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Os pensamentos criam ações,  
as ações criam gestos,  

os gestos criam nosso caráter,  
e o caráter muda nosso destino. 

 
James Hanter em “O Monge e o Executivo” 
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RESUMO 

 

 

Esta dissertação apresenta o processo de  elaboração e testagem de um jogo 
didático - TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL – utilizado como ferramenta 
auxiliar na aprendizagem de teorias e práticas relativas à disciplina  Terapia Manual, 
do curso de Fisioterapia. Ao mesmo tempo, tem como objetivo promover o espírito 
de equipe e a vontade de alcançar uma meta. Estando referenciado para esta 
pesquisa em estudos de autores clássicos e contemporâneos sobre o jogo, e sobre 
o jogo na educação, tendemos a concebê-lo como um jogo-trabalho, conforme 
definição de Celestin Freinet. As questões de conteúdo que o compõem são 
questões abertas e fechadas, sendo a elaboração das mesmas, principalmente das 
últimas, baseadas nas orientações de Medeiros (1976) e Vianna (1982 e 1997). Para 
aperfeiçoamento do processo pedagógico foram feitas quatro aplicações do jogo 
durante o ano de 2009, no curso de Fisioterapia da PUC Minas e várias mudanças 
se demonstraram necessárias nas sucessivas aplicações até que sua versão final, o 
jogo III, pudesse ser desenvolvido com características mais adequadas. Para isso, 
foi utilizado questionário com objetivo de avaliar se os parâmetros utilizados para 
confecção do jogo como regras, formato do jogo, distribuição da pontuação, tempo 
utilizado para perguntas e respostas foram adequados. O questionário também teve 
objetivo de captar se a revisão do conteúdo da disciplina realizada pelo jogo 
proposto favorece a aprendizagem e a fixação da matéria desenvolvida; a influência 
do grupo no processo de aprendizagem do aluno; se o trabalho em equipe favorece 
a melhor compreensão e-ou aprendizado de determinado conteúdo da disciplina; se 
o jogo promove maior integração entre os membros de uma equipe; se o modelo do 
jogo pode ser usado em outras disciplinas e a opinião dos alunos a respeito do jogo 
didático criado para aplicação no ensino superior. Foram utilizadas também 
filmagens para analisar a relação afetividade e cognição por meio de gestos,  
atitudes e emoções. Trabalhados qualitativa e quantitativamente, os dados 
demonstraram que o jogo TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL contribuiu de 
forma positiva para o processo ensino-aprendizagem, ao ser aplicado após o 
conteúdo da matéria ter sido desenvolvido, pois favoreceu a revisão e a fixação da 
matéria e proporcionou uma maior interação entre os alunos, levando-os a 
manifestarem a conveniência de sua utilização em outras disciplinas do curso. Ficou 
também claro que, no ato de jogar, a emoção é extremamente mobilizada e 
associada à cognição, o que transforma positivamente o ambiente de aprendizagem.  
Assim, é possível afirmar que o jogo TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL foi 
bem aceito como forma alternativa de aula a ser usada no ensino superior.  
 
Palavras-chave: Jogo pedagógico. Fisioterapia. Terapia Manual. Jogo. Metodologia 
de ensino. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation presents construction process and testing of a didactic game - 
TRILHA EDUCATVA TERAPIA MANUAL - used as an auxiliary tool in learning  
theory and practice related to Manual Therapy  content, at a Physiotherapy course. 
At the same time it has the purpose of developing group sense and the willing of 
getting an objective. As it is referenced by studies of classic and contemporaneous 
authors experts in games, and about game in Education, we tend to consider it as a 
game-job, according definition of Celestin Freinet.  Questions that constitute it are 
open e multiple choice ones,  being its construction based on Medeiros (1976) and 
Vianna (1982 e 1987) orientations. To perfection of the pedagogic process, four 
applications of the game were done during the year of 2009, at a Physiotherapy 
course (PUC Minas University), and various changes were done until its final version, 
called game III, could be developed with  more adequate characteristics. To do it, a 
questionnaire was used with the purpose of testing if parameters used in construction 
of this game such as rules, game structure, points distribution, time used for 
questions and answers were adequate. The questionnaire also had the purpose of 
getting  if the revision of the content done by the game facilitated the process of 
learning and fixation of the content,  group influence in the process of learning by the 
student,  if the fact of working through groups favors better understanding of 
determined aspects of manual therapy; if the game promotes better integration 
between students in the same group; if the model used in the game can be used in 
other disciplines and students; opinion about this didactic  game done to be used 
with students at the University. Videotapes were also done to analyze the 
relationship between affection and cognition through gestures, attitudes and 
emotions. Qualitative and quantitative analysis were done after results had been 
collected, and they demonstrated that the game TRILHA EDUCATIVA TERAPIA 
MANUAL contributed to the process of education, as it was applied after manual 
therapy content had been developed,  favoring its revision and fixation, and enabling 
students to develop union feelings, what made them indicate the use of this game by 
other disciplines at the course. It was also clear for us that, in the game, emotions 
are importantly manifested by students, and it’s associated to cognition, what 
positively transforms education atmosphere.  Thus, its possible to affirm that the 
game TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL had been well accepted as an 
alternative method of education  to be used at the university. 
 
Key words: Pedagogic game. Physiotherapy. Manual Therapy. Game. Education 
methodology.  

 
 
 
 

 



 8 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

FIGURA 1: Tabuleiro e logomarca do Jogo Trilha Educativa Terapia Manual ..........30 

FIGURA 2: Simulador de temporização do Jogo Trilha Educativa Terapia Manual ..32 

FIGURA 3: Foto do tabuleiro Trilha Educativa Manual..............................................34 

FIGURA 4: Camisas usadas pelos estudantes integrantes das equipes ..................34 

FIGURA 5: Camisa da coordenação e da equipe de apoio do jogo Trilha Educativa  

               Terapia Manual...........................................................................................35 

FIGURA 6: Equipe Azul.............................................................................................35 

FIGURA 7: Equipe Verde ..........................................................................................35 

FIGURA 8: Equipe Vermelha ....................................................................................36 

FIGURA 9: Layout da sala de aula para realização do jogo Trilha Educativa Terapia  

                   Manual....................................................................................................37 

FIGURA 10: Distribuição das equipes do jogo Trilha Educativa Terapia Manual......38 

FIGURA 11: Escala utilizada para a coleta de dados................................................42 

FIGURA 12 - Simulação de resultados antigos e nova proposta, para permitir  

                     maior competitividade ao jogo..............................................................46 

FIGURA 13: Escala usada no questionário...............................................................60 

FIGURA 14: Atitude dos estudantes durante a exposição da pergunta ....................75 

FIGURA 15: Atitude dos estudantes durante a exposição da pergunta ....................76 

FIGURA 16: Número excessivo de integrantes por equipe.......................................76 

FIGURA 17: Vibração dos alunos ao acertar a resposta...........................................77 

FIGURA 18: Momento de descontração dos alunos ao vencer o jogo......................77 

FIGURA 19: Momento de descontração dos alunos ao vencer o jogo......................77 

 
 

 



 9 

LISTA DE TABELAS 

 

 

TABELA 1 - Avaliação das técnicas ..........................................................................42 

TABELA 2 - Tabela definitiva de avaliação de técnicas ............................................45 

TABELA 3 - Resultado da questão 1.........................................................................60 

TABELA 4 - Resultado da questão 2.........................................................................61 

TABELA 5 - Resultado da questão 3.........................................................................62 

TABELA 6 - Resultado da questão 4.........................................................................62 

TABELA 7 - Resultado da questão 5.........................................................................63 

TABELA 8 - Resultado da questão 6.........................................................................64 

TABELA 9 - Resultado da questão 7.........................................................................64 

TABELA 10 - Resultado da questão 8.......................................................................65 

TABELA 11 - Resultado da questão 9.......................................................................66 

TABELA 12 - Resultado da questão 10.....................................................................66 

TABELA 13 - Resultado da questão 11.....................................................................67 

TABELA 14 - Resultado da questão 12.....................................................................68 

TABELA 15 - Resultado da questão 13.....................................................................69 

TABELA 16 - Resultado da questão 14.....................................................................70 

TABELA 17 - Resultado da questão 15.....................................................................71 

TABELA 18 - Resultado da questão 16.....................................................................71 

TABELA 19 - Resultado da questão 17.....................................................................72 

TABELA 20 - Resultado da questão 18.....................................................................72 

 

 

 

 



 10 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................12 

2 INTERPRETAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O JOGO ..............................................15 

2.1 O Jogo de acordo com a formulação histórico-experimental de Vigotsky ..15 

2.2 O jogo de acordo com o construtivismo piagetiano ......................................16 

2.3 O jogo de acordo com Henri Wallon................................................................18 

2.4 O jogo de acordo com a concepção de Celestin Freinet ...............................19 

2.5 Dimensões humanas desenvolvidas durante o jogo .....................................21 

2.6 Os jogos e a relação desenvolvimento-aprendizagem ..................................22 

2.7 O uso de jogos para favorecer a aprendizagem de jovens e adultos...........24 

3 PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO JOGO TRILHA EDUCATIVA TERAPIA  

   MANUAL ................................................................................................................26 

3.1 Primeiros ensaios..............................................................................................26 

3.2 Fases da elaboração do jogo ...........................................................................27 

3.2.1 Estabelecimento e considerações sobre o conteúdo do jogo ...................28 

3.2.2 Nomeação do jogo, criação de seu modelo e de sua logomarca...............29 

3.2.3 Escolha de um programa de fácil manuseio capaz de automatizar 

        o jogo................................................................................................................30 

3 2.4 Decisão sobre os tipos de questões a serem usadas: V ou F, múltipla  

       escolha e técnicas de Terapia Manual............................................................31 

3.2.5 Desenvolvimento de um simulador para cálculo do tempo de exibição das  

        questões e das respostas de acordo com o período de aula disponível ...32 

3.2.6 Confecção do tabuleiro para o jogo e escolha dos pinos representativos   

        das equipes......................................................................................................33 

3.2.7  Confecção das camisas nas cores das equipes (caracterização) ............34 

3.2.8 Montagem do layout na sala de aula com as equipes, macas, câmeras, 

         projetor e escolha da forma e o local apropriado para posicionar o  

        tabuleiro ...........................................................................................................36 

3.2.9 Elaboração da forma de divisão das equipes e definição do número de  

        integrantes por equipe....................................................................................37 

3.2.10 Estabelecimento das regras do jogo ..........................................................39 

 



 11 

3.2.11 Construção do questionário........................................................................42 

4 TESTAGEM DO JOGO TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL .....................43 

4.1 Considerações iniciais......................................................................................43 

4.2 Análise qualitativa das respostas de questões abertas do questionário.....47 

4.2.1 Interação com os colegas..............................................................................48 

4.2.2 Revisão da matéria.........................................................................................48 

4.2.3 Competitividade..............................................................................................49 

4.2.4 Facilitação da aprendizagem.........................................................................49 

4.2.5 Ser divertido ...................................................................................................51 

4.2.6 Ser dinâmico ...................................................................................................51 

4.2.7 Organização do jogo ......................................................................................52 

4.2.8 Caracterização das equipes ..........................................................................52 

4.2.9 Forma de divisão das equipes ......................................................................53 

4.3 Análise quantitativa das repostas de questões fechadas do questionário .60 

4.4 Análise das filmagens: afetividade e cognição ..............................................73 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................80 

REFERÊNCIAS.........................................................................................................83 

APÊNDICES .............................................................................................................87 

 



 12 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

Trabalho como fisioterapeuta há 17 anos e, há 9, como docente de ensino 

superior. 

Percebo no ensino superior e em mim mesma uma grande preocupação 

voltada para o domínio de conhecimentos e para a busca de evidências científicas 

na área de atuação específica. 

Na prática de Fisioterapia é também extremamente importante o contato com 

o paciente, a experiência do profissional e a necessidade de fazer com que esses 

conhecimentos sejam apropriados ativamente pelos alunos, não só na sala de aula, 

como também no estágio. 

Desde o início, essas questões me chamavam a atenção. Sentia que me 

faltava algo como docente, além do domínio do conteúdo teórico, mas não sabia 

bem o quê. 

Não tinha noção da importância de saber se os alunos estavam realmente 

aprendendo, qual a melhor forma de fazer com que eles interagissem com o 

conteúdo, “fixassem” conhecimentos de difícil aprendizado e otimizassem seu 

aproveitamento teórico e prático. 

Já no começo de minha prática docente utilizava um jogo de trilha, totalmente 

adaptado para a disciplina de Recursos Terapêuticos Manuais, com o objetivo de 

confraternização entre os alunos, geralmente no último dia de aula. 

Percebi que o jogo era agradável, divertido e empolgava os alunos. Fiz nele 

muitas modificações e criei uma nova versão para que seu andamento e 

aproveitamento por parte dos alunos fossem mais satisfatórios. 

Com a oportunidade do Mestrado em Ensino, resolvemos pesquisar, de forma 

sistemática, a importância e o papel do jogo TRILHA EDUCATIVA TERAPIA 

MANUAL para a aprendizagem dos alunos. Descobri, então, que no ensino superior 

existem poucos estudos que avaliem o papel do jogo no processo ensino-

aprendizagem, e, na área da Fisioterapia, especificamente na área da Terapia 

Manual, não existem estudos que procurem avaliar o aprendizado dos alunos por 

meio de intervenções pedagógicas do gênero. 

Apesar da ausência de estudos e pesquisas sobre o tema no segmento 
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mencionado, o jogo é considerado uma forma de auxílio ao processo ensino-

aprendizagem que subsidia a prática docente e constitui uma alternativa para 

favorecer a compreensão de conteúdos de forma eficiente (CAMPOS; BARTOLOTO; 

FELÍCIO, 2003).  

Desta maneira, o objetivo deste trabalho é construir e avaliar o jogo didático 

TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL, no que diz respeito ao seu papel no 

aprendizado do conteúdo da disciplina Recursos Terapêuticos Manuais, que é 

extenso, difícil e árido em alguns pontos, mas extremamente importante e útil para o 

profissional de Fisioterapia.  

Esse objetivo geral foi desdobrado nos seguintes objetivos específicos: 
 

1. elaborar o jogo didático TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL; 
 

2. avaliar se os parâmetros utilizados para confecção do jogo como: regras, formato 

do jogo, distribuição da pontuação e adequação do tempo utilizado para 

perguntas e respostas foram adequados; 

 

3. avaliar por meio das informações obtidas no questionário aplicado, 

 se a revisão do conteúdo da disciplina realizada pelo jogo proposto favorece a 

aprendizagem e a fixação da matéria desenvolvida; 

 a influência do grupo no processo de aprendizagem do aluno; se o trabalho 

em equipe favorece a melhor compreensão e-ou aprendizado de determinado 

conteúdo da disciplina; 

 se o jogo promove maior integração entre os membros de uma equipe; 

 se o modelo do jogo pode ser usado em outras disciplinas; 

 a opinião dos alunos a respeito do jogo didático criado para aplicação no 

ensino superior. 

 

4. Analisar, por meio de filmagens, a relação afetividade e cognição manifestada 

nos gestos, atitudes e emoções.  

 

Para a consecução de tais objetivos, estabelecemos como sujeitos da 

pesquisa os alunos do curso de Fisioterapia da PUC-Minas, Campus Coração 

Eucarístico, do 5º (quinto) período, manhã e tarde. 



 14 

Foram feitas quatro aplicações do jogo, como parte do experimento, sendo 

que o jogo I teve o significado de um estudo-piloto. À medida que a experiência 

transcorria, o jogo foi sendo transformado por força da observação da pesquisadora, 

da avaliação das filmagens que foram feitas a cada jogo e das análises dos 

questionários respondidos pelos estudantes no final do jogo. 

Utilizamos a pesquisa qualitativa para análise dos resultados, e fizemos, 

também, tratamento quantitativo dos resultados passíveis de mensuração. 

A dissertação ora apresentada está organizada em cinco capítulos. 

1. Apresenta o problema, justificativa, objetivo geral objetivos específicos e 

informações gerais sobre o trabalho.  

2. Expõe o referencial teórico sobre jogos. 

3. Descreve o processo de construção do jogo; incluindo seus objetivos, sua regras. 

4. Disserta sobre a testagem e a coleta e discussão dos resultados. 

5. Considerações finais. 

 

A seguir, as referências e os apêndices. 
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2 INTERPRETAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O JOGO 

 

 

2.1 O Jogo de acordo com a formulação histórico-experimental de Vigotsky 

 

 

Vigotsky (2008), ao retomar os estudos das zonas de desenvolvimento dos 

seres humanos, a zona de desenvolvimento real ou efetivo e a zona de 

desenvolvimento proximal, assim as conceituou: a zona de desenvolvimento real diz 

respeito às funções intelectuais que já amadureceram, e revela a capacidade de 

solução de problemas pela criança de maneira independente. Já a zona de 

desenvolvimento proximal revela a capacidade de solução de problemas pelo aluno 

com a ajuda de alguém que saiba mais do que ele, em especial o professor. Para 

Vigotsky o jogo é definido pela situação imaginária e pelas regras explícitas ou 

claras, embora toda situação imaginária contenha regras, inicialmente de forma 

oculta, e todo jogo com regras contenha também uma situação imaginária que lhe é 

implícita. (VIGOTSKY, 2008).  

Para Vigotsky, o brinquedo1 funciona como uma transição entre as restrições 

situacionais da primeira infância e o pensamento adulto, que pode ser totalmente 

desvinculado de situações reais. A criança desenvolve primeiro seu comportamento 

ligado às regras de uma brincadeira em grupo, e somente mais tarde surge a auto-

regulação necessária para o comportamento como uma função interna. A obediência 

das crianças às regras quase não é possível na vida, mas torna-se possível no 

brinquedo. Nele, a criança age além do comportamento habitual de sua idade; é 

como se ela fosse maior do que é na realidade. Assim, ele cria uma zona de 

desenvolvimento proximal na criança. A criança projeta, por meio do brinquedo, sua 

participação nas atividades adultas de sua cultura e ensaia futuros papéis e valores. 

Com ele, a criança começa a ter mais motivação, habilidades e atitudes necessárias 

para sua participação social. (VIGOTSKY, 2008). 

Vigotsky afirma, ainda, que no brinquedo e na instrução escolar a criança cria 

zonas de desenvolvimento proximal e em ambos os contextos a criança elabora e 

internaliza conhecimentos disponíveis, que passarão a fazer parte de sua zona de 
                                                
1 A palavra brinquedo é utilizada na tradução do livro de Vigotsky com o significado de jogo.  
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desenvolvimento real, então, ampliada. (VIGOTSKY, 2008). 

Resumindo, o brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos. As 

maiores aquisições da criança ocorrem, assim, no brinquedo, aquisições que no 

futuro se tornarão seu nível básico de ação real e moralidade. (VIGOTSKY, 2008). 

 

 

2.2 O jogo de acordo com o construtivismo piagetiano 

 

 

Nas fases iniciais do desenvolvimento da criança ainda não há a consciência 

do fazer de conta, pois a criança limita-se a reproduzir fielmente os esquemas de 

ação, sem aplicá-los simbolicamente a novos objetos, mas, na falta de 

representações simbólicas, já se pode apontar um esboço do símbolo em ação. 

Essa é a fase do jogo de exercício. (PIAGET, 1978). 

