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RESUMO 

ASAMI, Andreia Neves. Trabalho de Conclusão do Curso Superior de Tecnologia 

em Design Educacional. Caçadores da Cidadania Perdida: Em Busca de Uma 

Cidade Melhor – Aprendizado através de Jogo Investigativo. 2021. Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP). 

 

Este trabalho pretende trazer à tona a utilização de um jogo de tabuleiro com o intuito 

de ensinar cidadania para pré-adolescentes entre 12 e 15 anos. Tem como base o 

jogo investigativo Scotland Yard, em que os jogadores têm como objetivo desvendar 

casos relacionados ao seu contexto cotidiano, visando o aprendizado de cidadania. A 

pretensão é promover um aprendizado através da diversão, tornando os jogadores 

protagonistas do jogo, misturando a realidade com a ficção e tem como base autores 

como Huizinga e o seu conceito de círculo mágico, da psicologia cognitiva, 

trabalhando com a estruturação do sujeito e a brincadeira de Fort-Da, de Freud 

(psicanálise), dentre outros, que escrevem sobre a Jornada do Herói, por exemplo. O 

professor agirá como tutor, explicando as regras e após cada resolução de caso e 

como mediador nas discussões relacionadas ao caso desvendado. Pretende-se dar 

continuidade a esse trabalho, através de uma plataforma virtual (blog), em que os 

professores e alunos possam dar uma devolutiva sobre o jogo, através de 

depoimentos, bem como sugestões de melhorias e debates dos casos. O intuito será 

o de continuar a aprimorar o jogo, divulgação livre, entrosamento de alunos e 

professores, com temas relevantes: em busca de uma cidade melhor. 

 

Palavras-chave: Aprendizado através de jogos; Gameficação, Ludologia, Círculo 

Mágico; Jornada do Herói. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

ASAMI, Andreia Neves. Conclusion of the Superior Course of Technology in 

Educational Design. Hunters of Lost Citizenship: In Search of a Better City – Learned 

through Investigative Play. 2021. Federal University of São Paulo (UNIFESP). 

 

This work intends to bring out the use of a board game to teach citizenship to pre-teens 

between 12 and 15 years old. It is based on the investigative game Scotland Yard, in 

which players aim to unravel cases related to their daily context, aiming at learning 

citizenship. The intention is to promote learning through fun, making players 

protagonists of the game, mixing reality with fiction, based on authors such as Huizinga 

and his concept of magic circle, from cognitive psychology, working with the structuring 

of the subject and Fort-Da play, by Freud (psychanalyses), among others, who write 

about the Hero's Journey, for example. The teacher will act as a tutor, explaining the 

rules and after each case resolution and as a mediator in discussions related to the 

unveiled case. It is intended to continue this work, through a virtual platform (blog), in 

which teachers and students can give feedback on the game, through testimonies, as 

well as suggestions for improvements and case debates. The intention would be to 

continue to improve the game, free disclosure, interaction of students and teachers, 

with relevant themes: in search of a better city. 

 

Keywords: Learning through games; Gamification, Ludology, Magic Circle; Hero's 

Journey. 
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1 CAPÍTULO I  

 INTRODUÇÃO 

O projeto Caçadores da Cidadania Perdida, em busca de uma cidade melhor 

foi criado com o intuito de ensinar cidadania, através de um jogo de tabuleiro, inspirado 

no jogo investigativo Scotland Yard.  

Com o passar dos anos, os pais e responsáveis legais estão deixando para a 

escola a responsabilidade de toda a educação da criança e adolescente, alegando 

falta de tempo e o fato de “não conseguirem impor limites”. Porém, a escola esbarra 

em um problema, pois além de ser responsável pelo ensino acadêmico, passou a 

acumular a função de educador social.  

O designer educacional atua no planejamento e no projeto educacional, 

promovendo a intermediação entre o conteudista, especialista, web designer e outros 

profissionais, propondo metodologias e tecnologias voltadas à educação. O objetivo é 

o de orientar e proporcionar uma melhor experiência de aprendizado, ajudando o 

aluno na aquisição/retenção do conhecimento.  

Frente a isso, a proposta deste projeto é a de fornecer ao professor uma 

ferramenta para que temas do cotidiano como descarte do lixo, discriminação racial, 

bullying, drogas e bebidas, dentre outros, sejam tratados e debatidos de uma forma 

diferente, em que o professor atuará como mediador e os jogadores, como 

protagonistas do aprendizado. 

O objetivo desse trabalho é o aprendizado da cidadania através de um jogo de 

tabuleiro, mediado pelo professor; que os jogadores percebam através dos casos 

investigados, proximidade com o seu cotidiano, comecem a pensar de forma 

consciente os seus atos, dos seus colegas e familiares e como esses atos 

influenciam/podem influenciar no bairro/comunidade em que vivem. 

 A metodologia utilizada é o jogo de tabuleiro, que será personalizado pelos 

jogadores com fotos/ilustrações do seu bairro/cidade/comunidade e o objetivo é 

solucionar o caso sorteado e depois discutir sobre ele com os colegas e professor 

mediador. 
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 Pode ser adaptado para jogadores cegos/baixa visão através do uso da escrita 

em Braille no tabuleiro, cartões de casos e livro de pistas e resoluções; para jogadores 

surdos, utilizando um intérprete de libras como mediador. 

 O material será do tipo distribuição livre, aberto para impressão e cópia, desde 

que atribuído os devidos créditos para a autora. No site wordpress 

(https://cacadoresdacidadaniaperdida.wordpress.com/), ficará hospedada a página 

referente ao jogo com o intuito de compartilhar experiências, novos casos e ideias. 

Um espaço para um papo reto entre professores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cacadoresdacidadaniaperdida.wordpress.com/
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2.CAPÍTULO II (Fundamentação Teórica) 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO  

 Desde muito pequenos somos desafiados na arte de jogar: quando a mãe finge 

se esconder por detrás de suas mãos e o bebê acredita que ela desapareceu e 

reapareceu, em um piscar de olhos, já temos o primeiro contato com o jogo de 

esconde esconde. Freud (1920) descreveu esse desaparecimento e ressurgimento do 

objeto como brincadeira de Fort-da, cujo significado seria “ir embora e retornar”, na 

língua alemã. Isso porque: 

 Quando a criança tem o objeto representado pela linguagem, este pode ser 
substituído. A brincadeira do Fort-da permite que a criança saia da posição 
passiva – encontrada na alienação – e possibilita a constatação da ausência 
e a elaboração da falta (GONÇALVES, p.631,2018).  

 

 À medida que a criança vai se desenvolvendo, os jogos continuam: pique 

esconde, pega-pega. Bolinha de gude, jogo de cartas, jogos de tabuleiro, jogos 

eletrônicos. Segundo Piaget (1998), a criança passa por processos de assimilação e 

o jogo começa a fazer parte da sua realidade, em cada fase de seu aprendizado. 

Através dos jogos com regras, segundo Piaget (1978), as atividades lúdicas 
atingem um caráter educativo, tanto na formação psicomotora, como também 
na formação da personalidade das crianças. Assim se formam valores morais 
como honestidade, fidelidade, perseverança, hombridade, respeito ao social 
e tantos outros (PELLEGRINE, M.J., 2007). 

 

Para Hizinga (1938), 

 [...]o jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. 
Ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica. É uma 
função significante, isto é, encerra um determinado sentido. No jogo existe 
alguma coisa "em jogo" que transcende as necessidades imediatas da vida e 
confere um sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa [...]o simples fato 
de o jogo encerrar um sentido implica a presença de um elemento não 
material em sua própria essência (HUIZINGA,1938). 

  

Para Zordev (1932, apud HUIZINGA, 1932, p. 5) existem divergências sobre a 

definição das funções biológicas do jogo e de acordo com as teorias:  o jogo pode 

preparar o jovem para as tarefas sérias que irá desempenhar na fase adulta, um 

exercício de autocontrole, escape para impulsos prejudiciais, restaurador de energia, 

realização do desejo, dentre outras. 
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O aprender brincando/jogando desenvolve a criatividade e a imaginação da 

criança, transformando-a em um herói que procura desvendar mistérios e buscar 

aventuras em sua jornada. Fuga da realidade, de seus medos, responsabilidades, 

busca por respostas, personificação de seu outro eu. Huizinga (1932, p.11) refere 

essa fuga da realidade como sendo um mundo à parte, em que a magia acontece, um 

círculo mágico:  

A limitação no espaço é ainda mais flagrante do que a limitação no tempo. 
Todo jogo se processa e existe no interior de um campo previamente 
delimitado, de maneira material ou imaginária, deliberada ou espontânea[..] 
A arena, a mesa de jogo, o círculo mágico, o templo, [..] têm todos a forma e 
a função de terrenos de jogo, isto é, lugares proibidos, isolados, fechados, 
sagrados, em cujo interior se respeitam determinadas regras. Todos eles são 
mundos temporários dentro do mundo habitual[...]. 

 

 Segundo Ferreira et all (2016), o círculo mágico não é necessariamente isolar 

o jogador: “[...] a ideia principal não seria considerar o círculo mágico como algo que 

necessariamente encapsula o jogador [...] (mas) como um elemento mediador, que 

trabalha no sentido de facilitar o diálogo do jogador entre jogo e vida normal.”  

De acordo com o psicólogo Apter (1991, apud ZIMMERMAN, SALEN, 2004, 

p111) “No estado do jogo você experimenta um quadro protetor que se coloca entre 

você e o mundo real e seus problemas, criando uma região encantada, na qual, no 

final, você está confiante de que nenhum mal pode acontecer.” 

 Na visão de Zimmerman e Salen (2004), os jogos podem ser sistemas abertos 

ou fechados, em que a experiência do lúdico, restringe o foco ao jogo e ignora outros, 

mostrando-se fechado, ou aberto, em que os jogadores trazem coisas de fora, como 

“expectativas, gostos e desgostos, relações sociais.” 

