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Introdução:

A criação do material didático apresentado neste trabalho, um jogo de tabuleiro em três dimensões, está inserida no contexto de 
uma atividade do XV Curso de Educação Ambiental desenvolvido no Núcleo de Pesquisas Ecológicas de Macaé (NUPEM/UFRJ), 
no município de Macaé, estado do Rio de Janeiro, que ocorreu de 06 a 10 de Fevereiro de 2006, com duração de 40 horas.
O curso é resultado da disciplina “Instrumentação em Ensino de Ecologia”, do Instituto de Biologia da UFRJ, onde onze alunos de 
graduação participam do planejamento, confecção de material instrucional e execução do curso sob supervisão de três docentes. 
O curso prioriza atividades que fogem das aulas convencionais, como trabalhos de campo em mata, restinga, lagoa, manguezal e 
costão rochoso, alguns preservados e outros com forte ação antrópica, jogos de cooperação, brincadeiras de pique e dinâmicas 
que utilizem exemplos dos ecossistemas visitados, aprimorando metodologias de ensino sobre questões ambientais e 
problematizando, através da relação teoria-prática, as situações ambientais relativas ao cotidiano dos cursistas.

Metodologia:

Costão rochoso é o nome dado ao ambiente costeiro formado por rochas situado na transição entre os meios terrestre e aquático. 
É considerado muito mais uma extensão do ambiente marinho que do terrestre, uma vez que a maioria dos organismos que o 
habitam, estão relacionados diretamente ao mar. Os costões rochosos comportam uma rica e complexa comunidade biológica. O 
substrato duro favorece a fixação de larvas e propágulos de diversas espécies de invertebrados e algas, sendo comum a ocupação
do espaço por faixas ou zonas, onde cada grupo é mais abundante em locais onde as condições ambientais favorecem a 
sobrevivência (Coutinho, 2002). Além disso, a grande diversidade de micro-hábitats contribui para a determinação da diversidade 
biológica. Diferentes grupos apresentam adaptações e formas de vida relacionadas ao local que habitam. Uma característica muito
peculiar ao costão rochoso é a competição por espaço que os organismos ali adaptados realizam constantemente, pois se trata de 
um ambiente de apenas duas dimensões e superfície reduzida. E foi justamente essa característica que escolhemos para o tema 
central do jogo. 
O jogo do costão fez parte das atividades do quarto dia de curso, quando, pela manhã, o ecossistema costão rochoso foi visitado. 
O costão localiza-se na Praia dos Cavaleiros, onde os cursistas foram divididos em grupos para realizar uma dinâmica, visando a 
observação das características do ambiente, o padrão de distribuição das espécies e a diversidade de formas existentes, 
estimulando a reflexão sobre as relações entre os organismos e as limitações impostas pelos fatores bióticos e abióticos.
Alguns organismos que ocorrem no costão da Praia dos Cavaleiros foram selecionados como “personagens” do jogo, observando 
as características biológicas de cada grupo e as zonas do costão onde são comumente encontrados. O jogo comercial “WAR” da 
Grow, nos serviu de inspiração para montar a dinâmica e regras do jogo.

O jogo do costão fez parte das atividades da tarde do quarto dia de curso. Ele é um modelo, uma abstração do real e como tal, 
algumas peculiaridades do ambiente precisaram ser abstraídas para uma melhor dinâmica do jogo
O jogo do costão necessita de dez jogadores. Nenhum deles vencerá exatamente o jogo, pois não há um vencedor. . É um jogo de
estratégia, onde é necessário lutar constantemente para se manter vivo e atingir seu objetivo. Dificilmente um jogador conseguirá 
ganhar o jogo baseado somente na sorte.



O objetivo deste modelo foi observar e discutir as dificuldades apresentadas para a colonização do ambiente do costão rochoso, 
bem como a sua distribuição de espécies em zonas de acordo com suas características morfofisiológicas.
Componentes do Jogo: 1 tabuleiro 3D representando o costão rochoso com suas regiões (infra, meso e supralitoral) demarcadas; 9
conjuntos de peças, cada um representando um organismo diferente e possuindo 8 peças; 1 peça representando o caramujo-
predador; 10 cartas com as características e objetivos de cada um dos organismos; 20 cartas, uma para cada território, que 
definem onde cada organismo vai iniciar sua jornada; 3 dados; tabela com todos os objetivos, para ser anexa ao tabuleiro, onde 
todos os jogadores possam ver.