Para Piaget (1978) o ato de inteligência culmina num equilíbrio entre 

assimilação e acomodação. A assimilação incorpora eventos do mundo exterior à 

estrutura do conhecimento e aos esquemas sensoriomotores ou conceituais 

construídos previamente. Se tais esquemas se tornam inoperantes, modificam-se 

para integrar os dados recentes ao sistema já existente. A modificação ocorre pela 

acomodação do estado precedente às exigências atuais. À medida que o sujeito 

assimila-acomoda entra em cena o mecanismo da organização responsável pela 

integração de uma nova estrutura ao sistema que lhe é precedente, assegurando, ao 

mesmo tempo, a conservação e a transformação. (GIUSTA; FRANCO, 2003)  

O jogo é essencialmente assimilação, ou assimilação predominando sobre 

acomodação. Tudo é jogo nos primeiros meses de existência, exceto em algumas 

emoções como o medo e a cólera. (PIAGET, 1978). Na execução de atividades 

lúdicas a pessoa mantém sua estrutura mental íntegra, mas é capaz de se adaptar 

às exigências do ambiente. O jogo tem papel fundamental de assimilação da 

realidade. (CANDEIAS; HIROKI; CAMPOS, 2005). 

Jogo e imitação são no início antitéticos, mas tornam-se complementares. A 

imitação prolonga a acomodação e o jogo prolonga a assimilação. (PIAGET, 1978). 

Após o jogo de exercício, Piaget identifica ao surgimento do jogo simbólico, 

esclarecendo que o símbolo repousa numa simples semelhança entre o objeto 



 17 

presente, chamado significante, e um objeto ausente por ele “significado” 

simbolicamente. Existe representação porque uma situação não dada é evocada 

mentalmente, e não apenas antecipada praticamente como um todo, em função de 

uma de suas partes. (PIAGET, 1978). 

O esquema simbólico de ordem lúdica atinge, pois, quase o nível do signo. O 

signo é um significante arbitrário ou convencional, ao passo que o símbolo é um 

significante motivado, apresentando semelhança com o significado. (PIAGET, 1978). 

O simbolismo tem seu auge de 2 a 4 anos de idade. À medida que a criança 

cresce, esta necessidade de simbolismo diminui. (PIAGET, 1978). Isto acontece 

porque se o desenvolvimento da criança for normal, ela encontra na própria vida os 

alimentos que tornam inútil a assimilação simbólica ou fictícia. Crescendo, a criança 

presta atenção ao seu círculo social, e, assim, torna-se igual ou superior aos 

personagens da vida real. A vida torna-se, então, capaz de liquidar as situações nas 

quais o jogo era indispensável; o simbolismo compartilhado por várias pessoas pode 

levar ao desenvolvimento das regras, daí a transformação possível dos jogos de 

ficção em jogos de regras; à medida que a criança procura submeter o jogo ao real, 

mais do que assimilá-lo. O símbolo deformante transforma-se em imagem imitativa e 

a imitação incorpora-se à adaptação inteligente ou efetiva. (PIAGET, 1978). 

Assim, para Piaget aos jogos simbólicos sobrepõe-se, no curso do 

desenvolvimento, uma 3ª categoria que é a do jogo com regras. A regra supõe, 

necessariamente, relações sociais ou interindividuais. A regra é uma regularidade 

imposta pelo grupo. (PIAGET, 1978). 

Dos quatro aos sete anos, a criança quer reproduzir exatamente e os seus 

símbolos tornam-se, então, cada vez mais imitativos. Por isso, o jogo simbólico 

integra o exercício sensório-motor e transforma-se, em parte, em jogo de 

construção. (PIAGET, 1978) 

Entre os 8 e 12 anos o jogo simbólico e o jogo de forma geral entram em 

declínio. Somente os jogos de regras escapam a essa tendência de involução e se 

desenvolvem com a idade. São quase os únicos que subsistem no adulto. (PIAGET, 

1978) 
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2.3 O jogo de acordo com Henri Wallon 

 

 

Os jogos imaginativos, os contos com os quais se deleita a criança, os sonhos 

do adulto, seriam um retorno à forma mítica sob a qual se exprimiam as mais antigas 

civilizações, e que utilizariam os desejos reprovados pela nossa para se 

manifestarem. Diz-se que o jogo é atividade característica da criança, e, muitas 

vezes, se coloca nele uma aplicação extrema. Na primeira fase, estão os jogos 

puramente funcionais; na segunda, os jogos de ficção, aquisição e fabricação. Os 

jogos podem ser muito simples, como dobrar braços e esticar as pernas, agitar os 

dedos etc. (WALLON, 1968). 

Os jogos de ficção constituem aqueles nos quais intervém uma atividade cuja 

interpretação é mais complexa, porém mais próxima de certas definições que têm 

sido propostas no jogo. Nos jogos de aquisição são necessários “olhos e ouvidos” da 

criança, que se esforça por perceber e compreender as coisas. O jogo é 

considerado oposição ao trabalho sério. Já nos jogos de fabricação as crianças 

combinam, modificam e transformam objetos. (WALLON, 1968). 

Segundo Wallon, não é correto falar que o jogo não exige esforço, porque 

muitas vezes exige mais esforço que o necessário para a realização de uma 

atividade obrigatória. (WALLON, 1968). 

As etapas de desenvolvimento da criança são marcadas pela exploração de 

atividades que parecem absorvê-las totalmente, e das quais elas tiram todos os 

efeitos possíveis. O jogo é uma infração às disciplinas ou às tarefas que a todo 

homem impõem sua existência. (WALLON, 1968). 

Os instintos de caça ou de guerra, por exemplo, estariam marcados no 

inconsciente da criança. No entanto, há que se considerar a influência do meio 

social, e as diferenças de gênero, tanto que as brincadeiras e jogos são diferentes 

em muitas situações na menina e no menino, na moça e no rapaz. (WALLON, 1968). 

O jogo perderá suas atratividades se não forem colocadas regras à sua 

existência. No jogo, que para muitos é um momento de esquecimento das atividades 

reais, intervém o sentimento de êxito, que se não existir compromete negativamente 

sua existência. (WALLON, 1968). 
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As crianças alternam ficção com observação. As mais novas praticam jogos 

de imitação, depois jogam usando a imaginação, criando personagens e neles se 

transformam. Entre 6 e 7 anos lhes são impostas normas de disciplina. As disciplinas 

de ação sofrem então uma espécie de interiorização. O jogo corresponde ao 

exercício das funções pelas próprias funções. Na criança, o exercício dessas 

funções ocorre por elas próprias. Chega um momento, no entanto, em que se 

subordinarão a motivos heterogêneos, assim como chega a idade do trabalho, e o 

comportamento apresenta, então, novas características como capacidade de 

concentração e "reflexão abstrata”. Os adultos, por sua vez, permitem-se, nos jogos, 

darem-se tréguas e suspendem suas imposições, obrigações, necessidades e 

disciplinas habituais à sua existência. (WALLON, 1968). 

 

 

2.4 O jogo de acordo com a concepção de Celestin Freinet 

 

 

Freinet (1974a) afirma que tanto na medicina como na educação há novas 

concepções que propõem dinamismo para regenerar nossas civilizações 

envelhecidas e gastas.  

A criança naturalmente “joga”. Tem energia demais, o que a faz ter 

necessidade de correr para lá e para cá, de saltar, de deslizar para a vala, e precisa 

de amplitude para realizar essas atividades, o que é extremamente importante para 

seu desenvolvimento. (FREINET, 1974a) 

Entretanto, o papel dos educadores será simplificado no dia em que a 

organização da escola, seus equipamentos e seu aperfeiçoamento permitirem uma 

atividade agradável, dinâmica e produtiva como nas fábricas modernas mais bem 

instaladas. Os educadores deverão procurar formas pelas quais a criança encontre 

um meio de atividade e vida em que se enquadre, se anime, se entusiasme. O jogo 

pode ser essa atividade, no entanto, ele não deve ser uma recompensa que ocorre 

após uma atividade mental fatigante. (FREINET, 1974b). 

De fato, as crianças têm energia para gastar, têm que correr, brincar; isto é 

natural, mas, para Freinet, a tendência predominante nas crianças é para o trabalho. 
Como não lhes é facultado trabalhar, então elas recorrem ao jogo. Após longa 
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discussão sobre os jogos, Freinet aconselha o uso na educação dos jogos que ele 

categoriza como jogos-trabalho, isto é, jogos que tenham o caráter de trabalho. Isto 
já é considerado um trabalho-jogo para Freinet (1974b). Se à criança é negada esta 
oportunidade, ela explode, como uma água que reflui. O jogo instintivo aparecerá 

como único refúgio contra a anarquia, o único elemento organizador duma vida que 
se protege para alcançar as experiências formativas indispensáveis. A sabedoria 
humana tinha já assinalado que quem brinca bem trabalha bem, porque neste 

domínio, do jogo-trabalho, não há nenhuma oposição de princípio entre jogar e 
trabalhar. (FREINET, 1974b). 

A criança deve-se entregar a um jogo-trabalho para remediar as insuficiências 

ou os erros do meio social. Esta é uma necessidade que contribuirá para seu 
equilíbrio psíquico e sua vida moral. A criança não tem necessidade de se “distrair” 
ou se entregar a uma atividade diferente, se as atividades que lhe são propostas 

ocorrem na medida certa, sem a fatigarem. (FREINET, 1974b). 
O jogo-trabalho exige uma certa calma e disciplina, embora seja necessário 

um período de fortes vibrações, antes que se estabeleça um equilíbrio elementar. Se 

se tensiona demais ou de menos as crianças, ocorrerá como num arco e flecha: ou 
se distende demais o arco e tanto mais lentamente quanto mais tenso esteja, ou 
deixa de reagir, constituindo-se a inércia da morte. Nos adultos também o processo 

ocorre desta forma: uma tensão excessiva é acompanhada de uma fadiga 
compensatória, o que é antinatural. O jogo-trabalho é natural, e o jogo de 
descontração psíquica é condicionado pelo ganho. No jogo-trabalho o processo é o 

mais importante e nos jogos de descontração psíquica o ganhar é o mais importante, 
o que não é saudável. Se os jogadores são aplicados, sérios, mas calmos, sociáveis 
e tolerantes, têm-se os jogos-trabalho. Se há gritos, disputas, cóleras e ameaças de 

desistência; jogos de ganhar. (FREINET, 1974b). 
Os jogos fascinam as crianças e devem ser estimulados, o que constitui até 

uma forma de disciplina, mas na medida certa e não como compensação de uma 

atividade, senão se tornam maléficos. (FREINET, 1974b). 
Os jogos-trabalho proporcionam amor pelo trabalho, e esse amor pelo 

trabalho constitui o único elo definitivo entre os homens, pois as grandes coisas 

serão construídas através deste ponto em comum, que proporciona fraternidade 
entre os homens. Para Freinet, a escola deve ser para a vida, pela vida, pelo 
trabalho. (FREINET, 1974b). 
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2.5 Dimensões humanas desenvolvidas durante o jogo 

 

 

O jogo desenvolve aspectos relacionados a: 

a. Cognição, por meio do desenvolvimento da inteligência e personalidade, 

importantes para a construção de conhecimentos. (MIRANDA, 2001, apud 

CAMPOS; BARTOLOTO; FELÍCIO, 2003) 

b.  Afeição, por meio do desenvolvimento da sensibilidade e estreitamento de laços 

de amizade e afetividade. (MIRANDA, 2001, apud CAMPOS; BARTOLOTO; 

FELÍCIO, 2003) 

c.  Socialização, por meio de atividades em grupo. (MIRANDA, 2001, apud 

CAMPOS; BARTOLOTO; FELÍCIO, 2003) 

d.  Motivação, por meio da ação, desafio e estimulação da curiosidade (MIRANDA, 

2001, apud CAMPOS; BARTOLOTO; FELÍCIO, 2003 e CANDEIAS; HIROKI; 

CAMPOS , 2005). 

e.  Respeito à diversidade de opiniões (CANDEIAS; HIROKI ; CAMPOS, 2005). 

f. Persistência na busca e compreensão de informações (CANDEIAS; HIROKI; 

CAMPOS, 2005). 

g.  Valorização da vida e preservação do ambiente (CANDEIAS; HIROKI; CAMPOS, 

2005). 

h. Autoestima (SILVEIRA, 1998, apud SILVA; CORTES, 2008). 

 

Conforme Huizinga (2001) o jogo apresenta como características: liberdade 

de participação; separação dos fenômenos do cotidiano (no sentido de absorver o 

indivíduo da vida real por certo tempo); existência de regras, caráter fictício, 

limitação do tempo e do espaço, caráter não sério. Componentes intrínsecos do jogo 

também são: incerteza, prazer e fascínio.  

A intervenção de um adulto no trabalho de uma criança e sua reavaliação 

constante faz com que o aluno adquira gradativamente a possibilidade de 

generalizar suas conquistas nas oficinas para outros aspectos (familiar, social e 

escolar). Essa possibilidade é conseqüência do que a prática com jogos ensina 

quanto às formas de pensar e agir (características de um bom jogador); sendo essas 

bastante semelhantes a outras tarefas, sejam elas escolares ou não. Alguns 
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aspectos cognitivos são trabalhados durante o jogo e pode-se favorecer a 

aprendizagem à medida que a criança passa a ser mais participativa, cooperativa e 

melhor observadora. A ação de jogar também exige realizar interpretações, 

classificar e operar informações; ações essas que têm relação direta com as 

operações escolares. (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2000). 

Silva e Corte (2008) tiveram como resultado melhora da concentração, da 

percepção, atenção do aluno, e, consequentemente, melhora do rendimento dos 

alunos, após a aplicação de um jogo computacional de Matemática aplicado a esses 

estudantes do ensino fundamental, no município de Caxias Maranhão.  

Alves citado por Kutova e Oliveira (2006) afirma que nos jogos as pessoas 

desenvolvem sentimentos de competição e cooperação, aspectos à primeira vista 

contraditórios. A esse respeito, lembramos que Wallon afirma que o conflito faz parte 

da natureza, da vida das espécies, porque somente ele é capaz de romper 

estruturas prefixadas, limites predefinidos. Resolvê-lo significa manter o equilíbrio 

entre razão e emoção, o que levará ao maior amadurecimento tanto da afetividade 

quanto da inteligência. (PANIZZI, 2004). No cotidiano escolar e no cenário educativo 

é comum haver conflitos, e esses devem ser encarados como algo favorável ao 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 

Os jogos competitivos colocam o aluno em contato com suas carências, o que 

os motiva a aprender para superá-las. Então o aspecto de competitividade, se bem 

aplicado, é positivo. Entrar em contato com as situações de perda e ganho, que 

ocorrem no jogo de forma natural, permite ao estudante encarar situações de derrota 

e vitória como naturais, pois na vida também é assim: algumas vezes se ganha; 

outras, se perde. (MATOS, 2008) 

 

 

2.6 Os jogos e a relação desenvolvimento-aprendizagem 

 

 

 O jogo favorece a construção do conhecimento pelos alunos num trabalho 

em grupo e a aprendizagem específica de determinado conteúdo, principalmente se 

este for difícil (CAMPOS; BARTOLOTO. FELÍCIO, 2003).  

Ao jogar, a criança lida com situações-problema. Essas situações-problema 
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possibilitam a investigação do pensamento infantil, num contexto de intervenção, 

visando a transformar a relação com o conhecimento. A busca de respostas 

favorece ao aluno aquisição de uma nova aprendizagem, pois não é possível a 

resolução de problemas sem aprender. (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2000). O 

desenvolvimento e aprendizagem não ocorrem nos jogos em si, mas no que é 

desencadeado a partir das intervenções e dos desafios propostos aos alunos. 

(MACEDO; PETTY; PASSOS, 2000). 

A importância de lidar com situações-problema nos jogos é que a dificuldade 

apresentada é compartilhada com a criança no momento em que esta a apresenta, e 

isto favorece o desenvolvimento de novas habilidades fundamentais para a 

aquisição do aprendizado de outros aspectos escolares. (MACEDO, PETTY e 

PASSOS, 2000). 

Munguba et al. (2003) reforçam que o jogo favorece a criação das zonas de 

desenvolvimento proximal, conforme definido por Vigotsky. O jogo também favorece 

o contato social, o que propicia o desenvolvimento e a aprendizagem. (VIGOTSKY, 

2008). 

Beltrami (1996), em um artigo de revisão, resgata a importância do jogo na 

relação ensino-aprendizagem de acordo com a visão de Eduard Claparède. Este 

último autor se recusa a considerar a educação como um processo no qual os 

alunos devem ser sacrificados. Pelo contrário, é necessário despertar o desejo de 

conhecer no aluno. É necessário relacionar o que se quer ensinar à criança com 

seus móveis naturais de atenção ou de ação. Para que o desejo de aprender seja 

desperto, Claparède sugere o uso do jogo para que haja uma conciliação entre a 

vida e a escola.  

O jogo propicia ao professor o papel de condutor, no sentido de estimulador e 

avaliador da aprendizagem (CAMPOS; BARTOLOTO; FELÍCIO, 2002). Ele pode 

avaliar as jogadas, hipóteses e raciocínio dos alunos durante o jogo. Por meio da 

análise das situações-problema é possível fazer uma reflexão e avaliação do 

conhecimento do aluno sobre determinado assunto; e este pode avaliar suas ações, 

hipóteses, jogadas, etc. (MATOS, 2008). Para o professor, este momento do jogo 

lhe permite, também, detectar o nível de conhecimento do aluno, suas dificuldades e 

os pontos sobre os quais deve trabalhar para melhorar o nível de aprendizado do 

mesmo. 
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O jogo promove o incentivo à pesquisa, organiza conhecimentos e conteúdos, 

e faz o professor repensar sobre os interesses e possibilidades dos alunos 

(BORGES; SCHWARTZ, 2005; CANDEIAS; HIROKI; CAMPOS, 2005). Candeias, 

Hiroki e Campos (2005) realizaram um estudo com alunos do ensino fundamental e 

médio a respeito da confecção, desenvolvimento e avaliação de um jogo didático 

sobre conteúdos de microbiologia. Como resultado, encontraram que os alunos 

gostaram do jogo, acharam-no divertido, gostaram de trabalhar em grupo e se 

integraram bastante, dizendo que o jogo os auxiliou no processo de apropriação do 

conteúdo estudado. 

 

 

2.7 O uso de jogos para favorecer a aprendizagem de jovens e adultos 

 

 

Moran, citado por Sampaio e Leite (2004), afirma que os jovens se identificam 

com os meios eletrônicos porque esses contêm grande número de informações 

visuais e um processamento rápido de vários recursos ao mesmo tempo. Esse fato 

motivou o uso na construção do jogo TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL do 

Microsoft Power Point, que é um programa utilizado para edição e exibição de 

apresentações gráficas e com recursos avançados que permitiram automatizar o 

jogo. 

Souza (2004) coloca que este novo ambiente de aprendizado é caracterizado 

por um estudante que não vai à escola com o objetivo único de ser aprendente 

apenas, mas quer na realidade interagir com o professor e o ambiente. Esse 

ambiente promove igualdade; e esta seria a conseqüência do melhor uso da 

tecnologia, pois é por meio dela que o mundo se torna alcançável para todos os 

indivíduos. Para Serra (2005), o conhecimento se dá por trocas de experiências 

sensoriais. As relações racionais da sala de aula são complementadas por relações 

emocionais, e as relações emocionais são capazes de transformar o ambiente de 

aprendizagem. Se o jogo envolve emoção, pode promover essa transformação do 

ambiente de aprendizagem. O jogo proporciona o relacionamento emocional do 

aluno com a estratégia de ensino. (CAMPOS ; BARTOLOTO; FELICIO, 2003) 

Malone (1980) citado por Kotova (2006) considera que os jogos educativos 
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contêm três aspectos: desafio, fantasia e curiosidade. O aspecto desafio possui 

objetivos claros, resultados não garantidos e desenvolvimento da autoestima. O 

aspecto da fantasia busca tornar os jogos interessantes por meio da realidade óbvia. 