 Francisco (2017), em seu artigo diz que: 

 É na busca de soluções e alternativas de resolução que é possível utilizar os 
casos investigativos em uma abordagem lúdica, pois os casos narram 
histórias de personagens que estão vivendo um dilema que precisa ser 
resolvido (HERREID, 1997; SÁ, FRANCISCO e QUEIROZ, 2007). Esses 
dilemas e problemas desafiam os estudantes a propor soluções para o caso, 
forçando-os a uma tomada de decisão. Quando esse desafio se torna 
prazeroso e divertido, os estudantes podem se mobilizar ainda mais porque 
estão “brincando” de aprender. 
 

Segundo Almeida (2002, p.40), “Ao desenvolver projetos em sala de aula, é 

importante levantar problemáticas relacionadas com a realidade do aluno[...]buscam 

desenvolver investigações para construir um conhecimento científico [...]e a conviver 

criticamente na sociedade.” 
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Percebemos que o aluno passa a assumir papel de jogador, em busca de um 

objetivo, passando por provações, às vezes intrínsecas ao jogo, ou extrínsecas, 

quando traz seus conhecimentos prévios para o mundo lúdico que irá entrar. 

 Huizinga (1932) conclui que: 

“O jogo inicia-se e, em determinado momento, "acabou"[...] Enquanto está 

decorrendo tudo é movimento, mudança, alternância, sucessão, associação, 

separação [...] Mesmo depois de o jogo ter chegado ao fim, ele permanece 

como uma criação nova do espírito, um tesouro a ser conservado pela 

memória. É transmitido, toma-se tradição. Pode ser repetido a qualquer 

momento [...]. Em quase todas as formas mais elevadas de jogo, os 

elementos de repetição e de alternância (como no refrain) constituem como 

que o fio e a tessitura do objeto.” 

 

 O jogo por ser preservado na memória, demonstra que existe um efetivo 

aprendizado, nem que seja o de memorização por repetição e por estar no 

subconsciente, passa a fazer parte do seu cotidiano, principalmente se estiver 

intimamente ligado com a realidade do jogador. 

 

2.2 Ludologia e narrativa em jogos 

 Ludologia é a área do conhecimento relacionado ao mundo dos jogos, desde o 

ato de jogar e os jogadores, ao sentido lúdico da palavra, que se originou do latim 

“ludus”, que significa brincar, divertir e se relaciona também com narrativas, 

brincadeiras, histórias.  

 O ato lúdico envolve narrativas, que são o “faz de conta”, as estórias que 

envolvem as brincadeiras e os jogos. Mesmo que com outros nomes como estórias 

imaginárias, encenação, não deixam de ser narrativas. Acontece que por surgirem 

novos jogos eletrônicos, a ludologia se envolveu em narrativas que simulam a 

realidade, que pode transportar o jogador para estórias de filmes Hollywoodianos, 

causando alvoroço na comunidade dos narratologistas.  

 Isso não quer dizer que os jogos, quer sejam eletrônicos ou de tabuleiro, não 

tenham suas narrativas, mas que o assunto veio à tona por se tornar tão próximo à 

realidade e os estudiosos parecem que querem os devidos créditos por isso. 

Assim, quando falamos da narrativa como forma de organizar a experiência, 
estamos pensando nela não como uma forma acabada, autoconsciente e 
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deliberadamente artística, mas uma forma fluida, comunal, que emergiu nas 
sociedades orais a partir da necessidade vital de, pela linguagem verbal oral, 
dar sentido à experiência do vivido[...] serve para “unir o pensamento de 
modo mais compacto e permanente do que outros gêneros”.(GOMES,R., 
2009) 
 

2.3 Jogo de Cidadania 

 Segundo os documentos da UNESCO e das Organizações das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (2016, p.14), 

Um mundo cada vez mais globalizado levanta questões sobre o que constitui 
uma cidadania significativa e suas dimensões globais. Embora a noção de 
cidadania para além do Estado-Nação não seja nova, as mudanças no 
contexto global [...] têm implicações importantes para a cidadania global. [...] 
enfatiza a interdependência e a interconexão política, econômica, social e 
cultural entre os níveis local, nacional e global. 

 

 Esse interesse crescente por Educação para Cidadania Global (ECG) também 

voltou a atenção para a educação da cidadania, pois perceberam seu impacto na 

política, no ensino e na aprendizagem. Mas para implementá-la, não é algo simples e 

depende dos recursos financeiros e da disponibilidade de cada país, com apoio dos 

Estados/ Províncias e cidades. 

 A sua implementação pode ser no âmbito formal: escola, tema transversal, 

complementação de currículo (disciplina autônoma ou integrada à disciplinas) e 

informal: ONGs, colaboradores, internet, grupos de jovens, etc. (UNESCO/ONU, 

2019). 

Em certas situações, educadores e formuladores de políticas podem 
enfrentar limitações financeiras e/ou de recursos humanos e outros desafios 
contextuais que dificultam a implementação de reformas em todo o sistema e 
de programas de ECG.[...] Em contextos de crises, pode haver certas 
sensibilidades políticas, sociais e culturais, além de prioridades concorrentes 
para a implementação da educação e a reconstrução do sistema 
educacional.[...] Em tais casos, essa abordagem pode ser implementada 
mesmo com recursos limitados ou circunstâncias difíceis.( UNESCO/ONU, 
2019, p.50) 

 

 

 

 

 



17 
 

“A Tabela A apresenta a estrutura geral do guia com base nas três áreas ou dimensões conceituais da 
aprendizagem, bem como os principais resultados de aprendizagem, os principais atributos dos alunos 
e os tópicos e os respectivos objetivos de aprendizagem, destacando suas interconexões verticais e 
horizontais.” (UNESCO/ONU, 2019, p.29) 
 

 

 

Primeiro nível  
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 (12 a 15 anos) 

Primeiro nível da educação secundária (12 a 15 anos). 
Objetivos de aprendizagem: (UNESCO/ONU, 2019, p.31- 40). 

Sistemas e estruturas 
locais, nacionais e globais 
nos) 
Discutir como as estruturas 
de governança global 
interagem com as estruturas 
nacionais e locais, além de 
examinar a cidadania global 
 

Questões que afetam a interação 
e a conexão entre comunidades 
nos níveis local, nacional e 
global 
 
Avaliar as causas dos principais 
problemas locais, nacionais e 
globais, bem como a relação entre 
fatores locais, nacionais e globais. 
 

Premissas e dinâmicas de 
poder 
 
Investigar as premissas e 
descrever as desigualdades 
e as dinâmicas de poder 
 

Diferentes níveis de 
identidade 
 
Distinguir entre identidade 
pessoal e coletiva e diversos 
grupos sociais, bem como 
cultivar um sentido de 
pertencimento a uma 
humanidade comum 
 

Diferentes comunidades às quais 
as pessoas pertencem e como 
elas estão conectadas 
 
 Valorizar e respeitar as diferenças 
e a diversidade, além de cultivar 
empatia e solidariedade em relação 
a outros indivíduos e grupos sociais 
 

Diferenças e respeito pela 
diversidade 
 
Discutir os benefícios e os 
desafios da diferença e da 
diversidade 
 

Ações que podem ser 
tomadas individual e 
coletivamente 
 
Examinar como indivíduos e 
grupos têm atuado em 
questões de importância 
local, nacional e global, bem 
como se comprometer a 
responder aos problemas 
locais, nacionais e globais 
 

Comportamento eticamente 
responsável 
 
Analisar os desafios e os dilemas 
relacionados com a justiça social e 
a responsabilidade ética, além de 
considerar as implicações para a 
ação individual e coletiva 

Promoção de engajamento 
e de ações 
 
 Desenvolver e aplicar as 
habilidades para o 
engajamento ativo e tomar 
medidas para promover o 
bem comum 

 

O chamado nível de educação secundária, que compreende pré-adolescentes 

entre 12 e 15 anos, tem como objetivos de aprendizagem descritos na tabela supra 

citada, a discussão da cidadania global, interagindo com as estruturas locais e 

nacionais, pertencimento a uma humanidade comum, ações coletivas e individuais, 

conhecimento dos problemas, cultivar empatia e respeitar as diferenças, analisar 

temas de justiça social, responsabilidade ética, desigualdades e promover 

engajamento e ações visando o bem comum. 

Frente a esse contexto histórico, temos argumentos necessários para criação 

de um produto que possa promover aprendizado de cidadania de forma lúdica, 

baseada em um jogo de tabuleiro. 
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3.Capítulo III   DESENVOLVIMENTO 

     3.1 O surgimento da demanda e das ideias. 

 Após o levantamento teórico, observamos que o caráter lúdico do jogo poderia 

envolver os alunos, colocando-os em um universo paralelo, longe dos seus problemas, 

dando-lhes poderes e ao mesmo tempo, esse mundo virtual, conhecido por muitos 

como círculo mágico, poderia auxiliar no ensino-aprendizagem da cidadania, local 

e/ou global, como o esperado e divulgado pela Unesco em seus documentos. 

Partindo da necessidade de uma ferramenta que pudesse auxiliar o professor 

na sua jornada laboral de ensinar aos alunos o que é cidadania, surgiu a ideia de 

gameficar esse aprendizado. Mas como seria possível? 

 Pensamos em jogos eletrônicos, aplicativos para celular, mas esbarramos em 

um problema: a falta de infraestrutura tecnológica nas escolas, nas dificuldades 

encontradas pelos professores e alunos por não possuírem condições financeiras 

para adquirir um computador, tablet ou um smartphone. 

 Precisávamos buscar uma solução barata, acessível, mas que ao mesmo 

tempo conseguisse cumprir o seu propósito e a “lâmpada acendeu”: por que não um 

jogo de tabuleiro? Fácil de jogar, maioria já teve contato com um e interativo. 

 Mas precisava ser um jogo que realmente motivasse, não apenas algo simples 

como voltar casas, perder jogadas. E me veio a lembrança de dois jogos de tabuleiro 

que gostava muito de jogar na infância: detetive e Scotland Yard. 

