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Resumo 
O presente relato de experiência tem como intuito discorrer sobre a utilização do 
jogo “Imagem e Ação Social” enquanto um recurso pedagógico eficaz no processo 
de ensino e aprendizagem de estudantes do 1º ano do Ensino Médio/Técnico do 
Instituto Federal do Paraná, campus Londrina. O jogo foi utilizado como catarse da 
problematização de conteúdos referentes ao tema “Ação Social”, segundo o 
sociólogo Max Weber, e se mostrou um eficaz instrumento de protagonização do 
educando na construção de conhecimentos.  
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Introdução 

O jogo pode ser definido como uma atividade voluntária, exercida 

dentro de determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, acompanhada de um sentimento de 

tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana 

(HUIZINGA apud FORTUNA, 2000). “Do ponto de vista psicogenético o jogo é 

expressão e condição do desenvolvimento, devido ao fato de que cada etapa está 

ligada a um tipo de jogo” (FORTUNA, 2000, p. 2). Em função de demarcar uma 

condição do desenvolvimento, o jogo é, muitas vezes, associado apenas à fase 

infantil. Nesse sentido, o que se entende é que, enquanto os educadores de 

crianças pequenas promovem o brincar, os educadores de adolescentes, por sua 

vez, devem promover o estudar  É notável, nesse tipo de perspectiva, uma dicotomia 

entre o brincar e o estudar (FORTUNA, 2000). 

Conforme se avança nos níveis de escolaridade, a noção de que a 

escola não é lugar para brincadeira é cada vez mais difundida entre os pares 

envolvidos. Assim, os espaços para jogos acabam por se esvair na instituição 

escolar e, somado a isso, é construído o pensamento de que “os alunos estão ali 

para aprender, não para brincar” (FORTUNA, 2000, p. 3). É como se a brincadeira 
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atrapalhasse as tarefas escolares. Em suma, o jogo constitui uma atividade que não 

se enquadra em um projeto utilitarista de escola (FORTUNA, 2000). 

Nesse contexto, em que o educando passa a “ser refém do padrão 

adulto de aquisição de conhecimentos” (FORTUNA, 2000, p. 3), a aplicação de um 

jogo tende a caracterizar um momento prazeroso, em que o educando tem espaço 

para expressar a sua espontaneidade. Foi, portanto, a partir da problematização do 

lugar que a instituição escolar tem reservado para o jogo que se buscou utilizar o 

mesmo enquanto um recurso no processo de ensino e aprendizagem nas aulas de 

Sociologia, no Ensino Médio/Técnico. O intuito foi desnaturar a concepção de que o 

jogo não contribui para a construção de conhecimento de educandos, 

especialmente, os adolescentes (FORTUNA, 2000). A finalidade da aplicação do 

jogo nas aulas de Sociologia foi invocar a relação entre o jogo e a educação de 

modo a enfatizar a congruência entre ambos. A experiência se deu no Instituto 

Federal do Paraná, campus Londrina, com duas turmas do 1º ano do Ensino 

Médio/Técnico.  

 

Metodologia  
 

Durante o segundo bimestre do ano letivo de 2019, foi 

problematizado com as turmas de 1º ano do Ensino Médio/Técnico do Instituto 

Federal do Paranará, campus Londrina, o tema “Ação Social”, segundo o sociólogo 

Max Weber. A problematização foi feita por estudantes de graduação do curso de 

Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina, matriculadas na disciplina 

de Estágio II. Os conteúdos foram problematizados a partir da Pedagogia Histórico 

Crítica.  

Seu método de ensino visa estimular a atividade e a iniciativa do 
professor; favorecer o diálogo dos alunos entre si e com o professor, 
sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada 
historicamente; levar em conta os interesses dos alunos, os ritmos de 
aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, sem perder de vista 
a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e 
gradação para efeitos do processo de transmissão-assimilação dos 
conteúdos cognitivos. (GASPARIN; PETENUCCI, 2019, p. 4)  
 

A didática da Pedagogia Histórico Crítica, sistematizada por João 

Gasparin (2005) apresenta cinco passos, a saber, a prática social inicial, a 

problematização, a instrumentalização, a catarse e a prática social final. É de 

fundamental relevância para o presente relato o quarto passo. A catarse pode ser 
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entendida como a expressão da síntese mental elaborada pelo educando. Constitui 

um resumo mental de tudo o que foi aprendido. A síntese é expressa por meio de 

uma avaliação oral ou escrita, formal ou informal, que possibilite ao educando 

traduzir o que aprendeu (GASPARIN; PETENUCCI, 2019). O jogo, portanto, foi 

utilizado como síntese da catarse. 