O aspecto curiosidade diz respeito a efeitos visuais e sonoros e cognitivos, 

relacionados a modelos mentais. Segundo Malone (1980) citado por Kotova (2006), 

os estudantes são motivados a aprender para tornarem suas estruturas cognitivas 

mais bem formadas. Byrne (1999) citado por Kotova (2006) fala da motivação como 

um importante aspecto da aprendizagem, cuja ausência está relacionada a assuntos 

desinteressantes, falta de controle dos alunos sobre o aprendizado, falta de 

condições de terem resultados positivos ou falta de apoio, encorajamento e respeito 

do professor. 

Huizinga (2001), ao dizer que o jogo é elemento de cultura formado por 

características como: liberdade, evasão da vida real, distinção da vida comum, 

criação da ordem e imprevisibilidade, provoca questionamento sobre o fato de o jogo 

ser considerado, apenas, diversão.  

Kutova constatou os efeitos positivos de um jogo no ensino superior, no 

sentido de favorecer a revisão da matéria antes de uma prova, além de estimular as 

relações de competição e cooperação entre os alunos de uma turma de graduação. 

(KUTOVA; OLIVEIRA, 2006). 

 

Então, ao construir e avaliar o jogo TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL 

buscamos conhecer a opinião dos alunos a respeito desse jogo, e relacionar os 

dados encontrados aos já desenvolvidos pelos autores citados neste referencial 

teórico. A seguir faremos a descrição do processo de construção do jogo por nós 

desenvolvido.  
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3 PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO JOGO TRILHA EDUCATIVA TERAPIA 

MANUAL 

 

 

Após termos apresentado o objeto deste trabalho, sua justificativa, os 

objetivos e o referencial teórico que lhe dá sustentação, passamos a dissertar sobre 

o processo de construção do jogo TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL. 

 

 

3.1 Primeiros ensaios 

 

 

Há nove anos ministrando aula de Recursos Terapêuticos Manuais (RTM), 

sempre apliquei uma dinâmica criada a partir de um jogo de trilha, à qual dei o nome 

de GD21. Para a realização dessa dinâmica, os alunos da turma eram divididos em 

três equipes, com base na lista de presença e caracterizadas pelas cores verde, azul 

e vermelha. O tabuleiro era formado pelas próprias carteiras e cada equipe era 

representada por um aluno que, por sua vez, representava um “pino”, o qual se 

movimentava nas carteiras de acordo com as respostas dos integrantes da sua 

equipe. Havia questões de V/F, de múltipla escolha e aquelas relativas a técnicas de 

Terapia Manual. A equipe que atingisse primeiramente a carteira número 21 ou 

aquela que, no final, tivesse alcançado o maior número de pontos (carteiras) seria a 

vencedora. As perguntas eram organizadas em pequenas fichas impressas, tipo 

baralho.  

Essa dinâmica, muito divertida e bem aceita pelos alunos, passou por várias 

modificações, mas eu sentia a necessidade de aprimorá-la ainda mais 

principalmente porque, neste formato, os alunos das equipes respondiam às 

questões individualmente. Sentia que era preciso desenvolver uma forma pela qual 

todos os integrantes pudessem participar da solução de todas as respostas de forma 

controlada e automatizada, o que era impossível fazer com o GD21, uma vez que o 

processo era todo manual. 

Então, tive a idéia de escolher este jogo como objeto da minha dissertação de 

mestrado, mas, para isto, deveria transformá-lo em um produto mais robusto, mais 
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estimulante, automatizado, com recursos sonoros e visuais, com caracterização das 

equipes usando camisas de cores diferentes e que pudesse ajudar na fixação da 

matéria desenvolvida, funcionando como um recurso para facilitação do processo 

ensino-aprendizagem.  

 

 

3.2 Fases da elaboração do jogo 

 

 

Definidas as questões preliminares, organizamos as etapas da criação do 

jogo, conforme sequência abaixo: 

1. estabelecimento e considerações sobre o conteúdo do jogo; 

2. nomeação do jogo; 

3. criação do modelo do jogo; 

4. criação de uma logomarca para o jogo; 

5. escolha de um programa de fácil manuseio capaz de automatizar o jogo; 

6. decisão sobre os tipos de questões a serem usadas: V ou F, múltipla escolha e 

de técnicas de Terapia Manual; 

7. desenvolvimento de um simulador para cálculo do tempo de exibição das 

questões e das respostas de acordo com o período de aula disponível; 

8. confecção de um tabuleiro para o jogo e escolha dos pinos representativos das 

equipes; 

9. confecção das camisas nas cores das equipes (caracterização); 

10. montagem do layout na sala de aula com as equipes, macas, câmeras, projetor e 

escolha da forma e do local mais apropriado para posicionar o tabuleiro; 

11. decisão sobre a forma de divisão das equipes e definição do número de 

integrantes por equipe; 

12. estabelecimento das regras do jogo; 

13. construção do questionário para ser aplicado no final do jogo.  
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3.2.1 Estabelecimento e considerações sobre o conteúdo do jogo 

 

 

Como o jogo seria aplicado justamente antes de cada prova, e um dos seus 

objetivos era proporcionar a revisão da matéria, as questões a serem usadas 

deveriam ser coerentes com a matéria envolvida, isto é, com o conteúdo da Terapia 

Manual.  

A terapia manual é um método sistemático de avaliação e tratamento de 

disfunções do sistema neuro-músculo-esquelético, visando a aliviar as dores, 

aumentar ou diminuir a mobilidade e, em geral, normalizar as funções, usando 

essencialmente as mãos para tratamento. (GOULD, 1993). Apesar de se ter registro 

de seu uso desde aproximadamente 2000 anos atrás, tornou-se mais difundido na 

década de 80 (SAHRMANN, 2002). Sua aplicação na área de Fisioterapia é vasta, 

favorecendo alívio de dor e recuperação da função de indivíduos com diversas 

patologias, como síndrome do impacto no ombro (BANG; DEYLE, 2000), 

cervicalgias (COPPIETERS et al., 2003), lombalgias (GOODSELL; LATIMER, 2003), 

entorses de tornozelo (COLLINS; TEYS e VICENZINO, 2004), artrose de joelhos 

(DEYLE et al., 2005), dentre outras. 

 Nos currículos de Fisioterapia, a disciplina Terapia Manual é ensinada no 4º 

ou 5º períodos. Em alguns cursos muita carga horária é destinada ao ensino de 

técnicas de massagem. Entretanto, na PUC/Minas, a ênfase tem sido dada às 

técnicas de mobilização articular, manipulação articular,osteopatia e quiropraxia, 

mas também massagem, mobilização neural, energia muscular, RPG, inibição de 

pontos-gatilho, apresentando sempre ao aluno evidências científicas acerca 

daquelas técnicas usadas; estudiosos que defendem ou refutam determinada 

técnica, porquê o fazem, etc., mas também colocando a realidade clínica versus 

evidência científica. 

Além do embasamento teórico das linhas de pesquisa usadas em Terapia 

Manual, são estudadas cada uma das articulações do corpo, especialmente os 

aspectos biomecânicos da articulação, as patologias mais comuns que a acometem, 

e como a Terapia Manual pode intervir nessas patologias. Há também aulas práticas 

para a execução das principais técnicas usadas em Terapia Manual.  

O conteúdo da disciplina Recursos Terapêuticos Manuais é dividido em três 



 29 

unidades: a unidade I diz respeito a noções gerais de terapia manual, com seu 

histórico e principais estudiosos, princípios de avaliação ortopédica, mobilização 

neural, mobilização articular, resposta tecidual ao trauma aplicada à terapia manual, 

pró-saúde e RPG. 

A unidade II contém conteúdos de manipulação articular, massagem, 

fibromialgia e dor miofascial e sua abordagem pela Terapia Manual, e considerações 

regionais em coluna cervical, dorsal, ombro, tornozelo e pé. A unidade III aborda 

cotovelo, punho e mão, lombar, pelve, coxofemoral e joelho. Como para este 

trabalho de Mestrado foram realizados quatro jogos, o estudo-piloto continha 

questões a respeito da unidade II; e os jogos experimentais II e III continham, 

respectivamente, conteúdos das unidades III e I.  

O jogo III referente a unidade I, foi aplicado duas vezes no 2º semestre de 

2009, sendo a primeira vez na turma da tarde e em seguida na turma da manhã.  

 

 

3.2.2 Nomeação do jogo, criação de seu modelo e de sua logomarca  

 

 

Foi escolhido para o jogo o nome “TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL” 

e criada uma logomarca (FIG. 1), utilizando-se o programa Corel Draw. Esse jogo é 

composto por um tabuleiro (FIG. 1) e três pinos, representando as três equipes de 

alunos do 5° período do curso de Fisioterapia da Puc Minas, turnos manhã e tarde. 
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3.2.3 Escolha de um programa de fácil manuseio capaz de automatizar o jogo 

 

 

Para a construção do jogo foi escolhido o software Microsoft Power Point, que 

é um programa utilizado para edição e exibição de apresentações gráficas com 

recursos avançados, onde seria possível automatizar o jogo com custo de 

desenvolvimento baixo. Por meio da sequência de slides seriam exibidos, em um 

telão, as perguntas, respostas e controles de tempo automatizados. As equipes 

deveriam estar bem atentas às requisições exibidas no telão para visualizar as 

perguntas e as respostas, pois o controle das mesmas era automático. 

 

 

Figura 1: Tabuleiro e logomarca do Jogo Trilha Educativa Terapia 
Manual 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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3 2.4 Decisão sobre os tipos de questões a serem usadas: V ou F, múltipla 

escolha e técnicas de Terapia Manual 

 

 

Com relação às questões, as de V/F, múltipla escolha e de técnicas manuais 

foram criadas de acordo com o conteúdo da matéria desenvolvida na disciplina 

Recursos Terapêuticos Manuais. As questões de múltipla escolha foram elaboradas 

com 5 alternativas e para a formulação das mesmas seguimos as recomendações 

de Medeiros (1976), inclusive a retro-informação emendativa de reforço e 

informativa. Após cada resposta falsa ou incorreta, deveria aparecer, portanto, a 

resposta correta em destaque no telão. Essa conduta tem a finalidade de auxiliar o 

aluno a fixar a resposta correta, uma vez que o objetivo do jogo é favorecer a 

aprendizagem. Na elaboração dessas questões, seguimos as orientações abaixo, de 

acordo com a autora já citada e com Vianna (1982, 1997). 

1. Serem inéditas. 

2. Decorrerem da problematização de um tema ou item do conteúdo da matéria. 

3. Versarem sobre o conteúdo programático trabalhado em sala de aula. 

4. Adotarem linguagem clara, evitando ambiguidade de interpretação. 

5. Serem independentes entre si. 

6. Serem agrupadas por tipos de itens: múltipla escolha, falso-verdadeiro. 

7. Serem reunidas de acordo com o conteúdo. 

8. Serem posicionadas em ordem alfabética, de acordo com a primeira palavra. 

9. Serem construídas evitando-se indicadores específicos como somente, 

unicamente, nunca, sempre, pode ser, às vezes. 

10. Conterem frases simples, ao invés de longas e rebuscadas. 

11. Conterem construção positiva, ao invés de negativa. 

12. Conterem enunciado em relação ao tema questionado.  

 

O jogo III, considerado definitivo, com as questões organizadas nos moldes 

descritos acima, encontra-se no APÊNDICE E. 
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3.2.5 Desenvolvimento de um simulador para cálculo do tempo de exibição das 

questões e das respostas de acordo com o período de aula disponível 

 

 

Para dimensionar com precisão a duração do jogo com base na sequência de 

slides exibidas pelo programa da Microsoft Power Point foi desenvolvido um 

simulador de tempo em Microsoft Excel, conforme FIG. 2, a seguir, com o objetivo de 

auxiliar na tomada de decisão quanto ao número de questões a serem abordadas e 

tempo de cada questão em função do tempo de aula disponível para a aplicação do 

jogo.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Simulador de temporização do Jogo Trilha Educativa 
Terapia Manual 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Pela FIG. 2 pode-se perceber que o tempo utilizado para as questões de V ou 

F foi de 1 minuto; para as de múltipla escolha, 1 minuto e 45 segundos; e, para as 

de técnicas, 2 minutos para discussão, 2 minutos para fazer a demonstração, 15 

segundos para os alunos se deslocarem em direção à maca e 1 minuto para o 

professor discutir com os apoios a respeito da valorização das técnicas. Pode-se 

visualizar também que, por meio do temporizador, pudemos determinar o tempo em 

que a resposta correta de V ou F permanecia no telão (20 segundos); o tempo em 

que a resposta de múltipla escolha ficava exposta no telão (30 segundos), o tempo 

em que aparecia a mensagem “Próxima pergunta” (5 segundos) e “Tempo esgotado” 

(5 segundos). Quando estavam faltando 10 segundos para o tempo de exposição da 

pergunta terminar, aparecia no telão um slide com a seguinte frase: “Faltam 10 

segundos para entregar a resposta ao apoio.” Esse slide funcionava como um alerta 

para que a equipe que não tivesse ainda entregado a resposta ao apoio pudesse 

fazê-lo em tempo. 

 

Tivemos oportunidade, assim, de determinar o tempo total que seria gasto 

para a realização do jogo (1 hora, seis minutos e 10 segundos). Esse tempo e o 

número de questões podem ser aumentados ou diminuídos conforme o tempo 

disponível de aula e o interesse do professor. 

 

 

3.2.6 Confecção do tabuleiro para o jogo e escolha dos pinos representativos 

das equipes 

 

 

O tabuleiro foi confeccionado no tamanho de 60x60 cm e fixado numa 

superfície de ferro; para os pinos com as cores das equipes, foi usada uma bola 

colorida de aproximadamente 2 cm de diâmetro com um ímã que pudesse prendê-

los no tabuleiro.  
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3.2.7  Confecção das camisas nas cores das equipes (caracterização) 

 

 

As camisas com a logomarca da trilha foram confeccionadas para a 

realização do jogo nas cores vermelha, verde e azul para a caracterização dos 

membros das equipes e alaranjada e amarela para a caracterização da organização. 

Todos os envolvidos no jogo deveriam estar caracterizados com a camisa do mesmo 

(FIG. 4, 5, 6, 7 e 8). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Foto do tabuleiro Trilha Educativa Manual 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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       Figura 6: Equipe Azul  
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Figura 7: Equipe Verde 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Figura 5: Camisa da coordenação e da equipe de apoio 
do jogo Trilha Educativa Terapia Manual 
Fonte: Elaborada pela autora  
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       Figura 8: Equipe Vermelha  
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

3.2.8 Montagem do layout na sala de aula com as equipes, macas, câmeras, 

projetor e escolha da forma e o local apropriado para posicionar o tabuleiro 

 

 

A maca para a realização das questões de técnicas foi colocada no centro da 

sala para que todos pudessem visualizar a apresentação das mesmas. 

O local escolhido para a colocação do tabuleiro foi na frente da sala, ao lado 

do telão, na posição vertical, sobre uma superfície de ferro, para que os pinos 

imantados pudessem ser movimentados. 
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3.2.9 Elaboração da forma de divisão das equipes e definição do número de 

integrantes por equipe 

 

 

Para a realização do jogo TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL propôs-

se a divisão da turma de Fisioterapia em, no mínimo, três equipes, por meio de um 

programa de aleatorização, conforme FIG. 10. 

Figura 9: Layout da sala de aula para realização do jogo Trilha Educativa 
Terapia Manual 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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O Microsoft Excel permite a geração de números aleatórios através da função 

aleatório. Neste caso, na coluna A da planilha são colocados todos os alunos da 

sala, por exemplo, em ordem alfabética. Na coluna B digitar a função "=aleatorio()" 

que vai devolver um valor entre 0 e 1 com 9 casas decimais. Deve-se arrastar esta 

função na coluna B para todos os alunos e depois apresentar essa coluna em ordem 

crescente ou decrescente. A partir desse ponto, podem-se dividir as equipes de 

acordo com o número de integrantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figura 10: Distribuição das equipes do jogo Trilha Educativa Terapia Manual 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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3.2.10 Estabelecimento das regras do jogo 

 

 

Após os quatro jogos terem sido realizados, o regulamento definitivo do jogo 

TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL ficou da seguinte forma: 

1. Não poderá haver consulta ao material.  

2. Haverá 15 questões do tipo V/F valendo um ponto cada e as equipes terão o 

prazo limite de 1 minuto para entregar a resposta.  

3. Haverá 10 questões de múltipla escolha valendo três pontos cada e o prazo limite 

para entregar a resposta será de 1 minuto e 45 segundos. 

4. Haverá duas questões de técnicas valendo até cinco pontos cada com prazo 

limite de 4 minutos e 15 segundos, sendo que os primeiros dois minutos deverão 

ser usados para discussão da técnica entre os membros das equipes, depois 

haverá mais 15 segundos para a preparação e, finalmente, mais dois minutos 

para fazer a demonstração da técnica.  

5. Na apresentação das técnicas, cada aluno só poderá participar uma vez. 

6. A resposta entregue ao apoio não poderá ser alterada de forma alguma. 

7. Após esgotar o prazo (sinalização no telão), o apoio não receberá mais a 

resposta e a equipe não marcará pontos naquela questão. 

8. Durante apresentação da técnica, caso o tempo final se esgote, o aluno deverá 

parar a demonstração imediatamente. 

9. Os alunos participantes do jogo ganharão cinco pontos e a equipe vencedora 

ganhará um ponto extra. 

10. A movimentação na trilha será feita pelo apoio, de acordo com o valor da questão 

sempre pra frente.  

11. A equipe campeã será aquela que no final do jogo tiver alcançado o maior 

número de pontos na TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL. 

 

As regras do jogo foram criadas a partir da experiência adquirida no GD21 e 

foram sofrendo modificações a cada aplicação do jogo com as turmas, visando ao 

seu aprimoramento com base nas análises das filmagens, nas respostas dos 

questionários que os alunos preenchiam após o término do jogo e na observação 

pessoal do professor. 
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No contexto do jogo, a meta é vencer a corrida da TRILHA EDUCATIVA 

TERAPIA MANUAL (FIG. 1), avançando o máximo de casas possíveis dentro do 

prazo pré-determinado. A equipe campeã é aquela que alcança o maior número de 

pontos no tabuleiro, após a última rodada. 

A dinâmica do jogo funciona da seguinte forma: cada equipe deve escolher 

um líder, chamado capitão, responsável por marcar as respostas de sua equipe em 

formulário próprio e passá-las para o apoio, que é um monitor da disciplina ou um 

fisioterapeuta, escolhidos pelo professor. Esse apoio é o responsável por recolher as 

respostas da equipe, registrá-las em formulário próprio, mover os peões no tabuleiro, 

fazer a “chamada” da equipe e auxiliar o professor na avaliação das questões sobre 

técnicas. O formulário de respostas do apoio e do capitão de cada equipe é idêntico. 

Tem a vantagem de permitir que o capitão registre as respostas de cada questão, 

mostre-as ao apoio, que, a partir desse ponto, de acordo com a resposta que 

aparece no telão, verifica se a equipe acertou ou errou e faz a movimentação no 

tabuleiro. Esse formulário, que se encontra no APÊNDICE C, funciona também 

como um comprovante das repostas de cada equipe. 

Nos jogos I e II o movimento no tabuleiro (trilha), feito pelos membros da 

equipe de apoio, deveria ser para frente se a resposta estivesse correta e para trás 

se estivesse errada tantas casas quantas fossem o valor da questão. Se a equipe 

acertasse uma questão "V" ou "F" ela adiantaria uma casa no tabuleiro; se errasse, 

voltaria uma casa; nas questões de múltipla escolha, se acertasse, andaria duas 

casas, se errasse, voltaria duas casas; e, nas questões sobre técnicas, se a equipe 

acertasse adiantaria três casas no tabuleiro; se errasse, voltaria três casas. Essa 

regra foi alterada no jogo definitivo, conforme pode ser visto no regulamento citado 

anteriormente. Nesta terceira versão do jogo, se alguma equipe errar uma questão, 

não retrocede no tabuleiro, permanecendo, pois, no mesmo lugar. 