 O primeiro não se mostrou muito efetivo, apesar de ser um jogo investigativo, 

era muito simples e o formato de discussão de casos, a meu ver, não caberia naquele 

estilo e foi descartado. 

 O segundo, Scotland Yard, se mostrou perfeito: caberia as narrativas e haveria 

a discussão que estava procurando. Agora, teria que pensar como transformar isso 

em realidade e fomos atras de artigos sobre o tema, me deparei com muitos protótipos 

e encontrei um do Francisco (2017), com a ideia de utilizar o mesmo jogo. 

 O protótipo seria perfeito, mas ficaria no papel e resolvi aceitar um novo desafio: 

entregar não somente um TCC, mas um produto educacional. E a partir desse 

momento, fui atrás de notícias polêmicas, leitura de panfletos, artigos, livros e todo o 
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material que pudesse absorver problemas do cotidiano e principalmente, comecei a 

observar as pessoas em minha volta e seus comportamentos. 

 Tudo era anotado, cada ideia, cada imagem, cada aula e o projeto foi se 

concretizando. Primeiro problema: o tabuleiro. Teria que ser algo para ser impresso, 

em folhas de A4 e com medidas corretas e o primeiro protótipo foi desenhado, 

primeiramente seria com quatro folhas A4, mas depois percebi que duas, já seriam 

suficientes para um tabuleiro portátil. 

 

 O rascunho da localização dos estabelecimentos, os tipos e os casos. No 

começo tinha a estação, a floresta, o rio, mas teria que limitar, principalmente por 

existirem bairros em que não possuem esses locais.  
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 Muitos e muitos rascunhos, erros e acertos depois, o jogo começou a tomar 

forma... 
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...e se concretizou. 
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3.2 CANVAS 

Em um primeiro momento foi utilizado a ferramenta Canvas, um quadro que 

descreve todas as estruturas necessárias para o funcionamento e implementação do 

projeto e possíveis problemas/dificuldades. 
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 Com o Canvas, foi possível organizar as ideias principais através do sistema 

5W1H (Where(onde), Who(quem), Why(porque), When(quando), What(o que), 

How(como)). 

 O projeto será aplicado preferencialmente no ambiente escolar, com o auxílio 

de um professor tutor, com no máximo 6 alunos por tabuleiro, pois mais jogadores 

poderiam tornar o jogo monótono e demorado, voltado aos alunos com idade entre 12 

e 15 anos, pois de acordo com os documentos da Unesco-ONU, compreende o grupo 

do primeiro nível da educação secundária. 

 A necessidade de implementação de uma cidadania globalizada motivou o 

projeto, principalmente porque os pais e responsáveis estão deixando para à escola 

a responsabilidade da educação cívica e da convivência social dos seus filhos. Frente 

a mais essa responsabilidade atribuída aos professores e educadores, buscamos uma 

ferramenta para auxiliá-los nessa nova demanda. 

 O Design Educacional entra em cena para verificação da problemática e das 

dores que precisam ser resolvidas/sanadas e irá buscar soluções e elaborar projetos 

para auxiliar/ resolver essas dores do profissional da educação.  

 Em um primeiro momento agirá como observador, percebendo os problemas e 

dores dos envolvidos, como a desmotivação, a falta de interesse, as necessidades 

pedagógicas e de aprendizado. 

 Frente a isso, o projeto busca utilizar a ludologia e o círculo mágico para criar 

um ambiente em que o aluno-jogador se sinta motivado, aproximando o cotidiano do 

seu bairro/cidade com o do jogo proposto. Aprendizado com diversão: essa é a 

proposta do jogo. 

 

3.3 Personas 

   Estudante – 

       Pré-adolescente, 13 anos, mora em um bairro central de uma cidade grande. Sua mãe vive 

com um companheiro, estudou só o antigo primário, convive mais com a avó, porque não tem 

um bom relacionamento com o novo companheiro da mãe. A escola é um local de encontro com 

os amigos e gosta da merenda, mas não “curte” estudar e quer somente terminar o ensino médio 

para começar a trabalhar na pizzaria do bairro, que tem essa exigência. 
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Professor 

   Professor de sociologia, 38 anos, fez licenciatura porque era a que cabia em seu orçamento e 
com o horário de trabalho que possuía na época. Na faculdade não lhe ensinaram a realidade 
escolar; perdeu aquela vontade de “mudar o mundo” que possuía logo que se formou. Vê a 
escola como local de trabalho e faz o que foi contratado para fazer. Gosta de ensinar, mas está 
desanimado por causa do desinteresse dos alunos. 

 

Dole 13 anos 

Que os problemas dos outros não são seus, 

não tem vontade de estudar, quer só curtir. 

Gosta de baladas, fala o que os outros querem 

ouvir, gosta de ser notado, pertence a um grupo. 

Falta de respeito e de 

empatia. Problemas no 

seu bairro, discussões. 

Que é mal-educado, 

preguiçoso, não se 

preocupa com o futuro. 

Melhorar seu bairro, uma escola legal, 

ter amigos, ser aceito. 

Dificuldades na escola, não ser aceito, 

problemas familiares. 

Teach 

Desmotivação, falta de 

respeito e 

comprometimento. 

Falta de apoio dos 

familiares dos alunos. 

 
 Grita com a sala, pede respeito, tenta chamar a 

atenção para a matéria, utilizando-se de ameaças. 

Ser respeitado, que os alunos aprendam. 

Que suas aulas são 

chatas, que não sabe 

lecionar, por isso os 

alunos não aprendem. 

Não ser respeitado, não conseguir 

ensinar os alunos.  

38 anos 

Que os alunos estão desinteressados, são 

desrespeitosos. Se sente desmotivado. 
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3.4 Caçadores de Cidadania: em busca de uma cidade melhor 
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 O jogo foi criado com o intuito de ensinar cidadania de forma interativa, 

personalizada, divertida e com baixo custo. Tem um caráter de Design Universal, 

podendo ser adaptado para jogadores cegos/ baixa visão, bastando utilizar a escrita 

Braille no tabuleiro, no livro de regras e resoluções e nos cartões de casos; e com o 

uso da linguagem de sinais brasileira (LIBRAS) para jogadores surdos, através de um 

intérprete de Libras e quem sabe, ser adaptado ao formato digital, associado à Libras. 

 O tabuleiro pode ser personalizado, colocando as fotos de estabelecimentos de 

seu bairro/cidade nos espaços pré-determinados: escola (é o ponto de partida e tem 

lugar fixo no tabuleiro), delegacia, prefeitura, praça, pronto socorro, museu, Shopping, 

Local de coleta de lixo, condomínio (conjuntos habitacionais, comunidade). É 

aconselhado ser impresso em folha sulfite A4 (o tabuleiro é composto por duas folhas, 

que devem ser unidas) e colado em uma cartolina (ou um papel mais firme). 

 Os jogadores podem fazer os seus próprios avatares ou utilizar pequenas 

peças para representá-los (pinos, botões, borracha) e o jogo não tem uma quantidade 

determinada de pessoas, mas é aconselhável ser jogado por 2 a 6 jogadores. 

 Pode ser jogado com 1 ou 2 dados, dependendo do tempo disponível para se 

jogar, podendo ser confeccionado em papel ou adquirido pelos jogadores. 

 Os cartões de casos podem ser impressos em papel mais grosso ou em A4 e 

colados em uma cartolina e depois recortados; livro de pistas e resoluções deve ser 

impresso e colocado em sequência, para facilitar a utilização das pistas e das 

resoluções. 
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3.5 Como jogar/ Regras do Jogo/ Composição  

 

ATENÇÃO:  

As setas no tabuleiro indicam o local de entrada e saída de cada estabelecimento. 

 



29 
 

4.Capítulo IV – Conclusão 

 O desenvolvimento desse trabalho não foi algo simples, demandou tempo, 

planejamento e decisões, algumas que deram certas, outras nem tanto. 

 Para iniciar esse projeto, busquei por necessidades e dificuldades que o 

professor enfrenta dentro e fora da sala de aula. A princípio, pensei em um jogo 

eletrônico, em formato de aplicativo para celular ou mesmo, computador. Mas percebi 

que não ia ter um caráter universal, pois muitas escolas e nem mesmo, os alunos, 

infelizmente, não possuem esses recursos. 

 Pensei em algo mais simples, mas que todos pudessem ter acesso e surgiu a 

ideia do jogo de tabuleiro. Fui atrás de muitos artigos e trabalhos sobre o tema e 

descobri que a maioria apresentava ideias de jogo, dicas de como fazer, protótipos, 

mas nenhum tinha o jogo físico, salvo algumas exceções em que era simplesmente 

uma trilha a ser percorrida de acordo com acerto e erro de questões: avançava ou 

recuava as casas do tabuleiro. 

 Como futura Designer Educacional, busquei conhecer o campo em que ia 

trabalhar, as demandas, o público-alvo, o conteúdo e fui juntando informações para 

poder concretizar o projeto. Por ser um produto voltado para pré-adolescentes e 

adolescentes, busquei por temas relevantes do seu cotidiano, voltado para o 

aprendizado de cidadania e que possua um bom conteúdo para uma discussão 

saudável sobre esses assuntos. 

 E ao mesmo tempo, quis colocá-los em uma situação de investigadores, por 

isso utilizei o jogo investigativo Scotland Yard como base, por ter um Sherlock Homes 

como investigador. No caso desse produto, os alunos serão os caçadores da 

cidadania perdida e serão os investigadores dos casos.  

 O professor tem dicas dos assuntos que podem ser abordados de acordo com 

cada caso resolvido, mas é claro que ele tem total liberdade de aprofundar mais cada 

assunto, se assim o desejar. Da mesma forma, penso que o jogo poderá ser adaptado 

para pessoas com deficiências, podendo ser personalizado com escrita Braille e 

figuras com Libras, também. 