Os conteúdos referentes ao tema “Ação Social” foram 

problematizados a partir dos passos apontados pela didática da Pedagogia Histórico 

Crítica. Primeiro, os educandos foram convidados a refletir sobre as ações do seu 

cotidiano de modo a se perguntar se todas as ações que realizam podem ser 

consideradas ações sociais. A partir disso, perceberam, com a problematização dos 

conteúdos, que ações sociais são somente aquelas que possuem seu sentido 

fundamentado nas ações de outros indivíduos (WEBER, 2000) e, portanto, nem 

todas as ações são sociais. O método utilizado por Max Weber para a análise das 

ações sociais, o tipo ideal, foi problematizado para, a partir disso, ser possível a 

explicitação dos quatro tipos ideais de ações sociais elencados pelo sociólogo. As 

ações sociais racionais com relação a fins, as ações sociais racionais com relação a 

valores, as ações sociais afetivas e as ações sociais tradicionais (WEBER, 2000) 

foram explicadas e exemplificadas.  

Era o momento, portanto, de avaliar a apreensão dos conteúdos 

pelos educandos. A avaliação poderia ter sido feita por meio de uma prova escrita e 

individual. Contudo, se optou pela utilização do jogo como expressão da síntese 

mental enquanto uma estratégia para romper com os modos tradicionais de 

avaliação e chamar a atenção para a congruência entre a educação e a brincadeira. 

O jogo, intitulado “Imagem e Ação Social”, é composto por um tabuleiro e por 

dezenas de cartas. Cada carta contém uma ação social e a sua respectiva 

pontuação. Os educandos são separados em grupos e um membro de cada grupo 

deve sortear uma carta e fazer com que seu grupo adivinhe a ação social contida 

nela através de mimicas ou de desenhos no quadro. O grupo tem um minuto para 

tentar adivinhar. Após adivinhar o grupo deve apontar a quais tipos ideais de ações 

sociais a ação social contida na carta se refere. É o momento, portanto, de 

expressão da síntese. Aqui, todos os demais grupos podem contribuir para pensar 

como a referida ação social pode ser enquadrada nos quatro tipos ideais, sempre 

lembrando que uma ação social corresponde a mais de um tipo ideal. O jogo tem 
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várias rodadas e conforme os grupos acertam a ação social que um membro tenta 

revelar avançam no tabuleiro.  

  

Discussão 
Os educandos responderam à proposta do jogo de maneira muito 

satisfatória. Desde o início demonstraram bastante entusiasmo com a ideia e 

durante a sua aplicação foram bastante participativos. O jogo conseguiu envolver a 

turma inteira de modo que todos os educandos puderam manifestar o que 

aprenderam acerca dos conteúdos problematizados. Os educandos foram os 

protagonistas na aula de aplicação do jogo na medida em que puderam revelar 

algumas de suas habilidades e expressar a sua síntese mental de modo não 

tradicional. O jogo, nesse sentido, conseguiu cumprir com a proposta pedagógica de 

catarse e ao mesmo tempo revelou que é possível unir a educação com a 

brincadeira. “A sala de aula é um lugar de brincar se o professor consegue conciliar 

os objetivos pedagógicos com os desejos do aluno” (FORTUNA, 2000, p. 9).  

 Nesse sentido, o jogo, apesar de constituir um momento de 

descontração, envolve objetivos didáticos e, por isso, pode ser entendido como um 

instrumento de efetiva significância no processo de edificação do conhecimento. “Os 

jogos educativos com finalidades pedagógicas promovem situações de ensino e de 

aprendizagem favorecendo a construção do conhecimento” (BATISTA; DIAS, 2012). 

A experiência, além de reveler a potencialidade do uso de jogos na educação, 

mostrou que a brincadeira enquanto um recurso pedagógico não precisa estar 

restrita às crianças. Adolescentes também podem aprender, ou expressar o que 

aprenderam, de um modo divertido.  

 

Considerações Finais 

A proposta de utilização do jogo “Imagem e Ação Social” como um 

instrumento pedagógico no processo de ensino e aprendizagem de educandos do 

Ensino Médio/Técnico suscitou análises significativas para o debate acerca do lúdico 

na educação. A brincadeira tende a ser pensada como um recurso na educação de 

crianças (BATISTA; DIAS, 2012). Contudo, a experiência revelou que educandos 

que não estão na fase da infância também respondem de modo satisfatório à 

brincadeira na sala de aula.  
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O jogo, quando tem destacadas as suas regras e apresentos os 

seus objetivos pedagógicos, pode mostrar a mesma eficácia que outros recursos 

pedagógicos desempenham no processo de construção de conhecimentos. No caso 

relatado, o jogo cumpriu um papel avaliativo na catarse, momento em que, na 

didática da Pedagogia Histórico Crítica, se avalia a síntese mental elaborada pelo 

educando a partir da problematização dos conteúdos. A expressão da síntese, 

comumentemente feita através de avaliações individuais e escritas, foi feita por meio 

do jogo “Imagem e Ação Social”. Foi possível, com a sua aplicação, identificar a 

apreensão dos conteúdos problematizados pelos educandos, o que revela que a 

brincadeira e a educação podem caminhar juntas em diferentes etapas escolares. 
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