Nos jogos I e II, a equipe poderia optar por “passar a resposta”, ou seja, 

deixar de respondê-la. Neste caso, era necessário que o capitão da equipe 

entregasse ao apoio e dentro do prazo a resposta da questão com tal opção 

marcada, tanto para questões do tipo "V" como "F", questões de múltipla escolha ou 

de técnicas. Com relação à pergunta sobre técnica, o prazo para "passar a resposta" 

acontecia após os dois minutos concedidos às equipes para discutir a técnica a ser 

demonstrada. Após esse período, o capitão de equipe deveria informar ao apoio, em 
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formulário próprio, se iria "responder" a questão ou se iria "passar a resposta". Uma 

vez entregue a resposta, a decisão não poderia ser alterada de forma alguma. 

Quando uma equipe "passava a resposta" sua posição na Trilha Educativa 

permanecia inalterada. No jogo definitivo, essa regra também foi mudada, e a equipe 

não pode deixar de responder a nenhuma questão.  

Nos jogos I e II, nas questões sobre técnicas, apareciam no telão as três 

técnicas de uma só vez no mesmo slide, informando qual técnica cada equipe 

deveria apresentar. Cada equipe tinha dois minutos para discutir a resposta e 

escolher o membro que iria fazer a apresentação da mesma. Após esses dois 

minutos, não era mais permitido discutir sobre a técnica e todas as equipes 

deveriam acompanhar a apresentação das demais. A ordem de apresentação das 

técnicas era exibida no telão e cada equipe tinha 15 segundos para se preparar na 

maca, seguindo sempre as orientações dos slides no telão. Houve uma modificação 

na forma de apresentação das equipes. No regulamento final, após os dois minutos 

concedidos às equipes para discussão da resposta, todos os integrantes escolhidos 

por elas para fazer a demonstração das técnicas tinham que se dirigir para a frente 

da sala e aguardar a sua vez de se apresentação. Com isto nenhuma equipe seria 

beneficiada no sentido de ter mais tempo para discutir a técnica do que outras. 

Após a apresentação da técnica pela última equipe, o professor se reúne com 

os apoios, durante um minuto, para avaliar as apresentações e atribuir as notas para 

as equipes, com base nos critérios estabelecidos no formulário de orientação de 

avaliação de técnicas (QUADRO 1) e na tabela de avaliação de técnicas (TAB. 1). 

 
 
 

Formulário de orientação de avaliação de técnicas sim/não 

1. A técnica foi apresentada na sequência correta?   

2. A técnica foi realmente efetiva?   

3. O posicionamento do paciente estava correto?   

4. O posicionamento do terapeuta estava correto?   
Quadro 1: Formulário de orientação de avaliação de técnicas 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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TABELA 1 
Avaliação das técnicas 

Nº de avaliações SIM Pontos 
4 3 
3 2 
2 0 
1 -2 
0 -3 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

3.2.11 Construção do questionário  
 

O questionário (APÊNDICE A) foi construído com o propósito de: 
 captar a opinião, satisfação, críticas, sugestões, percepção dos alunos a respeito 

do jogo, nível de interação dos alunos com o grupo e sua opinião com relação 
aos benefícios do jogo para a fixação da matéria; 

 auxiliar nos controles dos tempos pré-determinados pelo Power Point para 
perguntas e respostas e para ajudar a detectar e identificar possíveis falhas nas 
regras.  

Para a confecção do questionário foram utilizadas referências bibliográficas 
na área (MOREIRA; CALEFFE, 2006 e BRAGA, 2007) e a percepção pessoal dos 
pesquisadores. 

No questionário optou-se por desenvolver uma escala de classificação por 
itens resultante de uma combinação da escala Likert com a escala Stapel. Tanto a 
escala Likert como a Stapel são recomendadas para medidas de atitudes e 
percepções. (OLIVEIRA, 2001) 

A escala foi estruturada com dez categorias. A opção por um número par de 
categorias se deu para evitar que o entrevistado assumisse posições neutras. A 
escala foi qualificada como equilibrada já que havia cinco alternativas consideradas 
favoráveis (de concordância) e cinco alternativas desfavoráveis (de discordância). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Escala utilizada para a coleta de dados 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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4 TESTAGEM DO JOGO TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL  
 
 

4.1 Considerações iniciais 

 

 

A testagem do jogo aqui proposto se efetivou por meio de quatro aplicações, 

todas elas no curso de Fisioterapia da PUC Minas. A primeira assumiu a forma de 

estudo-piloto e foi feita na turma da tarde, no dia 17/04/2009; a segunda, com o jogo 

ainda considerado experimental, no turno da manhã, em 29/05/2009; a terceira e a 

quarta com o jogo reformulado e considerado definitivo, fruto da evolução dos dois 

anteriores, que foi testado nos turnos manhã e tarde; nos dias 08/09/2009 e 

11/09/2009, respectivamente. 

A coleta de dados foi feita por meio de filmagem do jogo, da observação do 

professor e, por fim, de um questionário respondido pelos alunos participantes. A 

filmagem foi realizada durante o jogo com duas câmeras registrando todo o 

processo. Os alunos, inicialmente, sentiram-se um pouco inseguros diante das 

câmeras, mas foram adaptando-se ao longo da experiência. No primeiro jogo (piloto) 

foi feita também uma gravação, porém a fala dos alunos não ficou nítida, o que nos 

levou a abandonar esse expediente nos jogos seguintes, sem prejuízo da coleta dos 

dados. 

Antes do estudo-piloto foi enviado a todos os alunos, por e-mail, um arquivo 

Microsoft Power Point no formato apresentação, com todas as regras do jogo e com 

o modelo de duas questões (V/F), uma questão de múltipla escolha e uma sobre 

técnicas, para que os alunos pudessem se familiarizar com o formato do jogo e tirar 

suas dúvidas.  

Esse estudo-piloto teve o objetivo de avaliar o jogo sob diversos aspectos, 

porque era a primeira vez que ele estava sendo praticado, e seria natural que 

ajustes fossem feitos para torná-lo cada vez mais interessante do ponto de vista 

educativo e de sua execução técnica. Por isso, foi tão importante a filmagem de todo 

o jogo para análises e tomada de decisões posteriores. 

Do estudo-piloto, participaram 43 alunos, divididos em três equipes: equipe 

azul, equipe verde e equipe vermelha. As equipes foram formadas seguindo a ordem 
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alfabética da lista de chamada, sendo duas equipes com 14 alunos e uma com 15.  

As questões que compunham essa primeira versão do jogo tiveram a seguinte 

distribuição: 15 questões de V/F, 10 questões de múltipla escolha e seis questões 

sobre técnicas. 

No final do jogo, os alunos responderam um questionário com 20 questões, 

sendo 17 fechadas e 3 abertas, relacionadas ao que eles mais gostaram, ao que 

não gostaram e ao que poderia ser feito para tornar o jogo mais interessante e eficaz 

(APÊNDICE A). 

Os resultados da turma da tarde, no estudo-piloto, foram analisados de forma 

geral, visto que o objetivo do estudo era identificar pontos positivos, que seriam 

mantidos no processo de construção do jogo, e negativos, que seriam modificados 

com a finalidade de otimizá-lo.  

Por meio do questionário foi constatado que para a maioria dos alunos o limite 

de tempo para as respostas estava inadequado e que deveria, portanto, sofrer 

alterações. 

O tempo para responder as questões de múltipla escolha era, no estudo piloto, de 1 

minuto e 30 segundos, e passou para 1 minuto e 45 segundos nas demais 

aplicações.  

Os alunos valorizaram os aspectos desenvolvidos durante o jogo como: 

revisão da matéria, competitividade e interação com os colegas. 

Alguns alunos se queixaram da possível influência do apoio da equipe 

vencedora no resultado alcançado.  

A segunda aplicação do jogo ocorreu já com a correção de alguns itens, do 

formato e das regras, baseando-se nas sugestões dos alunos dadas no estudo-

piloto, nas filmagens e na observação do professor. 

Inicialmente, as questões de V/F valiam um ponto, as de múltipla escolha dois 

pontos e de técnicas três pontos. Entretanto, observamos que as questões de 

múltipla escolha e de técnicas eram muito mais complexas que as de V/F e, por isso, 

decidimos fazer uma diferenciação maior no valor das questões, passando as de 

múltipla escolha para três pontos, as de técnicas para cinco pontos e mantivemos o 

valor de um ponto para as questões V/F. As equipes, desta vez, foram selecionadas 

de forma aleatória, ficando duas equipes com 21 alunos e uma com 20, pois a turma 

era composta de 62 alunos. 
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A equipe também poderia optar por “passar a resposta”, ou seja, deixar de 

respondê-la e, neste caso, sua posição na trilha ficava inalterada. Por meio de uma 

simulação (TAB. 3) após análise dos resultados, observamos que o fato de 

retroceder no tabuleiro ao errar a resposta foi um aspecto negativo, pois se não 

existisse tal regra as equipes ficariam mais “pareadas”, com maiores chances de 

reação durante todo o tempo, o que, provavelmente, poderia ser um aspecto 

motivador para aquelas equipes que não estavam na primeira posição. Na terceira e 

quarta aplicações do jogo essa regra foi modificada conforme pode ser visto no 

regulamento definitivo, item 3.2.10, não sendo mais possível “passar” a resposta, a 

fim de incentivar as equipes a procurarem a solução da pergunta. Então, foi 

observado que realmente as equipes ficaram pareadas durante todo o jogo, o que 

estimulou os alunos a continuarem participando e procurando acertar as questões 

até o final. A TAB. 1, do capítulo anterior (tabela de avaliação de técnicas) também 

foi alterada, já que o valor das técnicas deveria ser modificado e o aluno que errasse 

não iria mais retroceder no tabuleiro, como ocorria antes. O programa que permitiu a 

visualização desse aspecto se encontra na FIG. 12, e o novo quadro de avaliação de 

técnicas encontra-se na TAB. 2.  

 

TABELA 2 

Tabela definitiva de avaliação de técnicas 

Nº de avaliações SIM Pontos 

4 5 
3 4 
2 2 
1 1 
0 0 

Fonte: Elaborada pela autora  
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No final, os alunos responderam um questionário com 22 questões, sendo 18 

fechadas e quatro abertas. Foram incluídas duas novas questões: uma fechada, 

para saber a opinião dos alunos com relação ao espaço utilizado, dentro da sala de 

aula para a realização do jogo, e uma outra aberta, solicitando que o aluno 

escrevesse uma frase que melhor expressasse sua opinião a respeito do jogo. Além 

disso, foram incluídos campos para a identificação do respondente como nome e 

equipe. Embora o preenchimento do nome fosse opcional, a maioria dos alunos fez 

questão de se identificar.  

 Figura 12: Simulação de resultados antigos e nova proposta, 
para permitir maior competitividade ao jogo. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Os resultados do segundo jogo, por ser experimental, foram analisados 

detalhadamente e, os da primeira, terceira e quarta aplicações, o foram de forma 

geral. Os resultados do terceiro jogo foram estudados no ponto em que diferiam 

significativamente do segundo, e ênfase foi dada aos aspectos que sofreram 

modificação específica, já que o objetivo da dissertação era a elaboração e testagem 

do jogo Trilha Educativa Terapia Manual. 

 

 

4.2 Análise qualitativa das respostas de questões abertas do questionário 

 

 

Ao todo, o questionário continha quatro questões abertas: a 19, a 20, a 21 e a 

22. 

Na questão 19 - “Do que você mais gostou no jogo?”, os resultados mostram 

que os principais itens apontados podem ser categorizados conforme os itens a 

seguir:  

 

 Interação com os colegas 

 Revisão da matéria 

 Competitividade 

 Facilitação da aprendizagem 

 Ser divertido 

 Ser dinâmico 

 Organização do jogo  

 Caracterização das equipes 

 Forma de divisão das equipes  

 

A seguir, transcreveremos algumas falas dos alunos com relação aos itens da 

lista anteriormente apresentada. 
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4.2.1 Interação com os colegas 

 

 

“[...] Da integração promovida pelo jogo entre os membros das 
equipes e da maneira como foram propostas as perguntas e a 
justificativa das respostas.” (Depoimento de aluno - equipe 
azul) 
 
“[...] A integração com os membros da mesma equipe também 
foi um fator positivo.” (Depoimento de aluno - equipe vermelha) 

 

Nesse item, os depoimentos vêm ao encontro da teoria de Vigotsky (2008), 

que afirma ser o trabalho em grupo, desenvolvido durante o jogo, favorecedor do 

contato social e também do surgimento de novas zonas de desenvolvimento 

proximal, que abrem espaço para futuras aprendizagens. Inferimos, ainda, pelos 

pesquisas de outros autores, que aspectos trabalhados durante o jogo em equipe 

favorecem o desenvolvimento de dimensões humanas, como: afeição, por meio do 

desenvolvimento da sensibilidade e do estreitamento de laços de amizade e 

afetividade; socialização, por meio de atividades em grupo e respeito à diversidade 

de opiniões. (CANDEIAS; HIROKI; CAMPOS, 2005). 

 

 

4.2.2 Revisão da matéria 

 

“O que mais gostei foi de poder fazer a revisão para a prova de 
uma maneira descontraída”. (Depoimento de aluno - equipe 
verde) 
 
“A revisão feita para o jogo vai ajudar na aprendizagem da 
matéria”. (Depoimento de aluno - equipe vermelha) 
 
“Da integração que foi propiciada à turma, da revisão e o 
entendimento da matéria”. (Depoimento de aluno - equipe 
vermelha) 

 

Pudemos perceber, pelos depoimentos acima, que os alunos consideraram 

propício o trabalho em grupo para revisar a matéria e integrarem-se melhor com os 

colegas, o que fortalece nossa concordância com Vigotsky (2008). Por sua vez, 

Kutova também encontrou resultados positivos no jogo aplicado no ensino superior, 
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no sentido de favorecer a revisão da matéria antes de uma prova. (KUTOVA; 

OLIVEIRA, 2006). 

 

 

4.2.3 Competitividade 

 

 

“A competitividade estimulou uma maior integração dos 
membros da equipe”. (Depoimento de aluno - equipe verde)  
 
“O jogo promoveu um espírito de competitividade entre os 
alunos foi útil para aprender um pouco mais sobre a matéria de 
maneira divertida”. (Depoimento de aluno - equipe vermelha) 

 

Com relação a esse aspecto da competitividade, Alves, citado por Kutova e 

Oliveira (2006), afirma que as pessoas desenvolvem sentimentos de competição e 

cooperação por meio de jogos. Nesses termos, lembramos que Wallon ainda 

defende que o conflito faz parte da natureza, e que resolvê-lo significa manter o 

equilíbrio entre razão e emoção, que, por conseqüência, levará ao maior 

amadurecimento tanto da afetividade quanto da inteligência (WALLON, apud 

PANIZZI, 2004). No ambiente educativo é comum haver conflitos, e esses devem ser 

encarados como algo favorável ao desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem. O aspecto de competitividade, se bem aplicado e explorado, é 

positivo, pois lidar com as situações de perda e de ganho, que ocorrem no jogo de 

forma natural, permite ao estudante encarar situações de derrota e vitória como 

naturais, pois na vida também é assim: algumas vezes se ganha; outras, se perde. 

(MATOS, 2008). Esse item será novamente trabalhado adiante, no item 4.3, questão 

9. 

 

 

4.2.4 Facilitação da aprendizagem 
 

 

“Facilitou a aprendizagem, fazendo uma revisão da matéria que 
foi aplicado durante o semestre”. (Depoimento de aluno - 
equipe azul ) 
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“Achei que foi ótimo a idéia do jogo, é uma forma dinâmica de 
aprender”. (Depoimento de aluno - equipe vermelha) 
 
“Da participação dos alunos e a vontade de ganhar e aprender 
ao mesmo tempo”. (Depoimento de aluno - equipe vermelha) 

 

Essa constatação do jogo como facilitador da aprendizagem já havia sido feita 
por outros estudiosos, como Munguba et al. (2003), quando reforçam que o jogo 

favorece a criação de zonas de desenvolvimento proximal como conceituadas por 
Vigotsky (2008); Beltrami (1996), quando retoma a visão de Eduard Claparéde e 
ressalta a importância do jogo no sentido de despertar o desejo de conhecer no 

aluno e Campos, Bartoloto e Felício(2003), quando expõem que o jogo favorece a 
aprendizagem específica de determinado conteúdo, principalmente se este for difícil. 

À medida que buscamos uma alternativa metodológica para o processo 

ensino-aprendizagem, mesmo que para indivíduos adultos, valemo-nos da 
categorização e da reflexão das diversas categorias de jogos propostas por Freinet 
(1974a), e, como já dito, identificamos que o jogo que ora defendemos tem o caráter 

do jogo-trabalho, o qual tem grande importância para o desenvolvimento da 
concentração, disciplina, equilíbrio psíquico e da vida moral, além de proporcionar 
amor pelo trabalho. (FREINET. 1974a). Consideramos que o jogo TRILHA 

EDUCATIVA TERAPIA MANUAL se aproxima do conceito de jogo-trabalho, pois 
nele os estudantes trabalham conceitos, revisam a matéria e manifestam suas 
emoções numa aula diferente. Acreditamos que essa alternativa de aula contribuiu 

para o desenvolvimento do processo de aprendizagem e que é justo admitir que na 
perspectiva do jogo-trabalho, o jogo é uma atividade séria. 

 
Há um jogo por assim dizer funcional, que se exerce no sentido das 
necessidades individuais e sociais da criança e do homem, um jogo que 
mergulha as suas raízes mais ou menos profundamente no devir ancestral, 
e que, talvez indiretamente, permanece como uma preparação essencial 
para a vida, uma educação que se processa misteriosamente, 
instintivamente, não no mundo analítico racional e dogmático da 
escolástica, mas num espírito, por uma lógica, se4gundo um processo que 
parecem ser específicos da criança. 
Esse jogo é essencial, tanto ao jovem animal quanto ao jovem homem, e é, 
em definitivo, trabalho, mas trabalho de criança, cujo objetivo nós nem 
sempre apreendemos, que nós de modo algum reconhecemos porque ele é 
menos terra a terra, menos baixamente utilitário do que só comumente o 
imaginamos. Para a criança, esse jogo-trabalho é uma espécie de explosão 
e de libertação, como ainda o sente, nos nossos dias, o homem que 
consegue entregar-se a uma tarefa profunda que o anima e o exalta. 
(FREINET, 1974a, p. 178). 
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4.2.5 Ser divertido 

 

 

“O jogo foi uma maneira de revisar a matéria de forma 
divertida, onde todos participaram”. (Depoimento de aluno - 
equipe verde)  
 
“Gostei das perguntas realizadas, foi bem dimensionado, foi 
bem criativo e divertido”. (Depoimento de aluno - equipe verde) 

 

Esse resultado de os alunos terem achado o jogo divertido também foi 

encontrado no estudo de Candeias, Hiroki e Campos (2005), e no de Campos, 

Bartoloto e Felício (2003), nos quais os alunos, respectivamente, confeccionaram e 

avaliaram um jogo didático sobre conteúdos de microbiologia e genética/evolução. 

Huizinga (2001) acrescenta que o jogo é constituído por características como: 

liberdade, evasão da vida real, distinção da vida comum, criação da ordem e 

imprevisibilidade, além da diversão. Acreditamos também que o fato de o jogo ter 

sido considerado pelos alunos como divertido foi positivo, pois o aluno se envolve 

numa atividade didática de forma mais intensa ao considerá-la como agradável, o 

que contribui para a aprendizagem. 