 Com o auxílio dos professores orientador e coorientador, pude verificar outros 

caminhos, que até então, não tinha pensado, como o de facilitar o acesso ao material 
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por professores através de um site (blog), obter devolutivas:  se gostaram, se cumpriu 

com o que foi proposto, novas ideias; também por deixar ele de tal forma que possa 

ser personalizado, com fotos dos estabelecimentos de seu bairro/cidade, dos avatares 

dos jogadores. 

 Neste primeiro momento, o jogo será apresentado como trabalho de conclusão 

de curso e em um segundo momento, após as devolutivas dos usuários/jogadores e 

professores, poderemos verificar se realmente foi eficaz, se é algo que tem caráter 

educacional, interativo e motivacional. 

 Enfim, uma jornada termina, deixando boas lembranças e bons frutos e outra 

começa com os Caçadores da Cidadania Perdida. 
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5. Capítulo V 

5.1 Propostas de atividades para o professor  

 Tentei, ao máximo, evitar utilizar nomes e apelidos que pudessem caracterizar 

algum aluno e/ou pessoas conhecidas, por isso irá perceber que usamos termos 

genéricos, mesmo quando tratamos de temas polêmicos como discriminação. 

 Os casos podem levar a várias interpretações e é importante o professor 

acompanhar, mas ao mesmo tempo, monitorar eventuais possibilidades de 

discussões mais calorosas.  

 Lembre-se que o intuito é o do aprendizado com diversão, em que eles 

percebam que existem muitos pontos de vista que devem ser observados antes de 

tomar qualquer atitude. Boa diversão. 

5.2 Casos 

Caso 1: A Misteriosa Inundação da Rua 2  

Será trabalhado o descarte correto do lixo, as pessoas responsáveis pela coleta e 

reciclagem. O professor poderá instigar os jogadores para pensarem sobre os 

conflitos pessoais que ocorreram e causaram o problema. 

Caso 2: O Shopping Explosivo 

Se refere a responsabilidade do município frente ao descarte de lixo, mesmo após o 

fechamento dos aterros sanitários. O professor poderá fazer levantamentos referente 

aos compostos formados, o perigo que causa e suas consequências. Como proposta, 

pode solicitar aos jogadores que façam uma pesquisa sobre isso, de casos 

semelhantes que ocorreram na sua cidade/estado, suas consequências e 

responsabilidades. Pode tratar de outros acidentes que ocorreram por conta do 

descarte incorreto do lixo, como o acidente com material radioativo em Goiânia-Go. 

Caso 3: O Bilhete Misterioso 

Fala sobre a discriminação racial; utilizei um nome fictício exatamente para generalizar 

a pessoa discriminada, evitando que ocorram associações com nomes de pessoas 

conhecidas e acabar por mudar o foco do jogo. Espera-se que os jogadores se sintam 

sensibilizados e que compartilhem suas experiências, sejam elas positivas ou 
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negativas. O professor pode conversar sobre as penalidades legais que isso pode 

acarretar e sobre os vários tipos de discriminação que existe como o de gênero, 

posição social, raça, religião, pessoas com deficiência, etc.  

Caso 4: A Bebida Doce Vermelha  

Trata do alcoolismo, do aceitar bebidas de estranhos, das consequências do seu uso 

em excesso. O professor poderá discutir com os jogadores sobre isso e dependendo 

do seu local de atuação, perceberá que a bebida é algo comum entre os alunos. Por 

isso, é importante não entrar na discussão com críticas, mas ouvindo a opinião de 

cada um, conduzindo a conversa para comentar do malefício que a bebida pode 

causar, desde problemas familiares, distúrbios psicológicos, violência, morte etc.  

Caso 5: O Garoto Perdido 

Esse caso irá tratar da violência doméstica, do ato de fugir de casa, do medo. É 

importante que o professor traga para os alunos os meios que eles têm de pedir ajuda, 

não só na escola, mas em outros locais e para pessoas de sua confiança. Discutir 

com a turma o que pode ser feito para ajudar, caso um colega esteja nessa situação. 

Caso 6: O Trem Fantasma 

Se refere ao uso de entorpecentes e suas consequências e que os desafios de provar 

que são “corajosos e fortes” pode causar problemas graves. O professor poderá 

trabalhar com empoderamento, que não há necessidade de provar nada para ninguém, 

que o aluno sabe quem ele é, não importa o que os outros digam ou pensam. 

Caso 7: A Bela Adormecida 

Fala sobre o uso indiscriminado das tecnologias e das redes sociais, causando vícios 

e distúrbios de sono, modificando toda a rotina e caindo o rendimento da pessoa. 

Conversar com os jogadores sobre o uso excessivo do computador, celular, games 

eletrônicos e as suas consequências na sua rotina e na saúde do seu corpo. Pode 

associar pesquisas sobre pessoas que tiveram problemas com o uso excessivo e que 

tiveram que fazer tratamentos. 

Caso 8: O Sumiço do Celular 

Trabalha o assunto de roubo e suas consequências. Os jogadores podem discutir 

sobre o que acharam da atitude do colega que roubou e o sentimento do colega que 
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foi roubado. Devem perceber que existe um lado que foi afetado não somente pelo 

lado material, mas pelo lado emocional de ter algo que gosta muito ser tirado de você. 

Deixar que os alunos realmente percebam que o errado é errado, independente do 

motivo que possa ser alegado pela pessoa que roubou. 

Caso 9: A Doença Misteriosa 

Entra em uma questão de saúde pública, em que atos como o fato de ter muitos 

parceiros, de compartilhar os mesmos copos/garrafas de pessoas que não conhece, 

pode causar doenças. O caso trata da “doença do beijo”, também conhecida como 

“sapinho” e seria interessante propor pesquisas sobre o tema, até mesmo como 

assunto interdisciplinar, se for o caso.  

Caso 10: O Caso da Fake News (notícia falsa) 

Trata das consequências que uma notícia falsa pode gerar na vida de qualquer pessoa. 

É importante que os jogadores pensem que uma notícia falsa, que parece algo 

inocente, pode gerar consequências desastrosas e até causar a morte de alguém. 

Trabalhar com casos que aconteceram no Brasil de notícias falsas que acarretaram 

consequências pesadas, como ataques violentos, suicídios, depredação de 

estabelecimento e até morte. Discutir como deve verificar uma notícia antes de 

repassá-la e que a pessoa que repassa também terá a responsabilidade de divulgação 

de notícia falsa, além de ter leis que punem esses atos. 
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6. Capítulo VI (Como montar) 

6.1 Tabuleiro 

 O tabuleiro deve ser impresso em folhas A4 e unidas no local indicado e ficará 

da forma indicada pela seta azul. Nos espaços em branco, devem ser coladas fotos 

ou gravuras de estabelecimentos de seu bairro/cidade, para personalizar o tabuleiro:        

Polícia, Prefeitura, Praça, Pronto-Socorro, Museu, Local de coleta de lixo, 

Condomínio, Shopping. Não existe uma sequência, deve ser colado nos retângulos 

em branco, onde mostra a foto. 

     

6.2 Livro de pistas, soluções e casos. 

 Devem ser impressos e as bordas recortadas nos locais indicados. No caso 

do livrinho de pistas, após ser cortada as bordas, a parte da trás (em branco) das 

duas folhas devem ser coladas e só depois o meio é recortado, para poder montar o 

livrinho. 
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Livros de pistas e o de soluções: 

      

Os casos:  

 

O vídeo explicativo poderá ser encontrado no link: https://youtu.be/P4a7dbDMmAc  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Capítulo VII Apêndices  

7.1 Tabuleiro 

https://youtu.be/P4a7dbDMmAc
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7.2 Casos  

 

Caso 1: A misteriosa inundação da Rua 2 

     Estávamos indo à escola e não conseguimos passar pela Rua 2, porque 

estava inundada. O que será que aconteceu? Noite passada choveu muito, 

mas já choveu bem mais em outros dias e nunca inundou... 

Os caçadores da cidadania perdida entram em ação e terão que descobrir:  

a) Porque inundou o Rua 2? 

b) O que provocou a inundação? 

c) Alguém foi responsável por isso? 

 
Pistas: 

Escola 01   Polícia 39     Prefeitura 48    Praça 60    Pronto-Socorro 66    

Museu 70   Local de coleta de lixo 11   Condomínio 77     Shopping 88 

 

 

Caso 2: O caso do Shopping Explosivo 

 

    Sábado chegou e vamos no Shopping. Que legal dar aquele “rolê” 

merecido. Mas, de repente, começou uma correria e algumas pessoas 

começaram a desmaiar!!! O que está acontecendo? 

    Fomos empurrados para fora do Shopping e os bombeiros foram 

chamados. 

Os caçadores da cidadania perdida entram em ação e terão que descobrir:  

a) Por que as pessoas desmaiaram no Shopping? 

b) O que causou os desmaios? 

c) Quem é o culpado? 

Pistas: 

Escola 02   Polícia 38   Prefeitura 47   Praça 21    Pronto-Socorro 50    

Museu 69   Local de coleta de lixo 12   Condomínio 78    Shopping 87 
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Caso 3: O Bilhete Misterioso 

    Estava voltando do intervalo e vi quando Merculina começou a chorar, logo 

após se sentar. O que será que aconteceu? Ela mostrou para seus colegas um 

pedaço de papel que encontrou na sua carteira: “Mercurina, volte para seu 

planeta, você não é bem-vinda aqui.” 

 Os caçadores da cidadania perdida entram em ação e terão que descobrir: 

a) Quem mandou o bilhete? 

b) Por que fez isso? 

c) Quando fez o bilhete? 

