Comportamentalista 

(   ) Abordagem Ambientalista 

(   ) Abordagem sócio-histórico-cultural 

(   ) Teoria Behaviorista 

(   ) Teoria Gestalt 

(   ) Teoria Cognitivista 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO EXTRA APLICADO DEPOIS DO JOGO 

 

QUESTIONÁRIO EXTRA PÓS-JOGO 

Este questionário faz parte da coleta de dados da pesquisa de dissertação intitulada O JOGO 

ESCAPE ROOM: OLHARES INTERDISCIPLINARES DE UMA FERRAMENTA 

MEDIADORA NO PROCESSO EDUCATIVO, desenvolvida pela mestranda Kamilla 

Katinllyn Fernandes dos Santos sob orientação da Profa. Dra. Verônica Maria de Araújo Pontes. 

 

 

1) Descreva sua experiência durante o jogo Escape Room. Essas são as orientações para a 

sua resposta: descrever emoções, sentimentos, aprendizados diversos, conteúdos 

aprendidos (da disciplina), sugestões, observações sobre o jogo, o que foi novo para 

você, o que já conhecia no jogo e nos conteúdos apresentados. Além disso, coloque sua 

percepção, apreciação geral sobre o jogo. Fique à vontade para escrever seu ponto de 

vista que é único e servirá para nossas futuras experiências pedagógicas. 

 