 

 

4.2.6 Ser dinâmico 

 

 

“O jogo foi dinâmico, teve interação com os colegas e a 
competitividade”. (Depoimento de aluno – equipe azul)  
 
“É dinâmico, estimula a memória, é alegre e divertido”. 
(Depoimento de aluno – equipe vermelha) 

 

Vemos o aspecto da dinamicidade citado pelos alunos como característica de 

uma atividade alternativa, que foge do tradicional esquema de aula expositiva, em 

que prevalece a passividade do aluno. (CAMPOS; BARTOLOTO; FELÍCIO, 2002). 

Consideramos que se trata de um aspecto positivo do jogo. 
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4.2.7 Organização do jogo  

 

 

“A forma como ele foi montado e a organização de todo o 
processo”. (Depoimento de aluno - equipe azul)  
 
“[...] forma de organização do jogo (Power Point); mistura de 
perguntas tipo V/F e técnicas.” (Depoimento de aluno - equipe 
verde) 

 

Os estudantes elogiaram a organização do jogo nesse item e também na 

questão 5 do item 4.3 (Análise das respostas de questões fechadas). Acreditamos 

que esse fato foi muito importante, pois nos encoraja a utilizar metodologia de aula 

diferente, como essa do jogo TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL, pouco 

comum no ensino superior.  

 

 

4.2.8 Caracterização das equipes  

 

 

“Caracterização das equipes por meio das camisas [...]”. 
(Depoimento de aluno – equipe verde)  
 
“A caracterização dos integrantes”. (Depoimento de aluno – 
equipe verde)  
 
“Da caracterização das equipes, ficou bem legal! Foi uma idéia 
excelente e eficaz. Deu mais verdade ao jogo, mais interesse! 
Ficou mais organizado e todos olharam com outros olhos”. 
(Depoimento de aluno – equipe verde) 

 

Os alunos gostaram de usar camisas de suas equipes para participar do jogo 

e esse aspecto da identificação favoreceu a interação já citada anteriormente, o que 

é um um outro aspecto positivo do jogo TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL. 
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4.2.9 Forma de divisão das equipes  

 

 

"Do entrosamento dos colegas de sala devido a essa mistura 
dos grupos e da forma que foi colocada o conteúdo da 
matéria". (Depoimento de aluno - equipe vermelha)  

 

Nosso objetivo, ao aleatorizarmos os membros das equipes, foi “quebrar” o 

fechamento de grupos já acostumados a trabalhar juntos e permitir, assim, maior 

interação dos estudantes com membros diferentes na sala. Acreditamos que essa 

aleatorização pudesse evitar vieses nos resultados do jogo e consideramos que 

nosso objetivo foi atingido, uma vez que a interação entre os integrantes das 

equipes foi muito grande, conforme apontado no item destinado a esse fim, em que 

a maioria dos alunos concorda que houve muita integração entre as equipes.  

Na questão 20, “Do que você não gostou no jogo?”, os principais itens 

apontados pelos alunos foram:  

 tempo insuficiente para responder algumas perguntas;  

 número excessivo de integrantes por equipe;  

 espaço para a realização do jogo dentro da sala;  

 regra de movimentação da trilha no que diz respeito ao retrocesso em caso de 

erro na resposta;  

 posicionamento do apoio junto das equipes; 

 forma de divisão das equipes. 

 

Seguem algumas opiniões dos alunos com relação ao que eles não gostaram 

no jogo: 

 

Tempo insuficiente para responder algumas perguntas 

 

“Creio que o tempo para responder algumas perguntas foi 
insatisfatório, pois necessitava de um raciocínio maior”. 
(Depoimento de aluno - equipe vermelha)  
 
“Tempo para responder as questões de múltipla escolha que foi 
pouco”. (Depoimento de aluno - equipe vermelha) 
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Nesse sentido, com base no piloto realizado em 17/04/2009, o tempo para 

responder as questões de múltipla escolha já tinha sido alterado de 1:30 min. para 

1:45 min. Nesse segundo jogo, porém, percebemos que o tamanho das opções das 

questões de múltipla escolha ficou muito extenso e deveria ser reduzido, não tendo 

necessidade, portanto, de mexer no tempo de resposta das questões novamente. 

Essa análise do tempo nas questões abertas foi coerente com a análise ocorrida nas 

respostas de questões fechadas, que está descrita no item 4.3, questões 11 e 12. O 

ideal seria que não houvesse uma generalização do tempo de resposta por tipo de 

questão e sim pela extensão e/ou complexidade, podendo a resposta de uma 

questão variar de 1 a 2 minutos.  

 

Número excessivo de integrantes por equipe 

 

“Muitos alunos por equipe, [...] muitas pessoas ficavam longe 
do ponto de discussão do grupo, não podendo participar 
efetivamente das discussões”. (Depoimento de aluno - equipe 
azul)  
 
“Em algumas perguntas não foi possível a integração de todos 
os componentes do grupo, sendo que alguns participantes 
ficaram de fora”. (Depoimento de aluno - equipe vermelha) 

 

Pudemos perceber por meio das respostas, observação no dia do jogo e 

análise das filmagens, que o fato de as equipes serem formadas por um número 

muito grande de integrantes dificulta a participação de todos no momento da 

discussão. Em nossa opinião, o tamanho ideal das equipes deve ser entre 10 a 12 

pessoas, no máximo, para favorecer a maior interação dos estudantes. Portanto, 

para a realização do jogo TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL, caso o número 

de alunos seja superior a 36 pessoas, sugerimos dividir a turma em mais equipes, 

não extrapolando o número ideal de integrantes por equipe. 

 

Os resultados dessas questões são coerentes com os das questões 6 e 8 

(respostas de questões fechadas), do item 4.3. 
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Espaço para a realização do jogo 

 

“A única coisa na qual eu não gostei foi onde ocorreu o jogo, na 
sala de aula pois eu achei o espaço pequeno, poderia ser em 
um local maior para as equipes ficarem distantes uma das 
outras”. (Depoimento de aluno - equipe vermelha).  

 

Realmente a sala ficou um pouco apertada, pois eram mais de 60 alunos e as 

carteiras tiveram que ser empilhadas dentro do próprio espaço disponível. O 

resultado dessa questão é coerente com o encontrado na questão 18 do item 4.3. 

 

Regra de movimentação da trilha 

 

Não gostei dos pontos negativos, no caso ter que voltar casas”.  
(Depoimento de aluno - equipe vermelha)  

 

Pudemos perceber por meio do simulador (FIG. 12, p. 46) que o jogo se torna 

bem mais competitivo, não fazendo a equipe retroceder quando não se acerta uma 

questão. Concordamos com os alunos com relação a esse aspecto e, no terceiro 

jogo, aplicado nos dias 08/09/2009 e 11/09/2009 a regra já foi modificada, conforme 

pode ser visto no regulamento definitivo, item 3.2.10. 

 

Posicionamento dos apoios 

 

"O posicionamento do apoio, pois ficava na frente do telão [...]". 
(Depoimento de aluno - equipe verde) 
 
”De uma aparente participação da monitora da equipe 
vencedora”. (Depoimento de aluno - equipe vermelha) 

 

O resultado dessa questão é coerente com o resultado da questão 17 do item 

4.3, onde os alunos reclamam da possível influência dos apoios nas respostas e de 

estarem atrapalhando a visibilidade das questões expostas no telão. Este 

posicionamento foi corrigido para a terceira e quarta aplicações do jogo, colocando-

se o apoio longe dos membros da equipe. Realmente, ficou muito melhor, pois além 

de os apoios se situarem em local mais apropriado, evita a suspeita de participação 

dos mesmos junto às equipes. 
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Forma de divisão das equipes 

 

“Divisão dos membros de cada equipe”. (Depoimento de aluno 
- equipe azul)  
 
“Da divisão das equipes de forma aleatória”. (Depoimento de 
aluno - equipe verde) 

 

É natural que alguns alunos, que ficaram afastados daqueles colegas com os 

quais estavam acostumados a trabalhar juntos, em grupo, não gostassem da forma 

usada para a divisão das equipes. No entanto, apesar desses comentários, o fato de 

termos realizado a aleatorização dos estudantes para tal divisão foi um aspecto 

predominantemente positivo, o que pode ser observado pela análise do item de 

interação com os colegas, que foi bem avaliado. 

Na questão 21, “Na sua opinião, o que poderia ser feito neste jogo para torná-lo 

mais atraente e eficaz?”, os resultados mostraram que as principais sugestões estão 

relacionadas ao que eles não gostaram, conforme respostas da questão anterior. 

São elas: 

 

 melhor dimensionamento de tempo para responder algumas perguntas;  

 distribuição mais adequada do número de integrantes por equipe;  

 realização do jogo em espaço maior;  

 alteração na regra de movimentação da trilha;  

 ampliação do tempo do jogo com inclusão de mais perguntas;  

 aumento do tabuleiro da trilha; 

 realização do jogo mais vezes durante o semestre;  

 aplicação do jogo em outras disciplinas.  

 

Seguem algumas opiniões dos alunos do que poderia ser feito no jogo para 

torná-lo mais atraente e eficaz. 

 

Um melhor dimensionamento de tempo para responder algumas perguntas 

 

“Deveria aumentar o tempo de respostas, porque em alguns 
momentos, dependendo da questão, o tempo não foi 
suficiente”. (Depoimento de aluno - equipe azul).  
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“Um melhor tempo para a realização das técnicas e um maior 
tempo para as questões fechadas com alternativas maiores”. 
(Depoimento de aluno - equipe verde). 

 

Uma distribuição mais adequada do número de integrantes por equipe 

  

“Melhor organização dos grupos. Menor número de alunos 
seria mais eficaz [...]”. (Depoimento de aluno - equipe azul).  

 

A realização do jogo em espaço maior e alteração na regra de movimentação da trilha 

 

“Um espaço maior e que a divisão dos pontos proporcione uma 
maior troca de posições entre as equipes”. (Depoimento de 
aluno - equipe vermelha).  
 
“Mais perguntas e um novo esquema de distribuição de 
pontos”. (Depoimento de aluno - equipe vermelha). 

 

O aumento do tabuleiro da trilha 

 

“Aumentar o painel da trilha com o posicionamento da equipe 
para ser melhor visualizado e ter mais questões práticas”. 
(Depoimento de aluno - equipe azul).  

 

O tabuleiro do jogo TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL foi 

dimensionado com 60x60 cm.  

Recomendamos que, para melhorar a visibilidade por todas as equipes, ele 

fosse ampliado para 90x90 cm aproximadamente e que o “pino” também fosse 

aumentado em pelo menos 4 cm de diâmetro. 

 

A realização do jogo mais vezes durante o semestre 

 

“Ocorrer mais vezes durante o semestre para ficar cada vez 
melhor”. (Depoimento de aluno - equipe vermelha).  

 

Os estudantes demonstraram ter gostado do jogo TRILHA EDUCATIVA 

TERAPIA MANUAL, tanto que sugeriram que ele fosse aplicado mais vezes ao 

longo do semestre. Durante o processo de construção desse jogo foram produzidas 

três versões correspondentes às três unidades desenvolvidas na disciplina de 
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Terapia Manual, conforme planejamento do trabalho final do Mestrado. Como 

metodologia de ensino, entretanto, é interessante aplicá-lo tantas vezes quanto 

possível durante o semestre.  

 

A aplicação do jogo em outras disciplinas 

 

“Fazer com outras matérias”. (Depoimento de aluno - equipe 
azul).  

 

Esse resultado é concordante com o obtido no item anterior e valida o objetivo 

específico de buscar avaliar se o jogo poderia ser usado no ensino superior, e em 

outras disciplinas. Esse aspecto é coerente, também, com a resposta da questão 

fechada número 3 do item 4.3, em que a média obtida na resposta que questiona se 

o jogo poderia ser aplicado em outras disciplinas foi 9,4. Podemos perceber por 

meio dos resultados e depoimentos que os alunos gostaram do jogo, já que 

recomendam que ele seja aplicado em outras disciplinas.  

Na questão 22, “Favor escrever uma frase que melhor expresse sua opinião 

sobre este jogo que você acabou de participar”, surgiram várias frases interessantes 

e que vêm ao encontro dos objetivos propostos pelo jogo TRILHA EDUCATIVA 

TERAPIA MANUAL. 

 

Seguem algumas: 

 

“O jogo estimula a competitividade e desperta grande interesse 
por parte dos alunos, fazendo assim com que o conteúdo seja 
fixado de uma forma mais eficaz”. (Depoimento de aluno - 
equipe verde).  
 
“Muito bom, atingiu seu objetivo de aprendizado, estimulou a 
competição e a união entre os alunos". (Depoimento de aluno - 
equipe azul). 
 
"O jogo Trilha Educativa tem capacidade de fazer externar o 
conhecimento que o aluno tem e que muitas vezes não o 
mostra por timidez". (Depoimento de aluno - equipe azul). 
 
“A dinâmica do jogo nos ajudou muito, tanto para uma 
aproximação entre os colegas quanto para aprender a matéria”. 
(Depoimento de aluno - equipe verde). 
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“O jogo contribuiu para fixar o conteúdo e promover maior 
integração entre os colegas”. (Depoimento de aluno - equipe 
verde). 
 
“O jogo foi divertido e foi útil para o meu aprendizado”. 
(Depoimento de aluno - equipe verde). 
 
“É um jogo que proporciona, de forma descontraida e divertida, 
a revisão do conteúdo exposto em sala durante as aulas”. 
(Depoimento de aluno - equipe verde). 
 
“O jogo Trilha Educativa favoreceu o meu aprendizado. Com a 
integração dos alunos foi mais fácil rever a matéria”. 
(Depoimento de aluno - equipe vermelha). 
 
“Um método didático eficaz, com dinamismo para revisar a 
matéria e estimular a busca de mais conhecimento”. 
(Depoimento de aluno - equipe vermelha). 
 
“Este jogo foi divertido, dinâmico, ajudou a fixar a matéria e 
promoveu um estímulo de interesse de cada equipe. Logo, 
deveria ser realizado mais vezes e em outras disciplinas”. 
(Depoimento de aluno - equipe vermelha). 

 

É interessante observar que, quando os alunos foram solicitados a escrever 

uma frase sobre o jogo, eles expuseram aspectos diretamente relacionados a vários 

objetivos específicos da dissertação tais como:  

 o jogo favoreceu a revisão do conteúdo da disciplina e a fixação da 

aprendizagem; 

 o fato de trabalhar em equipe favorece melhor compreensão e aprendizado da 

matéria. 

 o jogo promove uma maior integração dos membros da equipe; 

 o jogo deveria ser usado em outras disciplinas. 

 

Embora não seja um item relacionado aos objetivos específicos, foi 

constatado que a competitividade favorece também o processo de ensino-

aprendizagem.  
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4.3 Análise quantitativa das repostas de questões fechadas do questionário 

 

 
 

 

 

 
 

TABELA 3 
Resultado da questão 1 

Questão 1: As regras do jogo foram claras Média 9,5 

Avaliação Respondentes Total 

7 1 7 
8 5 40 
9 17 153 
10 37 370 

Total 60 570 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

Com relação à questão 1, a média obtida foi 9,5, indicando que os alunos 

concordam muito ou concordam totalmente que as regras do jogo foram claras; a 

menor nota obtida foi 7 (concorda pouco), atribuída por, apenas, um aluno. 

Piaget (1978) descreve as fases do jogo para a criança, e afirma que o jogo 

de regras é o único que persiste na idade adulta. Como nosso trabalho é direcionado 

Figura 4: Camisas usadas pelos estudantes integrantes das equipes. 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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para jovens, então se tornou imprescindível a transição da abordagem dos jogos da 

criança para o adulto jovem. O jogo TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL, na 

qualidade de jogo de regras, vem ao encontro dos princípios de Piaget (1978) 

quando fala a respeito de jogos para o adulto.  

 

 

TABELA 4 
Resultado da questão 2 

Questão 2: O jogo te ajudou a rever a 
matéria dada na unidade III Média 8,8 

Avaliação Respondentes Total 

3 1 3 
5 1 5 
6 1 6 
7 2 14 
8 10 80 
9 28 252 
10 17 170 

Total 60 530 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Na questão 2 acima relativa ao jogo ter proporcionado a revisão da matéria, a 

média foi 8,8, mostrando uma forte tendência à concordância por parte dos 

estudantes. Apenas 8 (oito) estudantes, o que equivale a 13,3% dos respondentes, 

discordam desse aspecto, sendo que cinco discordam muito pouco e três discordam 

razoavelmente. 

Assim como Kutova e Oliveira (2006), consideramos positivos os resultados 

de que o jogo proporcionou revisão da matéria dada, sentimentos de cooperação e 

entusiasmo em jovens de um curso de graduação. Observamos que esse aspecto 

também foi valorizado nas questões abertas, conforme exposto no item 4.2.  
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TABELA 5 
Resultado da questão 3 

Questão 3: Este jogo poderia ser aplicado 
em outras disciplinas Média 9,4 

Avaliação Respondentes Total 

7 3 21 
8 7 56 
9 13 117 
10 37 370 

Total 60 564 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Na questão 3, com relação à opinião dos alunos sobre a aplicação do jogo a 

outras disciplinas, a média foi 9,4, sinalizando uma forte tendência à concordância, 

não havendo nenhuma manifestação de discordância. Podemos observar que existe 

coerência entre os resultados das questões 02 e 03, e, se o aluno concorda 

fortemente que o jogo pode ser usado em outras disciplinas, é possível inferir que 

ele realmente gostou do jogo. Esse resultado também é coerente com o encontrado 

nas repostas de questões abertas do questionário, item 4.2. 

 

TABELA 6 
Resultado da questão 4 

Questão 4: O jogo contribuiu para "fixar” o 
conteúdo de Terapia Manual Média 8,8 

Avaliação Respondentes Total 

2 1 2 
5 1 5 
7 4 28 
8 15 120 
9 18 162 
10 21 210 

Total 60 527 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Na questão 4, relacionada à fixação da matéria dada, a média foi 8,8, com 

apenas 7 alunos, o equivalente a 11,7%, que discordaram, sendo que cinco 

discordaram muito pouco e dois discordaram muito. Esta questão 4 tem relação 

direta com a questão 2, sobre a revisão da matéria, e as respostas foram análogas, 
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inclusive apresentando a mesma média de 8,8, o que mostra coerência significativa 

das respostas dadas pelos alunos. Com isto, podemos supor que existe relação 

entre a revisão da matéria através deste jogo e a fixação da mesma, de acordo com 

a percepção dos alunos. Esse resultado é consistente com o descrito nas repostas 

de questões abertas do questionário, item 4.2. 

 

 

TABELA 7 
Resultado da questão 5 

Questão 5: O nível das perguntas foram 
coerentes com o conteúdo dado em sala de 

aula 
Média 9,5 

Avaliação Respondentes Total 

8 6 48 
9 20 180 
10 33 330 

Total 59 558 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Na questão 5, relacionada à coerência das perguntas do jogo com o conteúdo 

ministrado, a média foi 9,5, apontando uma forte tendência à concordância, devendo 

ser ressaltado que a nota mínima dada por apenas seis alunos (10%) foi oito, os 

quais disseram concordar razoavelmente, e que não houve nenhuma avaliação de 

discordância. Nesta questão, um aluno não expressou sua opinião, deixando a 

resposta em branco. Este item mostra que as questões do jogo foram 

cuidadosamente elaboradas, não estando aquém nem além do conteúdo dado em 

sala de aula, configurando-se, desta maneira, como um jogo de fixação do conteúdo, 

como era nosso objetivo. Essa coerência também revela o acerto de termos seguido 

as orientações gerais para elaboração de questões de provas, de autores já citados, 

pelas quais o professor deve elaborar questões que versem sobre o conteúdo 

programático e bibliografia sugerida. 
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TABELA 8 
Resultado da questão 6 

Questão 6: O jogo promoveu maior integração 
entre os membros da equipe Média 8,7 

Avaliação Respondentes Total 

4 1 4 
5 2 10 
6 3 18 
7 2 14 
8 14 112 
9 12 108 

10 25 250 
Total 59 516 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

Na questão 6, relacionada à integração dos membros das equipes, embora a 

média tenha sido 8,7, verifica-se pela atribuição de notas considerável dispersão. 