 Pistas: 

 Escola 03   Polícia 37    Prefeitura 46    Praça 22    Pronto-Socorro 51    

Museu 59   Local de coleta de lixo13   Condomínio 79     Shopping 86 

 

                          

Caso 4: A Bebida Doce Vermelha 

 

     O Cabulão resolveu dar um “rolê” na praça, encontrar o pessoal da rua 

debaixo. Mais um dia sem ir à escola, para “curtir a liberdade”, pensou. Em 

meio as conversas, apareceu uma garrafa com uma bebida vermelha; todos 

estavam tomando, por que ele iria recusar? Gosto bom, adocicado, fazia as 

pessoas rirem sem motivo. Foi quando Cabulão começou a passar mal e foi 

abandonado pelos colegas, que saíram correndo, quando a viatura da polícia 

chegou. Foi levado para o pronto socorro. 

 Os caçadores da cidadania perdida entram em ação e terão que descobrir: 

a) O que ele bebeu? 

b) O que fez ele passar mal? 

c) Quem apareceu com a bebida na praça? 

  Pistas: 

 Escola 04   Polícia 36    Prefeitura 45    Praça 23    Pronto-Socorro 52   

Museu 61   Local de coleta de lixo 14   Condomínio 80     Shopping 85 
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                               Caso 5: O Garoto Perdido 

    Lost era um menino quieto, não me lembro de já ter ouvido a voz dele. Só 

percebi que não estava na sala, porque o nome dele era antes do meu na 

chamada. Nem me importei. Até que a chamada foi interrompida pela diretora, 

que cochichou alguma coisa com a professora e foi embora. A professora com 

cara de preocupada perguntou se alguém tinha visto o Lost e ninguém 

respondeu. 

 Os caçadores da cidadania perdida entram em ação e terão que descobrir: 

a) O que aconteceu com Lost? 

b) Onde ele está? 

c) Por que ele não foi à escola? 

  Pistas: 

 Escola 05   Polícia 35   Prefeitura 44   Praça 24    Pronto-Socorro 53    

Museu 62   Local de coleta de lixo 15   Condomínio 71    Shopping 84 

 

        

                        Caso 6: O Trem Fantasma 

     “Vocês já ouviram falar do trem fantasma? Dizem que tem fantasmas 

mesmo, que ouvimos ruídos e vozes...coisa de doido...vocês topam ir 

comigo? Vou com o pessoal da esquina. Falaram que eu sou medroso, mas 

vou provar que não...hahaha.” Mas o pessoal nem deu bola para a conversa 

de Gost e foram jogar queimada. 

   No dia seguinte, Gost não foi à escola e ficamos sabendo que estava no 

hospital, na UTI. 

   Os caçadores da cidadania perdida entram em ação e terão que descobrir: 

a) Gost foi ao trem fantasma? 

b) O que aconteceu com ele? 

c) Os ruídos e vozes do trem são mesmo de fantasmas?  

  Pistas: 

 Escola 06   Polícia 34   Prefeitura 43   Praça 25    Pronto-Socorro 54     

Museu 63   Local de coleta de lixo 16   Condomínio 72    Shopping 83 
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                  Caso 7: A Bela Adormecida 

 

  Lá vem a bela adormecida!! A menina responde o colega com um sorriso 

amarelo e vai para o fundo da sala, onde gosta de ficar. Em menos de um 

minuto já está dormindo, apoiada nos braços cruzados sobre a mesa. A 

professora chama atenção, ela leva um susto e grita: presente! Fazendo a 

sala inteira dar gargalhadas!!! Ela nem se importa e volta a dormir. 

  Os caçadores da cidadania perdida entram em ação e terão que descobrir: 

a) Por que ela dorme durante as aulas? 

b) O que a está deixando com muito sono? 

c) Está com alguma doença que causa sono? 

     

  Pistas: 

 Escola 07   Polícia 33   Prefeitura 42    Praça 26     Pronto-Socorro 55     

Museu 64   Local de coleta de lixo 17   Condomínio 73   Shopping 82 

 

    

              Caso 8: O Sumiço do Celular 

 

   Não é possível!!! Tinha deixado aqui, dentro. Grita o colega, ao voltar do 

intervalo. O celular do Fony havia sumido. Reboliço na sala de aula: quem 

viu, quem sabe, quem imagina o que aconteceu. 

Os caçadores da cidadania perdida entram em ação e terão que descobrir: 

a) Quem roubou o celular? 

b) Por que roubou? 

c) Onde está o celular? 

 

  Pistas: 

 Escola 08    Polícia 32   Prefeitura 41    Praça 27   Pronto-Socorro 56     

Museu 65   Local de coleta de lixo 18   Condomínio 74    Shopping 81 
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                    Caso 9: A Doença Misteriosa 

 

    Credo! O que é isso na sua boca? Tá cheia de bolinha amarela! Olha no 

espelho. Falou a amiga, oferecendo o espelho para Miga.  

    Miga não podia acreditar no que estava vendo e realmente estava cheio de 

bolinhas amarelas por toda a sua boca...o que será que aconteceu? Resolveu 

ligar para a mãe para levá-la ao pronto socorro. 

Os caçadores da cidadania perdida entram em ação e terão que descobrir: 

a) O que aconteceu para Miga ficar com isso em sua boca? 

b) O que é isso na boca da Miga? 

c) É transmissível? Se sim, alguém mais pegou? 

  Pistas: 

 Escola 09   Polícia 30   Prefeitura 40    Praça 28    Pronto-Socorro 57    

Museu 67   Local de coleta de lixo 19   Condomínio 75     Shopping 89 

 

        

         Caso 10: O Caso da Fake news (notícia falsa) 

   Paper chegou na sala de aula todo machucado, com o olho direito roxo, 

cheio de hematomas e arranhões. Os colegas perguntaram o que tinha 

acontecido e ele disse que muitas pessoas começaram a xingar e bater, mas 

ele não sabe dizer o motivo.  

  “Não sei o que fiz de errado”. Respondeu, quase chorando. 

 Os caçadores da cidadania perdida entram em ação e terão que descobrir: 

a) Por que as pessoas agrediram Paper? 

b) Quem motivou a agressão? 

c) O que causou a agressão? 

 

  Pistas: 

       Escola 10   Polícia 31   Prefeitura 49   Praça 29    Pronto-Socorro 58      

      Museu 68   Local de coleta de lixo 20   Condomínio76     Shopping 90  

 

7.3 Pistas 



43 
 

  

 

 

 

 

CAÇADORES DA CIDADANIA 

PERDIDA: 

EM BUSCA DE UMA CIDADE 

MELHOR 

 

LIVRO DE PISTAS 

 

                                                         

                                  1 

 
31-Nada a declarar.  

32-Nem sempre fazem boletim de ocorrência. Fica 
complicado quando são menores de idade envolvidos. 
33-Um garoto ligou para a polícia porque a mãe 

escondeu o celular dele. 
34-Encontramos ele pela rua, desorientado, gritando 
que os fantasmas iam pegar ele...estava alterado e 

levamos para o pronto socorro. 
35-Recebemos um chamado de briga de casal, mas não 
falaram nada do menino. 

36-Atendemos uma ocorrência de fornecimento de 
bebida alcóolica para menores. Encaminhamos um 
menor para o pronto socorro. 
37-Sempre temos ocorrência de 

discriminação...infelizmente. 
38-Prendemos um ex. funcionário da prefeitura acusado 
de falsificar documentos. 

39-Tivemos que atender uma ocorrência de briga no 
condomínio por causa do lixo. 
40-Os adolescentes estão começando a se relacionar 

cada vez mais cedo. Fazemos palestras nas escolas 
sobre prevenção de doenças, gravidez precoce e uso de 
preservativos. 

41-A escola pode relatar uma ocorrência e pedimos para 
o setor responsável averiguar e acompanhar o caso. 
42-Já alertamos as pessoas verificarem a veracidade 

das notícias antes de saírem espalhando. 
43-Já interditamos o local por diversas vezes, mas os 
adolescentes entram no trem abandonado para se 

drogarem. Saem correndo e gritando igual zumbi, 
quando alguém passa por lá. 
44-O conselho tutelar nos passou informação de 

denúncia por maus tratos contra uma criança da sua 
escola...temos muitas denúncias de maus tratos contra 
criança e adolescente por aqui. 

45-Já multamos dois estabelecimentos por venda ilegal 
de bebida alcóolica e cigarros eletrônicos/narguilé para 
menores. 

                                                4 

 
46-A prefeitura elabora projetos que visam o respeito 

entre as pessoas. 
47-Aquele terreno do Shopping não podia ser vendido, 
mas quando viram que podia render um bom dinheiro, o 

Sr. Corrupção tratou logo dos papéis da venda.  
48-Fomos fazer a coleta do lixo à noite, estava 
chovendo e não tinha nenhum saco de lixo para ser 

recolhido no condomínio. 
49-Estamos trabalhando em uma campanha alertando 
os pais do uso excessivo de celulares e equipamentos 

eletrônicos pelas crianças e adolescentes. 
50-Atendemos muitos casos de intoxicação por inalação 
de gás. 
51-Aqui atendemos casos graves de agressão por conta 

de diferenças étnicas. Essa semana agrediram um 
Venusiano e um Mercuriano. Acredita? Só porque são 
de outros planetas! 

52-Recebemos um caso de “quase” coma alcóolico. 
Sempre atendemos casos de coma alcóolico em 
adolescentes e crianças...infelizmente. 

53-Já atendemos esse menino aqui, algumas vezes. A 
última vez, com a perna quebrada. A mãe disse que era 
porque caiu da escada. 

54-Chegou agitado, olhos esbugalhados e de repente, 
caiu duro no chão. Só não morreu porque os médicos 
agiram rápido. Parece que foi overdose. 

55-Temos um grupo que trata dependentes de jogos 
eletrônicos e sites de relacionamento. Os casos estão 
aumentando entre as crianças e adolescentes. 

56-No hospital pedimos para não usarem celular. 
57-Todo ano alertamos os foliões sobre a doença do 
beijo/sapinho (candidíase), principalmente na época do 

carnaval. 
58- Ontem atendemos uma moça que foi agredida por 
uma desconhecida. Até agora não sabe o que 

aconteceu. 
 
                                       5 
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1-Aprendemos a separar o lixo para reciclar. 