Desenvolvimento:

Cada jogador escolhe um organismo entre os 10: Litorina , Alga-parda (Sargassum spp), Poliqueto (Phragmatopoma spp), 
Esponja, Alface-do-mar (Ulva spp), Ouriço-do-mar, Mexilhão (Perna perna), Chapéu-chinês, Craca e Caramujo-predador 
(Stramonita spp). A escolha pode ser feita por sorteio ou acordo.
Após distribuir as peças, é feita a distribuição das cartas com as características e objetivos de cada ser. Cada jogador recebe uma 
carta correspondente ao organismo que escolheu e deve ler para todo o grupo. O objetivo de cada jogador, primeiramente, é 
manter-se vivo e conquistar o ambiente onde está adaptado (que consta no seu cartão, como objetivo). Após, deve lutar para se 
manter naquele local. Uma vez estabelecido, deve se expandir lateralmente (representando a reprodução) pelos territórios, dentro 
da faixa ótima para sua sobrevivência.
Cada jogador, inclusive o caramujo-predador, retira para si uma carta-território, coloca uma peça do seu ser no território 
correspondente e devolve a carta ao montinho. 
O Jogo: Cada jogador lança um dado. Aquele que obtiver o ponto mais alto inicia o jogo, seguido pelo jogador a sua esquerda 
(sentido horário). Em caso de empate, o lançamento é repetido somente entre esses jogadores.
Se o organismo de um jogador não sobreviver no território sorteado, morre. O jogador deve retirar a peça e ficará de fora na 1ª 
rodada. 
A 1ª rodada de fato inicia-se com os jogadores que tenham sobrevivido no território. Cada jogador passa na sua vez, em todas as 
rodadas, pelas seguintes etapas:
a) Se morreu na rodada anterior, retira uma nova carta-território, uma por rodada, até cair em ambiente onde consiga sobreviver e 
iniciar sua jornada;
b) Coloca 1 nova peça do seu organismo de acordo com sua estratégia, se expandindo em direção ao seu objetivo;
c) Se desejar, ataca seus adversários;
d) Uma vez em seu objetivo, se defende para permanecer ali e se expandir lateralmente.
Se, na jogada anterior, um organismo morreu em uma disputa ou ambiente não propício, deve iniciar sua próxima jogada retirando 
nova carta-território. Se o ambiente for propício, coloca sua peça ali, independente do território ser ocupado. Se estiver vazio, ele o 
conquistou e dali, na próxima rodada, inicia sua jornada. Se estiver ocupado, deve, nesse momento, iniciar um ataque ao ocupante
do território. Mas se esse território é ocupado pelo caramujo-predador, já entra no jogo sendo devorado e morre de novo.
Quando o jogador se expande para um território não ocupado, pode ocorrer lateral ou verticalmente, sempre para um território que 
tenha fronteira, nunca em diagonal. O jogador mantém sua peça original e coloca a nova peça no território para onde quer se 
expandir.
O ataque só pode ser dirigido a um território adversário com fronteiras em comum, lateral ou verticalmente, nunca em diagonal.  O 
jogador mantém sua peça original e coloca a nova peça no território que vai atacar, junto à peça adversária.
1) O caramujo-predador sempre ganha.
2) Cada jogador deve observar se o território faz parte de seu objetivo (se está adaptado a ele) ou não. Se sim, jogará com 2 
dados. Se não, jogará com 1 dado. Se os dois jogadores estiverem adaptados, jogarão com apenas 1 dado cada.
3) Compara-se o maior ponto entre os dados adversários. Em caso de empate a defesa sempre ganha.
4)Quem tirar o maior número nos dados terá conquistado o território e deverá manter a peça do seu organismo ali, retirando a peça
do adversário.
Cuidado com o Caramujo-predador: A cada duas rodadas completas, o grande Caramujo-predador passeia pelo costão. O jogador 
responsável por ele retira uma carta-território onde vai permanecer durante duas rodadas. Onde entrar, se houver um ser 
ocupante, este será devorado e morrerá.

Considerações Finais:

Conforme previsto, o jogo teve excelente receptividade por parte dos cursistas e cumpriu seus objetivos. Durante a elaboração do 
material e nos testes entre os monitores, já se podia perceber o bom funcionamento do mesmo. Os cursistas conseguiram 
visualizar e compreender a zonação e, ao longo do jogo, ficaram claras as posições que cada organismo ocupa no costão. Por 
tratar-se de um jogo de ocupação de território e uso de estratégia, envolve os dez jogadores em cada jogada e não somente em 
jogadas individuais. Todos os jogadores estão envolvidos numa situação problemática com relação a qual devem tomar decisões e
prever suas conseqüências. Isto contribuiu para discussão e compreensão de conceitos e processos em ecologia.
O jogo do costão funcionou perfeitamente como simulação, uma modalidade didática envolvente de discutir sobre um ecossistema.
Por ser preparado com material barato, prático e de fácil confecção, estimula que os docentes e demais agentes educadores 
reproduzam o jogo e se tornem multiplicadores, compartilhando os conhecimentos construídos ao longo do curso.
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