Com base nas análises das questões abertas, na percepção no dia do jogo e na 

filmagem, podemos supor que o que provocou essa divergência foi o fato de as 

equipes serem compostas por um número elevado de componentes. Apenas um 

aluno não expressou sua opinião, deixando a resposta em branco. Nos jogos 

realizados em 08/09/2009 e 11/09/2009, as médias obtidas foram 9,5 e 9,2, 

respectivamente, o que sugere realmente que equipes menores favorecem maior 

integração, já que nesses dois últimos jogos as equipes compunham-se de menor 

número de alunos. 

TABELA 9 
Resultado da questão 7 

Questão 7: Seria útil que a revisão da matéria 
através deste jogo fosse praticada mais vezes.  Média 9,0 

Avaliação Respondentes Total 

1 1 1 
4 1 4 
6 1 6 
7 3 21 
8 7 56 
9 18 162 

10 29 290 
Total 60 540 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Na questão 7, relacionada à periodicidade de aplicação deste jogo, a média 

foi 9.0, demonstrando que os alunos concordam muito com sua aplicação diversas 

vezes, talvez pelo fato de ser uma forma diferente de aula, o que foi comprovado 

nas respostas das questões abertas. O resultado das respostas nessa questão tem 

coerência com o resultado obtido na questão 3, inclusive com média semelhante (9 

nesta questão e 9,4 na questão 3). Foi também sugerido pelos alunos nas respostas 

de questões abertas que o jogo fosse praticado mais vezes, e em outras disciplinas. 

 

 

TABELA 10 
Resultado da questão 8 

Questão 8: Os colegas do seu grupo te ajudaram 
favorecendo a aprendizagem. Média 8,8 

Avaliação Respondentes Total 

4 1 4 
5 1 5 
6 3 18 
7 2 14 
8 14 112 
9 15 135 

10 24 240 
Total 60 528 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

 

Na questão 8, que diz respeito aos colegas favorecerem a aprendizagem de 

outros, a média foi 8,8, e, pelo que foi escrito pelos alunos, percebe-se também, 

uma dispersão na pontuação e uma coerência com a questão 6, que está 

diretamente relacionada com ela (a questão 8 teve nota 8,8 enquanto que a questão 

6 obteve 8,7). Talvez um grupo menor favoreça o surgimento de novas lideranças e 

maior interação entre seus membros, que ficou dificultada pelo número elevado de 

integrantes. De todo modo, este aspecto é concordante com a hipótese de Vigotsky, 

segundo a qual o grupo favorece a zona de desenvolvimento proximal e a 

aprendizagem, ocorrendo no jogo tanto para adultos quanto para crianças. 
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TABELA 11 
Resultado da questão 9 

Questão 9: A participação dos alunos em grupos 
diferentes (equipes) estimulou a competitividade 
entre os colegas. 

Média 9,6 

Avaliação Respondentes Total 

7 2 14 
8 2 16 
9 14 126 

10 42 420 
Total 60 576 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Na questão 9, relacionada à competitividade que o jogo proporciona, a média 

foi 9,6 o que nos leva a concluir que realmente o formato do jogo provoca uma 

competitividade enorme. Para alguns poucos isto é visto como aspecto negativo. De 

forma geral, esta competitividade é vista de forma positiva pelos alunos, reforçando 

a opinião de Stefanello (1998) de que a competitividade, ao incluir a colaboração 

entre os colegas, é positiva para um bom rendimento da equipe. 

Mello (2008) também diferencia a competitividade individual da coletiva: a 

individual acaba por tornar o indivíduo arrogante, cria inimigos, é negativa; a coletiva 

une as pessoas, constituindo-se numa forma positiva.  

 

TABELA 12 
Resultado da questão 10 

Questão 10: Se as equipes não estivessem 
caracterizadas com as camisas o nível de 
competição seria o mesmo. 

Média 5,0 

Avaliação Respondentes Total 

1 14 14 
2 6 12 
3 4 12 
4 7 28 
5 6 30 
6 2 12 
7 3 21 
8 3 24 
9 2 18 

10 13 130 
Total 60 301 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Na questão 10, 37 alunos, o equivalente a 61%, discordaram de que o nível 

de competição seria o mesmo, caso não houvesse a caracterização da equipe por 

meio de uma cor (conforme FIG. 4). Podemos inferir que o fato de as equipes 

estarem caracterizadas aumenta o nível de competição entre elas. Acreditamos 

também que essa caracterização favoreceu a interação entre os membros, e gerou 

essa competitividade positiva, conforme já foi exposto anteriormente. Esse resultado 

é coerente com o das questões abertas, item caracterização das equipes. 

 

 

TABELA 13 
Resultado da questão 11 

Questão 11: O prazo estipulado de 1 minuto para 
responder as questões do tipo V/F foi bem 
dimensionado. 

Média 8,9 

Avaliação Respondentes Total 

3 1 3 
6 1 6 
7 3 21 
8 16 128 
9 17 153 

10 22 220 
Total 60 531 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

Na questão 11, relacionada ao tempo de exibição das perguntas do tipo V/F 

no telão, a média obtida foi de 8,9 e apenas um aluno avaliou com a nota três, 

correspondente à opção discorda razoavelmente. Podemos, então, concluir que este 

tempo está adequado. Vale lembrar que, nesta aplicação, o tempo, que já tinha 

passado de 45 segundos no estudo-piloto para 60 segundos nesse, está adequado. 

A ampliação se deu em virtude de os alunos terem manifestado que a duração da 

pergunta estava curta, e a nota nessa questão, ter sido 8,2. 
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TABELA 14 
Resultado da questão 12 

Questão 12: O prazo estipulado de 1:45 minuto 
para responder questões de múltipla escolha foi 
bem dimensionado. 

Média 8,3 

Avaliação Respondentes Total 

3 2 6 
4 1 4 
5 3 15 
6 5 30 
7 2 14 
8 15 120 
9 14 126 

10 18 180 
Total 60 495 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

Na questão 12, relacionada ao tempo de exibição das perguntas do tipo 

múltipla escolha no telão, a média foi de 8,3 e 6 alunos, correspondentes a 10 %, 

discordaram. O tempo para responder as perguntas foi ampliado, tanto na exposição 

da pergunta quanto da resposta, em relação ao estudo-piloto, tendo sido ampliado 

de 1 minuto e 30 segundos para 1 minuto e 45 segundos. A média de satisfação dos 

alunos com relação a esse aspecto aumentou de 7,9 no estudo-piloto para 8,3 nesse 

estudo experimental, mas três alunos disseram que as respostas estavam muito 

extensas. Os resultados desse item são coerentes com os do item "tempo 

insuficiente para responder algumas perguntas", constantes na análise qualitativa 

das respostas de questões abertas. 

No terceiro jogo, foi necessário formular as opções com frases mais curtas e, 

desta vez, não houve reclamações com relação ao tempo (média de 9,3 no jogo 

realizado em 08/09/2009 e 9,1 no realizado em 11/09/2009). 
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TABELA 15 
Resultado da questão 13 

Questão 13: O prazo estipulado de 2 minutos 
para responder questões sobre técnicas foi bem 
dimensionado. 

Média 8,1 

Avaliação Respondentes Total 

3 4 12 
4 2 8 
5 2 10 
6 2 12 
7 5 35 
8 15 120 
9 13 117 

10 17 170 
Total 60 484 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

Na questão 13, relacionada ao tempo para responder as perguntas sobre 

técnicas, a média foi de 8,1 e oito alunos, correspondentes a 13,3 %, acharam o 

tempo insuficiente. Desses, quatro alunos discordaram razoavelmente, dois alunos 

discordam pouco e quatro alunos discordam muito pouco. Através do que foi 

colocado nas questões abertas percebe-se indícios de que um fator que pode ter 

causado tal discordância foi o fato de as equipes estarem com um número elevado 

de integrantes.  
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TABELA 16 
Resultado da questão 14 

Questão 14: O prazo estipulado de 2 minutos 
para que as equipes discutissem em grupo a 
técnica a ser apresentada e escolhessem o 
aluno para demonstrá-la foi bem dimensionado.  

Média 7,9 

Avaliação Respondentes Total 

1 1 1 
2 3 6 
4 2 8 
5 2 10 
6 3 18 
7 8 56 
8 10 80 
9 18 162 

10 13 130 
Total 60 471 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

Na questão 14, relacionada ao tempo para se reunir com a equipe para 

discutir a resposta da pergunta sobre técnicas, bem como para escolher o 

representante que deveria fazer a demonstração, a média foi de 7,9, sendo que oito 

alunos, correspondentes a 13,3 %, acharam o tempo insuficiente: um aluno 

discordou totalmente, três alunos discordaram muito, dois alunos discordaram pouco 

e dois alunos discordaram muito pouco. Nas repostas de questões abertas, os 

alunos mostraram insatisfação quanto ao número elevado de participantes por 

equipe, o que pode justificar os resultados encontrados nessa questão, e sua 

coerência com os resultados da anterior pelos mesmos motivos.  
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TABELA 17 
Resultado da questão 15 

Questão 15: O prazo estipulado de 20 segundos 
para exibir a resposta das questões do tipo V/F 
foi bem dimensionado. 

Média 9,0 

Avaliação Respondentes Total 

2 1 2 
3 1 3 
7 3 21 
8 9 72 
9 19 171 

10 27 270 
Total 60 539 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

 

Na questão 15, relacionada à verificação do tempo de exibição de 20 

segundos das respostas do tipo V/F no telão, a média foi de 9,0 e apenas dois 

alunos, correspondendo a 3,3 %, discordaram, o que permite concluir que este 

tempo é satisfatório. 

 

TABELA 18 
Resultado da questão 16 

Questão 16: O prazo estipulado de 30 seg. p/ 
exibir a resposta das questões de múltipla 
escolha foi bem dimensionado. 

Média 9,1 

Avaliação Respondentes Total 

3 1 3 
6 1 6 
7 1 7 
8 13 104 
9 15 135 

10 29 290 
Total 60 545 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Na questão 16, relacionada à verificação do tempo de exibição de 30 

segundos das respostas do tipo múltipla escolha no telão, a média foi de 9,1 e 

apenas um aluno, correspondendo a 1,7%, discordou. Podemos então concluir que 

este tempo é satisfatório. 



 72 

TABELA 19 
Resultado da questão 17 

Questão 17: O processo utilizado para o capitão 
de equipe passar a resposta para o apoio foi 
satisfatório. 

Média 9,1 

Avaliação Respondentes Total 

2 1 2 
5 1 5 
6 2 12 
7 2 14 
8 7 56 
9 13 117 

10 34 340 
Total 60 546 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Na questão 17, relacionada à verificação do processo utilizado para o capitão 

de equipe passar a resposta para o apoio, a média foi 9,1, e apenas dois alunos, 

correspondendo a 3,3%, discordaram. Por meio das respostas das questões abertas 

e análise das filmagens foi identificada a necessidade de alteração no processo, 

uma vez que houve reclamações de que o apoio poderia estar influenciando na 

resposta a ser passada pelas equipes (quatro alunos). Essa também foi uma 

reclamação dos alunos no estudo-piloto. No terceiro jogo, os apoios ficaram 

distantes das equipes, e o capitão é que ia até eles entregar as respostas, o que 

pôde eliminar qualquer influência dos apoios em relação às equipes.  

 

TABELA 20 
Resultado da questão 18 

Questão 18: O espaço utilizado dentro da sala de 
aula para a realização do jogo foi satisfatório. Média 8,6 

Avaliação Respondentes Total 

2 1 2 
5 4 20 
6 6 36 
7 1 7 
8 11 88 
9 7 63 

10 30 300 
Total 60 516 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Na questão 18, relacionada à percepção dos alunos sobre o espaço utilizado 

para aplicação do jogo dentro da sala de aula, a média foi de 8,6. Nas respostas das 
questões abertas muitos alunos sugeriram um local maior, onde fosse possível 
extravasar suas emoções e que tivesse uma melhor infra-estrutura, pois alguns 

reclamaram de ficar o tempo todo de pé. Esta é uma questão complicada, pois é 
preciso conciliar o jogo com o espaço disponível para a realização do mesmo. O 
questionário do terceiro jogo não teve a questão 18. 

Os terceiro e quarto jogos ainda incluíram as seguintes questões: O fato de 
trabalhar em grupo o ajudou a aprender melhor determinado conteúdo da disciplina 
(questão 8) e o fato de trabalhar em grupo o ajudou a compreender melhor 

determinado conteúdo da disciplina (questão 17). Essas duas afirmativas tinham por 
intenção substituir a questão - “Os colegas do seu grupo o ajudaram, favorecendo a 
aprendizagem“, questão 8 dos questionários anteriores. Isso ocorreu por 

percebermos que essas afirmativas estavam mais adequadas para captar a 
percepção dos alunos e tinham maior coerência com um dos objetivos específicos, 
isto é, avaliar a influência do grupo no processo de aprendizagem do aluno e se o 

trabalho em equipe favorece a melhor compreensão e/ou aprendizado de 
determinado conteúdo da disciplina. As médias obtidas foram: 8,8 e 9,2 nos turnos 
manhã e tarde, respectivamente, para a questão 8, e 8,6 e 9,6, respectivamente, nos 

turnos manhã e tarde, para a questão 17. As médias mostram que os alunos 
concordam muito com o fato de que trabalhar em grupo favorece a compreensão de 
determinado conteúdo e, assim, atua como um facilitador do processo de 

aprendizagem. 
 
 

4.4 Análise das filmagens: afetividade e cognição  
 
 

Santos e Mortimer (2001) estudaram por meio de filmagens a comunicação 
não-verbal de estudantes nas aulas de química. do ensino médio. Esses autores 
observaram atitudes de alívio, quando os alunos acertavam um pergunta feita pela 

professora, gestos como o de passar a mão na testa, retirando o suor, quando 
expunham um ponto de vista com o qual a professora concordava; atitudes de 
comemoração quando terminava a aula.  
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A análise das filmagens, correlacionando gestos e atitudes a emoções 

justifica-se pelo fato de a aprendizagem constituir um conjunto de experiências 

cognitivas, afetivas e psicomotoras que contribuem para o desenvolvimento do 

estudante. (SANTOS, 2007) 

Do mesmo modo, a produção de conhecimentos é um processo de troca de 

significados; é uma construção humana que coloca em jogo pensamentos, ações e 

sentimentos e, nesse sentido, é uma construção que se produz em determinado 

contexto. (SANTOS, 2007) 

O aprendizado e a cultura alteram a expressão das emoções e lhes conferem 

novos significados. (SANTOS, 2007). De acordo com Paul Ekman, citado por Santos 

e Mortimer (2001), as respostas emocionais incluem alterações na expressão facial, 

respostas músculoesqueléticas, mudanças vocais, mudanças no sistema endócrino 

e na atividade do sistema nervoso autônomo. As expressões de rosto, atitudes, 

gestos e movimento corporal são emblemas ilustradores de afeto ou reguladores de 

adaptação. (PANIZZI, 2004) 

As emoções desempenham um importante papel no processo de construção 

de significados em salas de aula, estando relacionadas a impulsos, interesses e 

motivações dos estudantes e do professor no trabalho de conhecimentos científicos. 

(SANTOS, 2007) 

Na teoria de Wallon, a dimensão afetiva é destacada de forma significativa na 

construção da pessoa e do conhecimento. Afetividade e inteligência são 

inseparáveis da função psíquica. Embora Piaget não tenha se proposto a estudar a 

relação entre afetividade e cognição, partiu do princípio de que a afetividade é a 

força motriz e a inteligência é a estratégia de nossos comportamentos. 

Vigotsky, em um estudo sobre o retardo mental, ressaltou que as pessoas 

com deficiência cognitiva têm também problemas no campo da afetividade. 

(VIGOTSKY apud GIUSTA, 2004). Segundo ele, o pensamento está na dependência 

dos processos afetivos e existe, sempre, no início dos processos intelectuais, uma 

força de ordem afetiva que nos induz a pensar e a agir. A verdade é que, para ele, 

pensamento e afeto constituem parte de um único todo: a consciência humana.  

No jogo, entendemos que as manifestações afetivas são intensas, o que 

pudemos constatar na TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL, em diversos 

momentos: 
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1. Desde o início, quando os estudantes descobrem de qual equipe fazem parte e 

vestem suas camisas, já se inicia o processo; eles gesticulam e conversam com 

as equipes adversárias, dizendo que vão ganhar, etc. Vimos essas 

manifestações como saudáveis, uma oportunidade de os estudantes 

manifestarem seus sentimentos, o que não acontece geralmente numa aula 

tradicional, expositiva. 

Observamos, também, olhares atentos dos estudantes durante a exposição da 

pergunta (FIG. 14), discussão entre eles (FIG. 15), gesticulação enquanto 

raciocinavam a respeito de determinado assunto para responder às questões. 

Nesse ponto, foi claro para nós o fato de que os grupos menores favorecem 

maior interação e diálogo entre os membros da equipe, como pode ser 

observado na FIG. 16. Por isso, para os jogos seguintes foi estipulado que o 

número de integrantes por equipe seria de, no máximo, 12 pessoas. Percebemos 

também que, nesse momento, os alunos queriam defender seu ponto de vista, o 

que seria uma oportunidade de eles se posicionarem diante da matéria que foi 

desenvolvida previamente nas aulas expositivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura14: Atitude dos estudantes durante a exposição da 
pergunta 
Fonte: Elaborada pela autora  
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2. Quando os alunos acertavam a resposta, manifestavam sua alegria 

comemorando, elevando os braços numa atitude de vibração, algumas vezes até 

se abraçavam, e, quando erravam, ficavam tristes, numa postura de desânimo.  

Figura 16: Número excessivo de integrantes por equipe 
Fonte: Elaborada pela autora 

Figura15: Atitude dos estudantes durante a exposição da 
pergunta 
Fonte: Elaborada pela autora  
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Figura17: Vibração dos alunos ao acertar a resposta 
Fonte: Elaborada pela autora  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Figura 18: Momento de descontração dos alunos ao vencer o jogo 
      Fonte: Elaborada pela autora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: Momento de descontração dos alunos ao vencer o jogo 
Fonte: Elaborada pela autora  
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3. Alguns fatos que nos marcaram foram:  

No estudo-piloto, uma estudante estava tão envolvida com a dinâmica que, num 

dado momento, disse:  

 

- Eu vou ter um infarto, não vou aguentar! Colocou a mão no peito, num momento 

em que o fato de acertar ou errar a pergunta seria decisivo na posição de sua 

equipe na trilha, diante da outra equipe. 

 

No segundo jogo, a equipe vencedora, na última pergunta, já sabia que iria 

ganhar, então criou uma dança comemorativa, porém discreta, aguardando o 

resultado oficial. Quando esse foi dado, aí sim, vibraram, torceram e se 

abraçaram de uma forma mais efusiva. 

No terceiro jogo, um aluno imitava o apresentador Sílvio Santos durante a 

exposição da pergunta, falando e fazendo gestos. Foi uma manifestação discreta, 

que não atrapalhou o andamento do jogo. Percebemos, nessa atitude, 

descontração e alegria; uma forma de se manifestar que jamais teria 

oportunidade de acontecer numa aula tradicional. 

 

Nesse jogo também foi nítida a atuação de outra aluna, bastante tímida em sala 

de aula, mas que se demonstrou emotiva, vibrante e participativa durante o jogo.  