2-O gás metano é produzido na decomposição do lixo. 

3-Na escola tem muita competição de notas, para ver que é 

melhor estudante da sala. 

4-Tem estudantes que falam para os pais que vão à escola, nem 

aparecem e ainda se metem em confusão. 

5-Lost chegou chorando e quando perguntei o que tinha 

acontecido, disse que odiava seus pais e saiu correndo. 

6-Vi saindo com um pessoal mais velho. Falaram algo de um 

trem abandonado perto do lixão. 

7-Outro dia, tropeçou e quase caiu. Estava vendo o celular e 

andando. 

8-Sempre avisamos para não trazerem objetos de valor. Fica por 

conta e risco da pessoa e a escola não é responsável. 

9-Existem doenças que podem ser transmitidas pelo beijo na 

boca. 

10-Ouvi dizer que ele tinha chutado uma velhinha e o cachorro 

dela. 

11- Vi o Sr. Reciclado vendendo latinhas. 

12-Antes de ser Shopping, era o aterro sanitário da cidade 

(lixão). 

13-Não sei de nada. 

14-Esse rapaz sempre vem jogar as garrafas vazias de pinga 

aqui e fala que o pai mandou.  

15-Veio vender umas latinhas aqui...disse que ia comprar uma 

passagem de ônibus para a casa da avó dele. 

16-Se escondem atrás das montanhas de lixo, parecem bicho. 

Rindo, chorando, gritando...já levei cada susto com esses 

moleques!!! 

17-Reciclamos celulares, jogos eletrônicos, computadores. 

Tudo é reaproveitável aqui.     
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76-Paper é um menino bom, ele nunca iria bater em ninguém. 

Adora jogar bola na praça. 

77-Houve uma discussão entre o Sr. Zelador e o Sr. Reciclado 

falando que não separou o lixo. 

78-Uma vizinha quase desmaiou na casa dela, porque o fogo 

apagou e ficou vazando gás. Ficou até tonta. 

79-Hoje cedo a Planetilda estava escrevendo um bilhete antes 

de ir para a escola. 

80-Vi uns garotos passarem por aqui no horário da aula, rumo 

ao shopping. 

81-Tem que ficar de olho, porque passam correndo e levam 

nossa mercadoria. Dizem que é para comprar droga. 

82-Adora passear aqui aos sábados...sempre depois das 15h.  

83-Não conheço.  

84-Sei quem é. A mãe compra um brinquedo para ele sempre 

que está machucado...vive roxo, esse menino, coitado! É muito 

desastrado... 

85-Saíram do shopping e um tinha uma garrafa de pinga na mão. 

86-Uma garota veio aqui e falou que não devia contratar 

estrangeiros, principalmente Mercurianos. Falei que contrato 

um funcionário por sua competência e vontade de trabalhar e 

não por serem estrangeiros ou não. 

87-As pessoas saíam correndo falando que ia explodir e os 

bombeiros interditaram o Shopping. 

88-O Sr. Zelador veio comprar mais sacos de lixo falando que 

tinham rasgado todos os sacos do lixo do condomínio durante à 

noite. 

89-Todos conhecem o Garanhão...sempre vem passear aqui 

com uma garota nova...beija todas... 

90-Outro dia uma mulher começou a bater na outra dentro do 

shopping, porque falaram que era amante do marido dela.      
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59-Mercurina adora vir aqui e é muito inteligente. Uma vez uma 
colega veio com ela, mas ficou brava porque só a Mercurina 
sabia responder as questões que o monitor fazia. 
60-Vi um homem rasgando sacos de lixo e pegando latinhas. 
61-Tiramos 2 adolescentes daqui de dentro hoje, que estavam 

alcoolizados e começaram a quebrar as obras. 

62-Quando fomos abrir o museu, vimos um garoto sair 

correndo. Acho que dormiu aqui dentro. 

63-Não vi nada. 

64-Até dentro do museu ficam trocando mensagens. Não se 

desconectam nunca! 

65-Já expulsamos um rapaz daqui. Tentou levar um quadro. 

66-Não vi nada, mas sei que aqui inunda quando o lixo entope 

os bueiros. 

67-Querem só saber de namorar...aqui não é o escurinho do 

cinema, não! 

68-Obra falsificada dá problema...sempre checamos a 

procedência antes de comprar. 

69-Não sei de nada. 

70-Temos obras de arte feitas com material reciclado. 

71-Ouvi discussão de madrugada, mas sabe como é: briga de 

marido e mulher a gente não mete a colher. 

72-Ele é um menino bom, mas ele aceita qualquer desafio. Acha 

que é o Superman. 

73-O quarto dela não é escuro: parece que fica assistindo tv a 

noite toda! Dá pra ver da minha janela. 

74-Vi um rapaz quebrar a antena daquele carro e sair correndo! 

75-Tem um rapaz mais velho que vem buscar ela aqui...não só 

ela, mas outras meninas também: o Garanhão 

 

 

 

 

                                                   6 

 

 

 

 

 

18-Vi comprando “umas pedra” e estava procurando pedaços 

de ferro.                                                                                

19-Sei de nada. 

20-Passou um menino correndo por aqui e um monte de pessoa 

atrás dele. 

21-O pessoal falou que o Shopping pode explodir. 

22-Vi uma menina naquele banco, rindo sozinha...e depois 

começou a chorar. Estranho, né? 

23-Drinke sempre aparece aqui com uma bebida nova. Ele 

mistura com suco. Deixa o pessoal doidão para roubar ou 

colocar eles numa fria. O menino passou mal aí...sempre alguém 

passa mal...um morreu. 

24-Passou por aqui e pegou umas latinhas. Disse que ia vender 

para conseguir um dinheiro. 

25-Passaram uns malucos por aqui, um quase foi atropelado. A 

polícia levou ele. 

26-Ficam no celular o tempo todo, até serem roubados. Já 

avisei, mas não estão nem aí. 

27-Vi o Mãolev negociando um celular com aquele cara ali.  

28-Não vi nada. 

29-Tinha um grupo combinando de bater em alguém. 

30-Tivemos uma ocorrência de festa e barulho de madrugada. 

Mandamos os menores de idade irem para suas casas. 

                                                                                                                                                                                

                                                  

                                                       

3 
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Se não quiser imprimir como livro, também pode imprimir as pistas em folhas A4: 

No  Pistas 

01 Aprendemos a separar o lixo para reciclar. 

02 O gás metano é produzido na decomposição do lixo. 

03 Na escola tem muita competição de notas, para ver que é melhor 

estudante da sala.  

04 Tem estudantes que falam para os pais que vão à escola, nem aparecem 

e ainda se metem em confusão. 

05 Lost chegou chorando e quando perguntei o que tinha acontecido, disse 

que odiava seus pais e saiu correndo.  

06 Vi saindo com um pessoal mais velho. Falaram algo de um trem 

abandonado perto do lixão. 

07 Outro dia, tropeçou e quase caiu. Estava vendo o celular e andando. 

08 Sempre avisamos para não trazerem objetos de valor. Fica por conta e 

risco da pessoa e a escola não é responsável. 

09 Existem doenças que podem ser transmitidas pelo beijo na boca. 

10 Ouvi dizer que ele tinha chutado uma velhinha e o cachorro dela, disse 

Bikudo. 

11 Vi o Sr. Reciclado vendendo latinhas. 

12 Antes de ser Shopping, era o aterro sanitário da cidade (lixão). 

13 Não sei de nada. 

14  Esse rapaz sempre vem jogar as garrafas vazias de pinga aqui e fala que 

o pai mandou.  

15 Veio vender umas latinhas aqui...disse que ia comprar uma passagem 

de ônibus para a casa da avó dele. 

16 Se escondem atrás das montanhas de lixo, parecem bicho. Rindo, 

chorando, gritando...já levei cada susto com esses moleques!!! 

17 Reciclamos celulares, jogos eletrônicos, computadores. Tudo é 

reaproveitável aqui. 

18 Vi comprando “umas pedra” e estava procurando pedaços de ferro. 

19 Sei de nada. 

20 Passou um menino correndo por aqui e um monte de pessoa atrás dele. 
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21 O pessoal falou que o Shopping pode explodir. 

22 Vi uma menina naquele banco, rindo sozinha...e depois começou a 

chorar. Estranho, né? 

23 Drinke sempre aparece aqui com uma bebida nova. Ele mistura com 

suco para ficar gostoso: você bebe aquilo e nem sabe o que é. Deixa o 

pessoal doidão para roubar ou colocar eles numa fria. O menino passou 

mal aí...sempre alguém passa mal...um morreu. 

24 Passou por aqui e pegou umas latinhas. Disse que ia vender para 

conseguir um dinheiro. 

25 Passaram uns malucos por aqui, um quase foi atropelado. A polícia levou 

ele. 

26 Ficam no celular o tempo todo, até serem roubados. Já avisei, mas não 

estão nem aí. 

27 Vi o Mãolev negociando um celular com aquele cara ali.  

28 Não vi nada. 

29 Tinha um grupo combinando de bater em alguém. 

30 Tivemos uma ocorrência de festa e barulho de madrugada. Mandamos os 

menores de idade irem para suas casas. 

31 Nada a declarar.  

32 Nem sempre fazem boletim de ocorrência. Fica complicado quando são 

menores de idade envolvidos. 

33 Um garoto ligou para a polícia porque a mãe escondeu o celular dele. 

34 Encontramos ele pela rua, desorientado, gritando que os fantasmas iam 

pegar ele...estava alterado e levamos para o pronto socorro. 

35 Recebemos um chamado de briga de casal, mas não falaram nada do 

menino. 

36 Atendemos uma ocorrência de fornecimento de bebida alcóolica para 

menores. Encaminhamos um menor para o pronto socorro. 

37 Sempre temos ocorrência de discriminação...infelizmente. 

38 Prendemos um ex. funcionário da prefeitura acusado de falsificar 

documentos. 