 

 

Como o jogo provoca o aparecimento de emoções, consideramos que ele 

participa, de forma positiva, no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 

Antunes (2002) também ressalta a importância do envolvimento afetivo do professor 

com os alunos; e isto acontece durante o jogo. O professor percebe o nível de 

envolvimento dos alunos, consegue detectar suas dificuldades e o que aprenderam. 

Para Serra (2005), o conhecimento se dá por trocas de experiências sensoriais, e as 

relações racionais da sala de aula são complementadas por relações emocionais. 

Essas são capazes de transformar o ambiente de aprendizagem. Se o jogo envolve 

emoção, pode promover esta transformação do ambiente de aprendizagem. O jogo 

proporciona o relacionamento emocional do aluno com a estratégia de ensino. 

(CAMPOS; BARTOLOTO. FELÍCIO, 2003). 
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Esses aspectos são muito importantes visto que, numa turma grande, como 

as do curso de Fisioterapia, por mais que tentemos ser atentos aos alunos, muitas 

vezes não é possível reconhecer o seu nível de dificuldade e entendimento com 

relação ao conteúdo, menos ainda no que diz respeito a aspectos emocionais. 

Durante o jogo tivemos oportunidade de conhecer um pouco mais esses aspectos e 

nos envolvemos mais com os alunos, pelo fato de o jogo permitir manifestações de 

ordem emocional e também por fugirmos da metodologia tradicional de aula. Se a 

produção de conhecimentos é um processo de troca de significados; é uma 

construção humana que coloca em jogo pensamentos, ações e sentimentos, e se 

sentimentos permeiam as relações em sala de aula, consideramos positivo o uso do 

jogo no processo ensino-aprendizagem. A filmagem foi um instrumento importante, 

pois nos permitiu visualizar esses aspectos com maior tempo e clareza, já que 

durante o jogo, envolvidos emocionalmente e procurando melhor organizar o 

processo, não teríamos atentado para tantos detalhes. Em síntese, o jogo favorece o 

desenvolvimento da amizade, afetividade e socialização através de atividades em 

grupo e motivação, aspectos estes que foram observados no jogo Trilha Educativa 

Terapia Manual, de acordo com a resposta dos alunos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O jogo TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL, produto desta dissertação 

de Mestrado, foi construído a partir do conteúdo da disciplina Recursos Terapêuticos 

Manuais, que integra o curso de Fisioterapia. 

 Por se tratar de conteúdo extenso, difícil e, em alguns pontos, árido, mas  

extremamente importante e útil para o profissional dessa área, buscamos com o jogo 

proposto uma alternativa metodológica mais atraente e, com isto, tornar o processo 

ensino-aprendizagem de tal conteúdo mais dinâmico e instigante. Este primeiro 

propósito se amplia com a necessária avaliação do  papel e da eficiência desse 

artifício didático no ensino superior, em especial no curso mencionado. 

Reportando-nos, então, aos objetivos deste trabalho, pudemos constatar que 

eles foram atingidos, à medida que ao construirmos o jogo TRILHA EDUCATIVA 

TERAPIA MANUAL o fizemos por meio de um processo de elaboração-testagem,  

no qual a observação do desempenho dos alunos, a captação do parecer deles 

sobre o jogo, a percepção de suas expressões emocionais e de condutas de 

socialização durante a testagem constituíram as balizas para que o aprimorássemos 

e apresentássemos um produto bem fundamentado e criterioso. 

Os parâmetros de tempo, regras e distribuição de pontuação relativos ao jogo  

sofreram várias modificações e foram melhorados em função das observações 

pessoais, das simulações, das filmagens e, principalmente, em função das análises 

das respostas abertas e fechadas do questionário construído para este fim.  

Pelos dados obtidos e analisados, inclusive com forte coerência dos 

resultados de questões abertas com os resultados de questões fechadas,  é possível 

afirmar que  o jogo TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL contribuiu de forma 

positiva para o processo ensino-aprendizagem, ao ser usado após o 

desenvolvimento do conteúdo da matéria, uma vez que: 

 

 favoreceu a revisão e fixação do conteúdo desenvolvido; 

 proporcionou uma maior interação entre os alunos; 

 tornou melhor a compreensão dos conteúdos programáticos, fato atribuído, pelos 

alunos, ao jogo  em equipe; 
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 mereceu dos alunos a recomendação de que ele fosse aplicado em outras 

disciplinas e em outros cursos superiores.  

 

Registramos, também, que a competitividade entre equipes, característica do 

jogo criado,  favoreceu o processo de ensino-aprendizagem, embora esse não fosse 

um item relacionado aos objetivos específicos. 

Vale ressaltar que percebemos, durante a aplicação dos jogos e por meio das 

filmagens, a importância da relação entre afetividade e cognição na aprendizagem. 

Ficou claro, para nós, que o ambiente de descontração promovido pelo jogo TRILHA 

EDUCATIVA TERAPIA MANUAL, permitiu que os alunos expressassem, com gestos 

e atitudes, o entusiasmo e o esforço necessários para conseguir que sua equipe 

fosse a vitoriosa. Com isso, o ambiente permaneceu estimulante e potencialmente 

favorável à aprendizagem  

Em síntese, as considerações feitas nos autorizam a reafirmar que o jogo 

TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL foi bem aceito como forma alternativa de 

aula a ser usada no ensino superior. É preciso, entretanto, observar que: 

 

 os grupos devem ser formados de, no máximo 12 pessoas, para assegurar que a 

interação e os outros aspectos relacionados à aprendizagem ocorram de forma 

efetiva; 

 com relação ao tempo, o ideal seria que não houvesse uma generalização da 

duração da resposta por tipo de questão e sim pela sua extensão e/ou 

complexidade, podendo a resposta de uma questão variar de 1 a 2 minutos; 

 o tabuleiro também poderia ser maior, bem como mais amplo o espaço de 

realização do jogo. 

 

Por apresentar características diferentes dos princípios que definem o jogo 

como atividade não séria, defendemos que o jogo em foco seja classificado como 

jogo-trabalho, de acordo com a conceituação de Freinet (1974). 

Esperamos ter contribuído para ampliar o conjunto de produtos de ensino, 

principalmente daqueles destinados à área da Fisioterapia e, desta maneira, 

aumentar as chances de ocorrência  da relação ensino-aprendizagem. 
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Do mesmo modo, desejamos que mais estudos na linha do que realizamos 

sejam feitos e venham confirmar e/ou questionar os achados deste trabalho, 

enriquecendo o conhecimento sobre o assunto. 

Seria interessante, também, que tal experiência fosse feita com outras 

disciplinas de ensino superior, já que se trata de uma metodologia pouco comum 

nesse nível de ensino, apesar de bem avaliada pelos alunos, conforme dados de 

nossa pesquisa. 
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APÊNDICES 

 
 
APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DISSERTAÇÃO 

 

Estou realizando uma pesquisa sobre o que os alunos pensam a respeito do uso do 

jogo no ensino superior. Estes dados serão usados na minha dissertação de 

Mestrado. Meu interesse é melhorar a minha qualidade como docente e auxiliar na 

melhora da qualidade do ensino superior. Você não precisa se identificar e o que 

você escrever será utilizado para auxiliar no processo de pesquisa. 

 

Nas questões abaixo, marque de 1 a 10 conforme a sua percepção do grau de 

concordância em relação ao item analisado. Neste caso 1 (um) significa discorda 

totalmente, 2 (dois) discorda muito, 3 (três) discorda razoavelmente, 4 (quatro) 

discorda pouco, 5 (cinco) discorda muito pouco, 6 (seis) concorda muito pouco, 7 

(sete) concorda pouco, 8 (oito) concorda razoavelmente, 9 (nove) concorda muito e 

10 (dez) significa que você concorda totalmente. 

 

 

1)   As regras do jogo foram claras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)   O jogo te ajudou a rever a matéria dada na unidade III. 
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3)   Este jogo poderia ser aplicado em outras disciplinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) O jogo contribuiu para “fixar o conteúdo de Terapia Manual. 

 

 
 
 
 
 
 
 

5)   O nível das perguntas foram coerentes com o conteúdo dado em sala de  
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6)   O jogo promoveu maior integração entre os membros da equipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
7)   Seria útil que a revisão da matéria através deste jogo fosse praticada mais 
vezes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

8)   Os colegas do seu grupo te ajudaram favorecendo a aprendizagem. 
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9)   A participação dos alunos em grupos diferentes (equipes) estimulou a 
competitividade entre  os colegas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
10) Se as equipes não estivessem caracterizadas com as camisas o nível de 

competição seria o mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) O prazo estipulado de 1 minuto para responder as questões do tipo V/F foi 

bem dimensionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) O prazo estipulado de 1:45 minuto para responder questões de múltipla 
escolha foi bem dimensionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
13) O prazo estipulado de 2 minutos para responder questões sobre técnicas 

foi bem dimensionado. 
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14) O prazo estipulado de 2 minutos para que as equipes discutissem em 

grupo a técnica a ser apresentada e escolhessem o aluno para demonstrá-
la foi bem dimensionado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
15) O prazo estipulado de 20 segundos para exibir a resposta das questões 

do tipo V/F foi bem dimensionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) O prazo estipulado de 30 segundos para exibir a resposta das questões 

de múltipla escolha foi bem dimensionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17) O processo utilizado para o capitão de equipe passar a resposta para o 

apoio foi satisfatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
18) O espaço utilizado dentro da sala de aula para a realização do jogo foi 

satisfatório. 
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Responda as questões abaixo: 

 
 
19)  Do que você mais gostou no jogo? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

20)  Do que você não gostou no jogo? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
21)  Na sua opinião, o que poderia ser feito neste jogo para torná-lo mais 

atraente e eficaz? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
22)  Favor escrever uma frase que melhor represente sua opinião sobre este 

jogo que você acabou de participar. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Qual a sua equipe?   Azul          Verde         Vermelha 
 

Nome do aluno: (opcional) 

___________________________________________________________________ 

 
 

Muito obrigada! 

 

Natália 
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APÊNDICE B - FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DAS TÉCNICAS 

                      Trilha Educativa Terapia Manual 
Formulário para avaliação das técnicas 

Professor(a): Natália Hermeto Mendes Braga 

Apoio:  _____________________________________  Data:  _____/_____/_____ 
 

Tabela  de  avaliação 
 

Nº de Aval. SIM Nota 
4 5 
3 4 
2 2 
1 1 
0 0 

 

Azul  Aluno técnica_1: ________________  Nota1:_____ 
 

Aluno técnica_2: _________________________  Nota2:_____ 
 

Formulário de orientação de avaliação de técnicas Sim/Não Sim/Não 
1.  A técnica foi apresentada na sequência correta?    
2.  A técnica foi realmente efetiva?    
3.  O posicionamento do paciente estava correto?    
4.  O posicionamento do terapeuta estava correto?    

 

Verde   Aluno técnica_1: ________________  Nota1:_____ 
 

Aluno técnica_2: _________________________  Nota2:_____ 
 

Formulário de orientação de avaliação de técnicas Sim/Não Sim/Não 
1.  A técnica foi apresentada na sequência correta?    
2.  A técnica foi realmente efetiva?    
3.  O posicionamento do paciente estava correto?    
4.  O posicionamento do terapeuta estava correto?    

 

Vermelha  Aluno técnica_1:  ______________  Nota1:_____ 
 

Aluno técnica_2:  _______________________  Nota2:_____ 
 

Formulário de orientação de avaliação de técnicas Sim/Não Sim/Não 
1.  A técnica foi apresentada na sequência correta?    
2.  A técnica foi realmente efetiva?    
3.  O posicionamento do paciente estava correto?    
4.  O posicionamento do terapeuta estava correto?    
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APÊNDICE C - FORMULÁRIO DE RESPOSTAS – APOIO E CAPITÃO DE EQUIPE  

              Trilha Educativa Terapia Manual 
 

                Formulário de respostas - Apoio e Capitão de equipe 
 

Professora: Natália Hermeto Mendes Braga   -  Data: ____/____/____ 
 

 

Equipe:  _________   Capitão: __________   Apoio: ____________ 
 
 

Total de Pontos Obtidos:  ______    Classificação Final:   __________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. (V/F):   _______ 

2. (V/F):   _______ 

3. (V/F):   _______ 

4. (V/F):   _______ 

5. (V/F):   _______ 

6. (V/F):   _______ 

7. (V/F):   _______ 

8. (V/F):   _______ 

9. (V/F):   _______ 

10. (V/F):   ______ 

11. (V/F):   ______ 

12. (V/F):   ______ 

13. (V/F):   ______ 

14. (V/F):   ______ 

15. (V/F):   ______ 

16. M. Escolha:_______ 

17. M. Escolha:_______ 

18. M. Escolha:_______ 

19. M. Escolha:_______ 

20. M. Escolha:_______ 

21. M. Escolha:_______ 

22. M. Escolha:_______ 

23. M. Escolha:_______ 

24. M. Escolha:_______ 

25. M. Escolha:_______ 

26. Técnica 1: _______ 

27. Técnica 2: _______ 
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APÊNDICE D- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dissertação de Mestrado: O uso do jogo na Fisioterapia: Uma proposta para auxiliar 

na aprendizagem.  

 

Prezado Aluno (a), 

Este Termo de Consentimento Livre Esclarecido pode conter palavras que você não 

entenda. Peça ao pesquisador que explique as palavras ou informações não 

compreendidas completamente. 

 

1 Introdução 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que estudará os 

efeitos de um jogo didático na área da Terapia Manual do curso de Fisioterapia. 

Você foi selecionado por estar cursando o 5º período do curso de Fisiotarapia, onde 

é ministrada a disciplina Recursos Terapêuticos Manuais, e sua participação não é 

obrigatória.  

O objetivo do projeto é estudar os efeitos do jogo na aprendizagem do 

conteúdo da disciplina Recursos Terapêuticos Manuais.  

 

2 Procedimentos do Estudo 

Para participar deste estudo solicito sua permissão para filmar e gravar sua 

participação no jogo. 

 

3 Riscos e desconfortos 

As imagens e gravações serão usadas exclusivamente para análise de dados 

a serem apresentados na dissertação de mestrado sobre a eficácia de um jogo 

didático na área da Terapia Manual do curso de Fisioterapia. 

 

4 Benefícios 

Espera-se que, como resultado deste estudo, você possa contribuir para o 

desenvolvimento de uma nova didática para favorecer a aprendizagem do conteúdo 
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da disciplina Recursos Terapêuticos Manuais, do curso de Fisioterapia, sendo que 

esta didática poderá ser usada posteriormente em várias outras disciplinas.  

 

5 Custos/Reembolso 

Você não terá nenhum gasto com a sua participação no estudo e também não 

receberá pagamento pelo mesmo.  

 

6 Responsabilidade 

Efeitos indesejáveis são possíveis de ocorrer em qualquer estudo de 

pesquisa, apesar de todos os cuidados possíveis, e podem acontecer sem que a 

culpa seja sua ou dos pesquisadores. Se você sofrer efeitos indesejáveis como 

resultado direto da sua participação neste estudo, a necessária assistência 

profissional será providenciada.  

 

7 Caráter Confidencial dos Registros 

A sua identidade será mantida em sigilo. Os resultados do estudo serão 

sempre apresentados como o retrato de um grupo e não de uma pessoa. Dessa 

forma, você não será identificado quando o material de seu registro for utilizado, seja 

para propósitos de publicação científica ou educativa. Você será filmado, juntamente 

com seus colegas, e suas vozes serão gravadas. O objetivo é captar informações de 

como as respostas foram alcançadas pelo grupo, o que facilitará a escrita e 

apresentação da dissertação de mestrado. Nenhum nome será citado, nem na 

escrita do trabalho, nem na análise do questionário.  

 

8 Participação 

Sua participação neste estudo é muito importante e voluntária. Em caso de 

você decidir retirar-se do estudo, favor notificar o pesquisador. O pesquisador 

responsável pelo estudo poderá fornecer qualquer esclarecimento sobre o mesmo, 

assim como tirar suas dúvidas. 

Pesquisador: Natália Hermeto Mendes Braga - E-mail: 

nataliabraga2004@hotmail.com 
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9 Declaração de Consentimento 

Li as informações contidas neste documento antes de assinar este termo de 

consentimento. Declaro que toda a linguagem técnica utilizada na descrição deste 

estudo de pesquisa foi satisfatoriamente explicada e que recebi respostas para 

todas as minhas dúvidas.  

Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade para participar deste estudo. 

 
 
 
______________________________________________ 
Nome do participante (em letra de forma) 
 
 
_______________________________________________   ______/______/______ 
Assinatura do participante                                                       Data 
 
 
 
 
 
Obrigado pela sua colaboração e por merecer sua confiança. 
 
 
 
_______________________________________________ 
Nome (em letra de forma) pesquisador  
 
 
 
_______________________________________________   ______/______/______ 
Assinatura do pesquisador                       Data 
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APÊNDICE E – JOGO 3 - TRILHA EDUCATIVA TERAPIA MANUAL 
 



APOIO:APOIO:
Confira os pinos e o posicionamento Confira os pinos e o posicionamento 
da Trilha Educativa.da Trilha Educativa.

Trilha Educativa Terapia ManualTrilha Educativa Terapia Manual

Filmagens das equipes com os apoiosFilmagens das equipes com os apoios

Atenção
Preparar
Canetas e pranchetas
O jogo vai começar
em 15 segundos

...

Trilha Educativa
Respostas
1. V (verdadeiro)
2. F (falso)
3. E (opção E)
4. B    .
5. A    .
6. F    .

A hiperlordose cervical com
protrusão  é considerada 
uma retração das  cadeias 
anterior  e posterior  de  
acordo  com o RPG. 

Verdadeiro ou Falso

Com relação à coluna
Cervical responda:1)

ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.



VerdadeiroVerdadeiro
A hiperlordose cervical com
protrusão é considerada 
uma retração das  cadeias
anterior  e posterior  de 
acordo  com o RPG. 

Com relação à coluna
Cervical responda:1)

Próxima pergunta

As mobilizações oscilatórias

são mais eficazes para alívio

de dor que as sustentadas. 

Verdadeiro ou Falso

Com relação à Mobilização
Articular responda:2)

ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.

Com relação à Mobilização
Articular:

VerdadeiroVerdadeiro

As mobilizações oscilatórias

são mais eficazes para alívio

de dor que as sustentadas. 

2)



Próxima pergunta

A teoria pela qual a mobilização 
articular promove analgesia é a 
das comportas.

Verdadeiro ou Falso

Com rel. à Mobilização Articular, 
responda:3)

ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.

Pois a teoria pela  qual a  Mob. 
Articular promove analgesia é
a da ativação da porção dorsal
da substância cinzenta 
periaquedutal do mesencéfalo.

FALSOFALSO

3) Com rel. à Mobilização Articular, 
responda:

Próxima pergunta



Na fase intermediária do processo
inflamatório o colágeno produzido
é o do tipo I.

Verdadeiro ou Falso

4) Com relação às fases do Processo
Inflamatório responda: ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.

Pois o colágeno produzido 

nesta fase é o tipo III.

FalsoFalso

4) Com relação às fases do Processo
Inflamatório responda:

Próxima pergunta

Na fase intermediária do processo

inflamatório podemos usar o 

grau II de Kaltenborn. 

Verdadeiro ou Falso

Com relação às fases do
Processo Inflamatório, responda:5)



ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.

Na fase intermediária do processo

inflamatório podemos usar o 

grau II de Kaltenborn.

VerdadeiroVerdadeiro

Com relação às fases do
Processo Inflamatório, responda:5)

Próxima pergunta

Verdadeiro ou Falso

Com relação à Mobilização
Neural, responda:6)

A epicondilite lateral pode ser 

testada e tratada através do 

ULTT2a.

ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.



FalsoFalso

Pois a epicondilite lateral pode

ser testada e tratada através do

ULTT2b.