39 Tivemos que atender uma ocorrência de briga no condomínio por causa 

do lixo. 
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40 Os adolescentes estão começando a se relacionar cada vez mais cedo. 

Fazemos palestras nas escolas sobre prevenção de doenças, gravidez 

precoce e uso de preservativos. 

41 A escola pode relatar uma ocorrência e pedimos para o setor responsável 

averiguar e acompanhar o caso. 

42 Já alertamos as pessoas verificarem a veracidade das notícias antes de 

saírem espalhando. 

43 Já interditamos o local por diversas vezes, mas os adolescentes entram 

no trem abandonado para se drogarem. Saem correndo e gritando igual 

zumbi, quando alguém passa por lá. 

44 O conselho tutelar nos passou informação de denúncia por maus tratos 

contra uma criança da sua escola...temos muitas denúncias de maus 

tratos contra criança e adolescente por aqui. 

45 Já multamos dois estabelecimentos por venda ilegal de bebida alcóolica 

e cigarros eletrônicos/narguilé para menores. 

46 A prefeitura elabora projetos que visam o respeito entre as pessoas. 

47 Aquele terreno do Shopping não podia ser vendido, mas quando viram 

que podia render um bom dinheiro, o Sr. Corrupção tratou logo dos 

papéis da venda.  

48  Fomos fazer a coleta do lixo à noite, estava chovendo e não tinha 

nenhum saco de lixo para ser recolhido no condomínio. 

49 Estamos trabalhando em uma campanha alertando os pais do uso 

excessivo de celulares e equipamentos eletrônicos pelas crianças e 

adolescentes. 

50 Atendemos muitos casos de intoxicação por inalação de gás. 

51 Aqui atendemos casos graves de agressão por conta de diferenças 

étnicas. Essa semana agrediram um Venusiano e um Mercuriano. 

Acredita? Só porque são de outros planetas! 

52 Recebemos um caso de “quase” coma alcóolico. Sempre atendemos 

casos de coma alcóolico em adolescentes e crianças...infelizmente. 

53 Já atendemos esse menino aqui, algumas vezes. A última vez, com a 

perna quebrada. A mãe disse que era porque caiu da escada. 
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54 Chegou agitado, olhos esbugalhados e de repente, caiu duro no chão. Só 

não morreu porque os médicos agiram rápido. Parece que foi overdose. 

55 Temos um grupo que trata dependentes de jogos eletrônicos e sites de 

relacionamento. Os casos estão aumentando entre as crianças e 

adolescentes. 

56 No hospital pedimos para não usarem celular. 

57 Todo ano alertamos os foliões sobre a doença do beijo/sapinho 

(candidíase), principalmente na época do carnaval. 

58   Ontem atendemos uma moça que foi agredida por uma desconhecida. 

Até agora não sabe o que aconteceu. 

59 Mercurina adora vir aqui e é muito inteligente. Uma vez uma colega veio 

com ela, mas ficou brava porque só a Mercurina sabia responder as 

questões que o monitor fazia. 

60 Vi um homem rasgando sacos de lixo e pegando latinhas. 

61 Tiramos 2 adolescentes daqui de dentro hoje, que estavam alcoolizados 

e começaram a quebrar as obras. 

62 Quando fomos abrir o museu, vimos um garoto sair correndo. Acho que 

dormiu aqui dentro. 

63 Não vi nada. 

64 Até dentro do museu ficam trocando mensagens. Não se desconectam 

nunca! 

65 Já expulsamos esse rapaz daqui. Tentou levar um quadro. 

66 Não vi nada, mas sei que aqui inunda quando o lixo entope os bueiros. 

67 Querem só saber de namorar...aqui não é o escurinho do cinema, não! 

68 Obra falsificada dá problema...sempre checamos a procedência antes 

de comprar. 

69 Não sei de nada. 

70  Temos obras de arte feitas com material reciclado. 

71 Ouvi discussão de madrugada, mas sabe como é: briga de marido e 

mulher a gente não mete a colher. 

72 Ele é um menino bom, mas ele aceita qualquer desafio. Acha que é o 

Superman. 
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73 O quarto dela não é escuro: parece que fica assistindo tv a noite toda! 

Dá pra ver da minha janela. 

74 Vi um rapaz quebrar a antena daquele carro e sair correndo! 

75 Tem um rapaz mais velho que vem buscar ela aqui...não só ela, mas 

outras meninas também...garanhão... 

76 Paper é um menino bom, ele nunca iria bater em ninguém. Adora jogar 

bola na praça, mas um menino encrencou com ele. 

77  Houve uma discussão entre o Sr. Zelador e o Sr. Reciclado falando que 

não separou o lixo. 

78 Uma vizinha quase desmaiou na casa dela, porque o fogo apagou e ficou 

vazando gás. Ficou até tonta. 

79 Hoje cedo a Planetilda estava escrevendo um bilhete antes de ir para a 

escola. 

80  Vi uns garotos passarem por aqui no horário da aula, rumo ao shopping. 

81 Tem que ficar de olho, porque passam correndo e levam nossa 

mercadoria. Dizem que é para comprar droga. 

82 Adora passear aqui aos sábados...sempre depois das 15h.  

83 Não conheço.  

84  Sei quem é. A mãe compra um brinquedo para ele sempre que está 

machucado...vive roxo, esse menino, coitado! É muito desastrado... 

85 Saíram do shopping e um tinha uma garrafa de pinga na mão. 

86 Uma garota veio aqui e falou que não devia contratar estrangeiros, 

principalmente Mercurianos. Falei que contrato um funcionário por sua 

competência e vontade de trabalhar e não por serem estrangeiros ou não. 

87 As pessoas saíam correndo falando que ia explodir e os bombeiros 

interditaram o Shopping. 

88 O Sr. Zelador veio comprar mais sacos de lixo falando que tinham 

rasgado todos os sacos do lixo do condomínio durante à noite. 

89 Todos conhecem o Garanhão...sempre vem passear aqui com uma garota 

nova...beija todas... 

90 Outro dia uma mulher começou a bater na outra dentro do shopping, 

porque falaram que era amante do marido dela. 
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7.4 Soluções: 

Caso 1: A misteriosa inundação da Rua 2 

 

O Sr. Reciclado pediu para que o Sr. Zelador separasse os materiais 

reciclados que ele iria passar por lá para recolher, mas ele se esqueceu de 

separar. Quando o Sr. Reciclado chegou e viu que o Sr. Zelador não tinha 

separado, falou que ele ia separar, mas ele não deixou, pois já tinha fechado 

os sacos de lixo e ia bagunçar tudo de novo. 

Começaram a discutir e a polícia foi chamada, mas antes de chegar, o Sr. 

Reciclado foi embora. Como precisava do material para vender, esperou o Sr. 

Zelador ir embora e começou a abrir os sacos de lixo e separar os materiais 

reciclados, mas começou a chover forte e ele pegou o que interessava e 

deixou o lixo revirado. A chuva levou o lixo para os bueiros, que entupiram e a 

rua começou a inundar. 

 

a) Porque o bueiro entupiu. 

b) O lixo no bueiro. 

c) O Sr. Reciclado revirou o lixo para pegar recicláveis para vender e 

deixou o resto do lixo espalhado. 

 

Caso 2: O caso do Shopping Explosivo 

 

O Shopping foi construído em cima de um aterro sanitário que não podia ser 

vendido até ser regularizado, mas o Sr. Corrupção deu um jeito na papelada 

e vendeu, para ganhar um dinheiro extra. 

Porém, o lixo que tinha no terreno se decompôs e virou gás metano, fazendo 

com que as pessoas passassem mal e algumas desmaiassem, pois inalaram 

o gás.  

 

a) Porque inalaram gás. 

b) Gás metano. 

c) Sr. Corrupção. 
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Caso 3: O Bilhete Misterioso 

Mercurina é uma menina muito inteligente e esforçada, veio de Mercúrio 

junto com seus pais. Demorou um pouco para se adaptar, mas sempre tenta 

aprender coisas novas e seu esforço faz com que algumas pessoas sintam 

inveja das suas conquistas. Planetilda é sua colega de sala e elas já foram 

juntas ao museu, mas ficou com muito ciúmes quando elogiaram Mercurina e 

por isso resolveu escrever um bilhete, quando estava saindo do condomínio, 

para humilhá-la. 

a) Planetilda. 

b) Porque estava com ciúmes de Mercurina. 

c) No Condomínio. 

 

Caso 4: A Bebida Doce Vermelha 

 Cabulão não foi para a escola e resolveu ir para praça. Drinke, lhe ofereceu 

uma bebida alcóolica, a base de pinga e suco de morango. Drinke era 

conhecido na região por oferecer bebidas alcóolicas misturadas com suco 

aos adolescentes para roubar seus pertences ou colocá-los em enrascadas. 

Cabulão passou mal, todos o abandonaram quando a polícia chegou e levou 

ele para o hospital. 

a) Pinga com suco. 

b) A bebida alcoólica-pinga. 

c) Drinke. 

Caso 5: O Garoto Perdido 

 Lost tem problemas familiares. Seus pais sempre estão discutindo e já 

houve casos de agressões contra Lost, que foi parar no pronto socorro. Sua 

mãe sempre lhe compra brinquedos depois das agressões, mas dessa vez, 

Lost passou pela escola, mas decidiu não entrar. Dormiu na área do Museu e 

resolveu recolher latinhas e vender para comprar uma passagem de ônibus e 

ir para a casa de sua avó. 

a) Sofreu violência doméstica/foi agredido. 

b) Indo para a casa da avó. 

c) Porque fugiu de casa. 
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Caso 6: O Trem Fantasma 

 

Gost é um menino durão, não recusa nenhum desafio. Só que o desafio 

desta vez o fez parar no hospital, por overdose. Ele foi conhecer o “trem 

fantasma”, que nada mais era do que um vagão de trem abandonado atrás 

do lixão, em que adolescentes se drogavam e por ficarem muito alucinados 

por conta das drogas, acabavam assustando as pessoas com seus gritos, 

choros e gemidos; achavam que eram fantasmas.  