Com relação à Mobilização
Neural, responda:6)

Próxima pergunta

O ULTT1 serve para testar e 

tratar o nervo mediano

Com relação ao ULTT1, 
responda:

Verdadeiro ou Falso

7)

ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.



VerdadeiroVerdadeiro

O ULTT1 serve para testar e 

tratar o nervo mediano.

Com relação ao ULTT1, 
responda:7)

Próxima pergunta

Interface mecânica é uma 
estrutura normal adjacente 
ao nervo. 

Com relação à Mobilização
Neural, responda:

Verdadeiro ou Falso

8)
ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.

Interface Mecânica é uma 
estrutura normal adjacente
ao nervo. 

VerdadeiroVerdadeiro

Com relação à Mobilização
Neural, responda:8)



Próxima pergunta

A posição usada para tratamento 
na mobilização neural é a mesma
do Teste de Tensão Neural. 

Com relação à Mobilização
Neural, responda:

Verdadeiro ou Falso

9)

ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.

A posição usada para tratamento

na Mobilização Neural é a mesma

do teste de Tensão Neural.

VerdadeiroVerdadeiro

Com relação à Mobilização
Neural, responda:9)

Próxima pergunta



Dor que melhora com o movimento
é sinal de que o paciente deve 
procurar um médico. 

Verdadeiro ou Falso

Com relação à Avaliação
Ortopédica, reponda:10)

ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para

encerrar o prazo de entrega

da resposta ao apoio.

FalsoFalso
Pois dor que melhora com o mov.

é sinal de um problema mecânico;

resolvível,  então,  através  da 

Fisioterapia.

Com relação à Avaliação
Ortopédica, reponda:10)

Próxima pergunta

A mobilização neural pode atuar

na síndrome de De Quervain

através do ULTT1.

Verdadeiro ou Falso

Com relação à Mobilização
Neural, responda:11)



ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.

FalsoFalso

Pois a Mobilização Neural pode atuar

na síndrome de De Quervain através 

do ULTT2b.

Com relação à Mobilização
Neural, responda:11)

Próxima pergunta

Com relação à Avaliação
Ortopédica, responda:

Verdadeiro ou Falso

12)

Os testes de movimentos acessórios

são usados em Terapia Manual para

entender sinais pouco Usuais.

ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.



FalsoFalso

Pois os  testes  de  mov. acessórios 
são usados em Terapia Manual para
verificar  reprodução  dos  sintomas
do paciente  ou  hipomobilidade.

Com relação à Avaliação
Ortopédica, responda:12)

Próxima pergunta

O teste para o Nervo Ulnar é

feito com flexão de cotovelo.

Com relação ao Nervo Ulnar,
responda:

Verdadeiro ou Falso

13)

ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.



O teste para o Nervo Ulnar é
feito com flexão de cotovelo.

VerdadeiroVerdadeiro

Com relação ao Nervo Ulnar,
responda:13)

Próxima pergunta

Alongando a  cadeia  anterior

do RPG alongamos o músculo

tensor da fáscia lata.

Verdadeiro ou Falso

Com relação ao RPG, 
responda:14)

ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.

FalsoFalso
Pois no RPG não há cadeia que

inclua a musculatura lateral do

quadril. 

Com relação ao RPG, 
responda:14)



Próxima pergunta

O PKB testa o nervo obturatório.

Com relação ao PKB,
reponda:

Verdadeiro ou Falso

15)

ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.

Pois o PKB testa o nervo
femoral e as raízes de 
L2 e L3. 

Com relação ao PKB,
reponda:15)

FalsoFalso

Próxima pergunta



A) Mulligan tem como princípio tratamento 
do paciente mesmo na presença de dor;    

B) No grau I de Kaltenborn ainda existe 
frouxidão capsular.

C) O método Kaltenborn se baseia na regra 
do côncavo-convexo;

D) Os graus I e II de Maitland são usados para
tratamento de desordens irritáveis;

E) Os graus III e IV de Maitland são usados p/ 
tratamento de desordens não irritáveis;

Com rel. à Mobilização Articular, 
marque a opção incorreta:16)

ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.

Com rel. à Mobilização Articular, 
marque a opção incorreta:

16)

A) Mulligan tem como princípio tratamento 
do paciente mesmo na presença de dor;

B) No grau I de Kaltenborn ainda existe 
frouxidão capsular.

C) O método Kaltenborn se baseia na regra 
do côncavo-convexo;

D) Os graus I e II de Maitland são usados para
tratamento de desordens irritáveis;

E) Os graus III e IV de Maitland são usados p/ 
tratamento de desordens não irritáveis;

Resposta: Resposta: AA

Resposta: Resposta: AA

16)

Mulligan tem como princípio

tratamento do paciente 

na AUSÊNCIAAUSÊNCIA de dor.

Com rel. à Mobilização Articular, 
marque a opção incorreta:

Próxima pergunta



Com relação aos Princípios das
técnicas  de  Terapia  Manual, 
marque a opção correta:

a) A técnica de energia muscular tem o ganho 
de ADM definido como seu principal objetivo;

B) As Téc. de Thrust são usadas na Osteopatia
e na Quiropraxia;

C) O grau V de Maitland trabalha no início da 
ADM articular;

D) O rolamento ocorre quando novos pontos de 
uma superfície entram em contato com o 
mesmo ponto de outra superfície.

E) Os movimentos de rolamento e giro são os 
mais usados em Terapia Manual;

17) ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.

Resposta: Resposta: BB
a) A técnica de energia muscular tem o ganho 

de ADM definido como seu principal objetivo;
B) As Téc. de Thrust são usadas na Osteopatia

e na Quiropraxia;
C) O grau V de Maitland trabalha no início da 

ADM articular;
D) Os movimentos de rolamento e giro são os 

mais usados em Terapia Manual;
E) O rolamento ocorre quando novos pontos de 

uma superfície entram em contato com o 
mesmo ponto de outra superfície.

Com relação aos Princípios das
técnicas  de  Terapia  Manual, 
marque a opção correta:

17)

Resposta: Resposta: BB

As Técnicas de Thrust
são usadas na Osteopatia
e na Quiropraxia;

Com relação aos Princípios das
técnicas  de  Terapia  Manual, 
marque a opção correta:

17)

Próxima pergunta



Com relação aos estudos da 
Terapia Manual, marque a 
opção incorreta:

A) Cyriax criou um método chamado massagem
de fricção transversa.

B) Kaltenborn criou um método de tratamento
baseado em oscilações sustentadas;

C) Maitland criou um método de tratamento 
baseado em oscilações graduadas

D) Souchard criou o método RPG
E) Still criou a Osteopatia que significa patologia

dos ossos

18) ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.

Resposta: Resposta: EE
A) Cyriax criou um método chamado massagem

de fricção transversa.
B) Kaltenborn criou um método de tratamento

baseado em oscilações sustentadas;
C) Maitland criou um método de tratamento 

baseado em oscilações graduadas
D) Souchard criou o método RPG
E) Still criou a Osteopatia que significa patologia

dos ossos

Com relação aos estudos da 
Terapia Manual, marque a 
opção incorreta:

18)

Resposta: Resposta: EE
Pois osteopatia vem do grego, 
onde:
OSTEON significa osso e 
PATHOS significa efeitos que vêm

do interior.

Com relação aos estudos da 
Terapia Manual, marque a 
opção incorreta:

18)

Próxima pergunta



Com relação aos End-Fells,
marque a opção correta:

A) O end-feel do tipo bloqueio em mola ocorre
em casos de inflamação aguda;

B) O end-feel do tipo capsular ocorre 
necessariamente devido a lesão na cápsula;

C) O end-feel do tipo espasmo muscular é
normal em casos de lesão meniscal;

D) O end-feel do tipo vazio ocorre na presença
de dor.

E) O end-feel osso-com-osso é normal em 
casos de osteófitos;

19)
ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.

Resposta: Resposta: DD
A) O end-feel do tipo bloqueio em mola ocorre

em casos de inflamação aguda;
B) O end-feel do tipo capsular ocorre 

necessariamente devido a lesão na cápsula;
C) O end-feel do tipo espasmo muscular é

normal em casos de lesão meniscal;
D) O end-feel do tipo vazio ocorre na presença

de dor.
E) O end-feel osso-com-osso é normal em 

casos de osteófitos;

Com relação aos End-Fells,
marque a opção correta:19)

Resposta: DResposta: D

O end-feel do tipo vazio ocorre
devido à presença de dor.

Com relação aos End-Fells,
marque a opção correta:19)

Próxima pergunta



Com relação às Correlações
entre End-Fells, marque a
opção Incorreta:

A) Aproximação de tecidos - flexão de joelho

B) Capsular - capsulite adesiva

C) Espasmo muscular – torcicolo
D) Estiramento de tecidos - tensão muscular

devido a hérnia de disco

E) osso-com-osso - osteófito na cervical

20) ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.

Resposta: Resposta: DD
A) Aproximação de tecidos - flexão de joelho
B) Capsular - capsulite adesiva
C) Espasmo muscular - torcicolo
D) Estiramento de tecidos - tensão muscular

devido a hérnia de disco
E) osso-com-osso - osteófito na cervical

Com relação às Correlações
entre End-Fells, marque a
opção Incorreta:

20)

Pois Hérnia de disco, se provocar 
um end feel patológico provoca
espasmo muscular 

Resposta: Resposta: DD

Com relação às Correlações
entre End-Fells, marque a
opção Incorreta:

20)

Próxima pergunta



Com relação à Avaliação 
Ortopédica,  marque  a
opção  correta:

A) Mov. acessórios são testados 
ativamente pelo fisioterapeuta.

B) Mov.  ativos  testam  a  integridade de 
tecido inerte

C) Mov.  passivos testam a integridade de 
tendões e músculos

D) Testes especiais são usados para 
confirmar o diagnóstico de uma patologia

E) Testes funcionais avaliam a integridade
ligamentar

21) ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.

Resposta: DD
A) Mov. acessórios são testados 

ativamente pelo fisioterapeuta.
B) Mov.  ativos  testam  a  integridade de 

tecido inerte
C) Mov.  passivos testam a integridade de 

tendões e músculos
D) Testes especiais são usados para 

confirmar o diagnóstico de uma patologia
E) Testes funcionais avaliam a integridade

ligamentar

Com relação à Avaliação 
Ortopédica,  marque  a
opção  correta:

21)

Resposta: Resposta: DD
Testes especiais são usados
para confirmar o diagnóstico de
uma patologia.

Com relação à Avaliação 
Ortopédica,  marque  a
opção  correta:

21)

Próxima pergunta



Com relação à Avaliação 
Ortopédica, marque a 
opção incorreta:

A) A queixa  principal  deve ser  escrita entre
aspas

B) Movimentos isométricos resistidos devem 
ser feitos depois dos passivos.

C) Movimentos passivos são feitos antes dos
ativos

D) O histórico  nos  dá indícios da causa do 
problema do paciente

E) O lado  normal  deve  ser testado primeiro

22) ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.

Resposta: Resposta: CC
A) A queixa  principal  deve ser  escrita entre

aspas
B) Movimentos isométricos resistidos devem 

ser feitos depois dos passivos.
C) Movimentos passivos são feitos antes dos

ativos
D) O histórico  nos  dá indícios da causa do 

problema do paciente
E) O lado  normal  deve  ser testado primeiro

Com relação à Avaliação 
Ortopédica, marque a 
opção incorreta:

22)

Resposta: Resposta: CC

Pois os movimentos ativos são 
feitos antes dos passivos. 

Com relação à Avaliação 
Ortopédica, marque a 
opção incorreta:

22)

Próxima pergunta



Com relaçao à regra do 
Côncavo-Convexo, marque
a opção Correta:

23)

A) A cabeça do fêmur é côncava.
B) A superfície côncava desliza em direção

oposta à do movimento ósseo.
C) A superfície convexa desliza na mesma 

direção  do movimento ósseo.
D) O  deslizamento  segue  a  direção  da

diáfise do osso se a superfície for côncava
E) O rolamento nem sempre segue a direção

da diáfise do osso.

ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.

Resposta: DD

Com relaçao à regra do 
Côncavo-Convexo, marque
a opção Correta:

23)

A) A cabeça do fêmur é côncava.
B) A superfície côncava desliza em direção

oposta à do movimento ósseo.
C) A superfície convexa desliza na mesma 

direção  do movimento ósseo.
D) O  deslizamento  segue  a  direção  da

diáfise do osso se a superfície for côncava
E) O rolamento nem sempre segue a direção

da diáfise do osso.

Resposta: Resposta: DD
O deslizamento  segue a  direção 

da diáfise do osso se a superfície

for côncava.

Com relaçao à regra do 
Côncavo-Convexo, marque
a opção Correta:

23)

Próxima pergunta



Com relação à mobilização articular,
para  aumentar a  ADM  de flexão da
metacarpofalangeana do  indicador
movendo-se  a  falange  proximal, 
devemos mobilizá-la em qual direção:

24)

A) Em direção à palma
B) Em direção ao dorso
C) Em rotação
D) Lateralmente
E) Medialmente

ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.

Resposta: Resposta: AA
A) Em direção à palma
B) Em direção ao dorso
C) Em rotação
D) Lateralmente
E) Medialmente

Com relação à mobilização articular,
para  aumentar a  ADM  de flexão da
metacarpofalangeana do  indicador
movendo-se  a  falange  proximal, 
devemos mobilizá-la em qual direção:

24)

Resposta: Resposta: EE
Para aumentar a ADM de flexão da
metacarpofalangeana do indicador
movendo-se  a  falange  proximal, 
devemos mobilizá-la em em direção
a PALMA.

Com relação à mobilização articular,
para  aumentar a  ADM  de flexão da
metacarpofalangeana do  indicador
movendo-se  a  falange  proximal, 
devemos mobilizá-la em qual direção:

24)

Próxima pergunta



A) Deve-se evitar as lordoses (3ºprincípio)
B) Deve-se evitar o bloqueio em inspiração

(2ºprincípio)
C) Geno varo é uma retração da cadeia 

posterior.
D) Pé plano é uma retração da cadeia 

posterior
E) Os músculos estáticos hipertônicos 

devem ser alongados (1º princípio)

Com relação ao método RPG, 
marque a opção incorreta:25)

ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para
encerrar o prazo de entrega
da resposta ao apoio.

Resposta: Resposta: DD

Com relalção ao método RPG, 
marque a opção incorreta:25)

A) Deve-se evitar as lordoses (3ºprincípio)
B) Deve-se evitar o bloqueio em inspiração

(2ºprincípio)
C) Geno varo é uma retração da cadeia 

posterior.
D) Pé plano é uma retração da cadeia 

posterior
E) Os músculos estáticos hipertônicos 

devem ser alongados (1º princípio)

Resposta: Resposta: DD

Pois o pé plano é uma retração
da cadeia anterior.

25) Com relalção ao método RPG, 
marque a opção incorreta:

Próxima pergunta



As equipes terão  agora  2  minutos para  discutir e
escolher o integrante que vai fazer a apresentação.

Executar as seguintes Técnicas:

EQUIPE VERDE:EQUIPE VERDE:
Amassamento palmar alternado para as regiõesAmassamento palmar alternado para as regiões
dorsal e lombardorsal e lombar

EQUIPE VERMELHA:EQUIPE VERMELHA:
Deslizamento lateral da cervical

EQUIPE AZUL:EQUIPE AZUL:
Amassamento palmar sobre a região escapular

26)

ATENÇÃO:

Faltam 10 seg. para escolher

quem vai apresentar a técnica

A 1A 1ªª equipe a se apresentar:equipe a se apresentar:

EQUIPE VERDE:EQUIPE VERDE:
Amassamento palmar alternadoAmassamento palmar alternado
para as regiões dorsal e lombarpara as regiões dorsal e lombar

ATENATENÇÇÃO ...ÃO ...
15 segundos para se preparar.

EQUIPE VERDEEQUIPE VERDE
Amassamento palmar alternadoAmassamento palmar alternado
para as regiões dorsal e lombarpara as regiões dorsal e lombar

VALENDO ...
2 minutos para a apresentação.

ATENÇÃO:

Faltam 10 segundos para

encerrar a demonstração.



A 2A 2ªª equipe a se apresentar:equipe a se apresentar:

EQUIPE VERMELHA:EQUIPE VERMELHA:
Deslizamento lateral da cervical

ATENATENÇÇÃO ...ÃO ...
15 segundos para se preparar.

EQUIPE VERMELHA
Deslizamento lateral da cervical

VALENDO ...VALENDO ...
2 minutos para a apresentação.

ATENÇÃO:

Faltam 10 segundos para

encerrar a demonstração.

A 3ª equipe a se apresentar:

EQUIPE AZUL:EQUIPE AZUL:
Amassamento palmar sobre a 
região escapular

ATENATENÇÇÃO ...ÃO ...
15 segundos para se preparar.



EQUIPE AZUL:EQUIPE AZUL:
Amassamento palmar sobre a 
região escapular

VALENDO ...VALENDO ...
2 minutos para a apresentação.

ATENÇÃO:

Faltam 10 segundos para

encerrar a demonstração.

ATENÇÃO ...
1 minuto para a avaliação
das técnicas

ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para

Terminar a avaliação.



ATENÇÃO:
15 segundos para o apoio
fazer a movimentação na trilha
Ref. as  notas da avaliação das
técnicas.

Próxima pergunta

Executar as seguintes Técnicas:

EQUIPE VERDE:EQUIPE VERDE:
PVT PVT 

EQUIPE VERMELHA:EQUIPE VERMELHA:
TraTraçção cervicalão cervical

EQUIPE AZUL:EQUIPE AZUL:
PAUVPPAUVP
As equipes terão  agora  2  minutos para  discutir e

escolher o integrante que vai fazer a apresentação.

27)

ATENÇÃO:

Faltam 10 seg. para escolher

Quem vai demonstrar a técnica.

A 1ª equipe a se apresentar:

EQUIPE AZUL:EQUIPE AZUL:
PAUVPPAUVP

ATENATENÇÇÃO ...ÃO ...
15 segundos para se preparar.



EQUIPE AZUL:EQUIPE AZUL:
PAUVPPAUVP

VALENDO ...VALENDO ...
2 minutos para a apresentação.

ATENÇÃO:

Faltam 10 segundos para

encerrar a demonstração.

A 2A 2ªª equipe a se apresentar:equipe a se apresentar:

EQUIPE VERMELHA:EQUIPE VERMELHA:
TraTraçção cervicalão cervical

ATENATENÇÇÃO ...ÃO ...
15 segundos para se preparar.

EQUIPE VERMELHA
TraTraçção cervicalão cervical

VALENDO ...VALENDO ...
2 minutos para a apresentação.

ATENÇÃO:

Faltam 10 segundos para

encerrar a demonstração.



A 3A 3ªª equipe a se apresentar:equipe a se apresentar:

EQUIPE VERDE:EQUIPE VERDE:
PVTPVT

ATENATENÇÇÃO ...ÃO ...
15 segundos para se preparar.

EQUIPE VERDEEQUIPE VERDE
PVTPVT

VALENDO ...
2 minutos para a apresentação.

ATENÇÃO:

Faltam 10 segundos para

encerrar a demonstração.

ATENÇÃO ...
1 minuto para a avaliação
das técnicas



ATENÇÃO:

Faltam  10  segundos  para

terminar a avaliaçao.

Trilha Educativa Terapia Manual

Classificação Final

3º lugar:
2º lugar:
1º lugar:

Trilha Educativa Terapia ManualTrilha Educativa Terapia Manual

Filmagens das Filmagens das esquipesesquipes e professore professor

Filmagem geralFilmagem geral com  todas as com  todas as 
Equipes / professor e apoios.Equipes / professor e apoios.

QUESTIONÁRIO:
Favor responder o questionário
em seguida haverá o sorteio das camisas.

Obrigada
Natália