 

a) Sim. 

b) Usou drogas. 

c) Não. São de usuários de drogas que ficam alucinados e começam 

a gritar/chorar. 

 

Caso 7: A Bela Adormecida 

   Todos da escola conhecem ela como bela adormecida porque dorme em 

todas as aulas e está sempre com sono. Fica acordada a noite toda, usando 

o celular; os vizinhos confirmaram que observam luzes no quarto dela 

durante toda a noite. 

a) Porque fica acordada à noite usando o celular. 

b) Não está dormindo o suficiente à noite 

c) Não. 

 

Caso 8: O Sumiço do Celular 

 

O celular do Fony foi roubado por Mãolev durante o intervalo e foi levado 

para ser vendido na praça. Logo em seguida, Mãolev foi visto quebrando 

uma antena de carro, comprando drogas (possivelmente pedras de crack) e 

revirando o lixo a procura de algum metal, para fazer um cachimbo (como as 

evidências indicaram). 

a) Mãolev. 

b) Para conseguir dinheiro para comprar drogas. 

c) Vendeu para um rapaz na praça. 
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Caso 9: A Doença Misteriosa 

 Miga foi ao shopping com Garanhão, um rapaz que tem muitas namoradas. O 

que ela não imaginava é que estava com candidíase bucal, conhecida como 

doença do beijo ou sapinho e acabou contraindo, porque se beijaram na boca. 

 

a) Beijou a boca de uma pessoa que estava com uma doença 

transmissível bucal. 

b) Candidíase, também conhecida como doença do beijo ou sapinho. 

c) É transmissível e todas as pessoas que beijaram o Garanhão 

como a Miga também podem ter pegado. 

 

Caso 10: O Caso da Fake news (notícia falsa) 

 

Paper é um bom menino e adora jogar bola. Só que em uma discussão de 

jogo, Bikudo encrencou com ele e resolveu lhe pregar uma peça, contando 

uma mentira: que ele tinha batido em uma velhinha e em seu cachorro. 

A notícia se espalhou e todos queriam tirar satisfação com Paper, pois a 

mentira foi aumentando e cada um tinha uma nova versão da estória. 

Conclusão: Paper foi agredidopor causa de uma falsa notícia, uma fake 

News. 

a) Porque acharam que ele tinha agredido uma velhinha e seu 

cachorro. 

b) Bikudo 

c) Uma notícia falsa. 

 

 

 

 

 

 

Ou se preferir, folhas para montar o livro de soluções: 
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Caso 1: A misteriosa inundação da Rua 2 

O Sr. Reciclado pediu para que o Sr. Zelador separasse os materiais 

reciclados que ele iria passar por lá para recolher, mas ele se 

esqueceu de separar. Quando o Sr. Reciclado chegou e viu que o Sr. 

Zelador não tinha separado, falou que ele ia separar, mas ele não 

deixou, pois já tinha fechado os sacos de lixo e ia bagunçar tudo de 

novo. 

Começaram a discutir e a polícia foi chamada, mas antes de chegar, 

o Sr. Reciclado foi embora. Como precisava do material para 

vender, esperou o Sr. Zelador ir embora e começou a abrir os 

sacos de lixo e separar os materiais reciclados, mas começou a 

chover forte e ele pegou o que interessava e deixou o lixo revirado. 

A chuva levou o lixo para os bueiros, que entupiram e a rua 

começou a inundar. 

a) Porque o bueiro entupiu. 

b) O lixo no bueiro. 

c) O Sr. Reciclado revirou o lixo para pegar recicláveis 

para vender e deixou o resto do lixo espalhado. 

 

Caso 2: O caso do Shopping Explosivo 

O Shopping foi construído em cima de um aterro 

sanitário que não podia ser vendido até ser 

regularizado, mas o Sr. Corrupção deu um jeito na 

papelada e vendeu, para ganhar um dinheiro extra. 

Porém, o lixo que tinha no terreno se decompôs e virou 

gás metano, fazendo com que as pessoas passassem 

mal e algumas desmaiassem, pois inalaram o gás.  

 

a) Porque inalaram gás. 

b) Gás metano. 

c) Sr. Corrupção. 
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Caso 3: O Bilhete Misterioso 

 

Mercurina é uma menina muito inteligente e esforçada, veio de 

Mercúrio junto com seus pais. Demorou um pouco para se 

adaptar, mas sempre tenta aprender coisas novas e seu esforço 

faz com que algumas pessoas sintam inveja das suas conquistas. 

Planetilda é sua colega de sala e elas já foram juntas ao museu, 

mas ficou com muito ciúmes quando elogiaram Mercurina e por 

isso resolveu escrever um bilhete, quando estava saindo do 

condomínio, para humilhá-la. 

a) Planetilda. 

b) Porque estava com ciúmes de Mercurina. 

c) No Condomínio. 

 

 

Caso 4: A Bebida Doce Vermelha 

 

 Cabulão não foi para a escola e resolveu ir para praça. 

Drinke, lhe ofereceu uma bebida alcóolica, a base de 

pinga e suco de morango. Drinke era conhecido na 

região por oferecer bebidas alcóolicas misturadas com 

suco aos adolescentes para roubar seus pertences ou 

colocá-los em enrascadas. Cabulão passou mal, todos o 

abandonaram quando a polícia chegou e levou ele para o 

hospital. 

a) Pinga com suco. 

b) A bebida alcoólica-pinga. 

c) Drinke. 

 

 

 

Caso 5: O Garoto Perdido 

 

 Lost tem problemas familiares. Seus pais sempre estão 

discutindo e já houve casos de agressões contra Lost, 

que foi parar no pronto socorro. Sua mãe sempre lhe 

compra brinquedos depois das agressões, mas dessa 

vez, Lost passou pela escola, mas decidiu não entrar. 

Dormiu na área do Museu e resolveu recolher latinhas e 

vender para comprar uma passagem de ônibus e ir para 

a casa de sua avó. 

a) Sofreu violência doméstica/foi agredido. 

b) Indo para a casa da avó. 

c) Porque fugiu de casa. 

 

 

Caso 6: O Trem Fantasma 

Gost é um menino durão, não recusa nenhum desafio. Só 

que o desafio desta vez o fez parar no hospital, por 

overdose. Ele foi conhecer o “trem fantasma”, que nada 

mais era do que um vagão de trem abandonado atrás do 

lixão, em que adolescentes se drogavam e por ficarem 

muito alucinados por conta das drogas, acabavam 

assustando as pessoas com seus gritos, choros e 

gemidos; achavam que eram fantasmas.  

a) Sim. 

b) Usou drogas. 

c) Não. São de usuários de drogas que ficam 

alucinados e começam a gritar/chorar. 
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Caso 7: A Bela Adormecida 

 

   Todos da escola conhecem ela como bela adormecida 

porque dorme em todas as aulas e está sempre com 

sono. Fica acordada a noite toda, usando o celular; os 

vizinhos confirmaram que observam luzes no quarto 

dela durante toda a noite. 

a) Porque fica acordada à noite usando o 

celular. 

b) Não está dormindo o suficiente à noite 

c) Não. 

 

 

 

 

 

Caso 8: O Sumiço do Celular 

 

O celular do Fony foi roubado por Mãolev durante o 

intervalo e foi levado para ser vendido na praça. Logo 

em seguida, Mãolev foi visto quebrando uma antena de 

carro, comprando drogas (possivelmente pedras de 

crack) e revirando o lixo a procura de algum metal, para 

fazer um cachimbo(como as evidências indicaram). 

a) Mãolev. 

b) Para conseguir dinheiro para comprar 

drogas. 

c) Vendeu para um rapaz na praça. 

 

 

Caso 9: A Doença Misteriosa 

 

 Miga foi ao shopping com Garanhão, um rapaz que tem 

muitas namoradas. O que ela não imaginava é que estava com 

candidíase bucal, conhecida como doença do beijo ou sapinho 

e acabou contraindo, porque se beijaram na boca. 

 

a) Beijou a boca de uma pessoa que estava com 

uma doença transmissível bucal. 

b) Candidíase, também conhecida como doença do 

beijo ou sapinho. 

c) É transmissível e todas as pessoas que 

beijaram o Garanhão como a Miga também 

podem ter pegado. 

 

 

 

Caso 10: O Caso da Fake news (notícia falsa) 

 

Paper é um bom menino e adora jogar bola. Só que em uma 

discussão de jogo, Bikudo encrencou com ele e resolveu lhe 

pregar uma peça, contando uma mentira: que ele tinha batido 

em uma velhinha e em seu cachorro. 

A notícia se espalhou e todos queriam tirar satisfação com 

Paper, pois a mentira foi aumentando e cada um tinha uma 

nova versão da estória. Conclusão: Paper foi agredidopor 

causa de uma falsa notícia, uma fake News. 

 

a) Porque acharam que ele tinha agredido uma 

velhinha e seu cachorro. 

b) Bikudo 

c) Uma notícia falsa. 
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8. Capítulo VIII Resultados 

 8.1 Novas propostas de casos 

       Esse jogo é aberto, permitindo que os jogadores e os professores mediadores 

elaborem novos casos de acordo com a demanda da escola. O intuito é o de usarem 

a criatividade em favor do aprendizado de forma divertida. 

       Não se limita apenas ao aprendizado de cidadania: pode ter interdisciplinaridade, 

ter casos específicos de outras disciplinas, charadas matemáticas, por exemplo. Esse 

projeto é apenas uma ideia dentre várias possíveis. 

  8.2 Compartilhando experiências e resultados 

      O site(https://cacadoresdacidadaniaperdida.wordpress.com/) será alimentado 

com as informações desse projeto e utilizado como plataforma base para divulgação, 

feedbacks, perguntas e respostas, trocas de experiências e ideias. 

  Obrigada pela atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cacadoresdacidadaniaperdida.wordpress.com/
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