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RESUMO 

 

As atividades lúdico-pedagógicas são ferramentas que colaboram no estímulo dos 
educandos à apreciação de conteúdos ao mesmo tempo em que se tornam atividades 
de prazer. O equilíbrio desses papéis torna essa estratégia viável ao ambiente escolar. 
Essa pesquisa, de natureza qualitativa, buscou investigar as contribuições do jogo 
Ambientalista Global como intervenção pedagógica para a abordagem do conteúdo 
cálculo estequiométrico. A presente pesquisa foi realizada em duas escolas da rede 
privada de ensino, localizadas em Belo Horizonte, Minas Gerais, para 42 alunos da 1ª 
série do Ensino Médio. A temática abordada, cálculo estequiométrico, foi escolhida 
por se tratar de um conteúdo considerado difícil de compreensão pelos alunos, e o 
instrumento utilizado foi o jogo, por ser considerado uma estratégia diferenciada. No 
primeiro momento da pesquisa foi elaborado o jogo, com regras, layout adequado e 
componente necessário. O segundo momento constitui na apresentação e aplicação 
do jogo aos alunos. O Engajamento Disciplinar Produtivo, nesta etapa, foi avaliado 
pelas contribuições que o jogo proporcionou.  Para a coleta de dados foram realizadas 
gravações em vídeo, fotografias, registros em caderno de campo e aplicação de 
questionários. Esses envolviam questões de apreciação da atividade lúdica como 
pertinente na revisão de conteúdo e de validação do jogo como instrumento 
educacional. Num terceiro momento,os dados foram analisados por meio da técnica 
de Análise Textual Discursiva. A ênfase desta pesquisa encontra-se na verificação 
das contribuições do jogo Ambientalista Global com relação à revisão e aplicação do 
conteúdo cálculo estequiométrico em questões- problema. Os resultados das análises 
permitiram deduzir que o jogo Ambientalista Global apresenta-secomo um potencial 
instrumento recursivo para a aprendizagem desse conteúdo. 

 

Palavras-chave:Jogo, Ludicidade, Recursividade, Ensino de química, 

Estequiometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The ludic-pedagogic activities are tools that collaborate in stimulating the students to 
the appreciation of contents while they become activities of pleasure. The balance of 
these roles makes this strategy viable to the school environment. This research, of a 
qualitative nature, sought to investigate the contributions of the Global 
Environmentalist game as a pedagogical intervention to approach the stoichiometric 
calculation content. The present research was carried out in two schools of the private 
school located in Belo Horizonte, Minas Gerais, for 42 students of the 1st grade of High 
School. The thematic approach, stoichiometric calculation, was chosen because it is a 
content considered difficult to understand by the students, while the game instrument, 
because it is considered a differentiated strategy. In the first moment of the research 
was elaborated the game, with rules, adequate layout and necessary component. The 
second moment of the research constitutes in the presentation and application of the 
game to the students. The Productive Disciplinary Engagement, at this stage, was 
evaluated by the contributions that the game provided. For data collection, video 
recordings, photographs, field book records and the application of questionnaires were 
carried out. These involved questions of appreciation of play activity as relevant in 
reviewing content and validating play as an educational tool. In a third moment the 
data were analyzed by means of the Discursive Textual Analysis technique. The 
emphasis of this research lies in the verification of the contributions of the Global 
Environmentalist game regarding the review and application of the stoichiometric 
calculation content in problem issues. The results of the analysis allowed us to deduce 
that the Global Environmentalist game presents itself as a potential recursive tool for 
learning this content. 
 
 
Keywords: Game, Playfulness, Recursion, Chemistry teaching, Stoichiometry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O educador sempre busca habilitar seus alunos para uma formação 

consistente. A capacidade de reconhecer, analisar, ponderar e atuar nos problemas 

da sociedade, bem como contribuir de modo a resolvê-los são caminhos trilhados no 

processo educacional. Diante dessa intenção, a educação científica deve provocar 

reflexões como formas de compreender o mundo, permitindo ao estudante a 

interpretação de situações e a tomada de posturas adequadas.  

 A educação em ciências tem um papel importante no contexto atual visto que 

os rumos tomados a partir dos conhecimentos científico-tecnológicos afetam toda a 

sociedade (SANTOS, 2011). O objetivo de ensinar e aprender ciências deve ir além 

da formalidade conceitual. Deve permitir que o entendimento das questões científicas 

se configure por dimensões procedimentais e atitudinais (CARVALHO, 2004); além 

de abranger uma visibilidade global que percorra por percepções sócio-científico-

culturais a qual a técnica e a ciência se completam (MENEZES, 2000). 

 A química oferece, a partir da compreensão dos conteúdos apresentados pela 

ciência, uma perspectiva com fundamentos de se perceber o mundo. No texto das 

diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN +, 2002) é descrito que o 

universo da ciência Química, por meio da escola, traz linguagens e modelos que 

compõem a cultura científica por inter-relação dinâmica de conceitos cotidianos e 

científicos diversificados. Estabelece-se nos PCN+ (BRASIL, 2002) 

  
 [...]1 a Química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os 

horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o 
conhecimento químico for promovido como um dos meios de interpretar o 
mundo e intervir na realidade, se for apresentado como ciência, com seus 
conceitos, métodos e linguagens próprios, e como construção histórica, 
relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da vida 
em sociedade.  

 [...] O aprendizado de Química no ensino médio [...]deve possibilitar ao aluno 
a compreensão tanto dos processos químicos em si quanto da construção de 
um conhecimento científico em estreita relação com as aplicações 
tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas”. 
(p.87) 

 

                                                           
1 [...] é um símbolo para representar que falas anteriores foram suprimidas. Essas falas foram 
consideradas pouco relevantes para a análise 
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 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB,1996), no artigo 35, apresenta 

entre seus incisos, que a educação básica terá como finalidade “a consolidação e o 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando 

o prosseguimento de estudos”, indicando, assim, que o ensino oferecido deve ser 

assimilado como fundamentos de entendimento de mundo e não  apenas como uma 

apresentação conceitual.  

Apresentamos como temática de estudo o aprofundamento e a assimilação 

de conteúdos da ciência química por intervenção lúdica a partir do uso de um jogo 

denominado Ambientalista Global, elaborado pelos autores dessa pesquisa. 

Buscamos uma reiteração de conceitos, com vistas à incorporação desses, aplicados 

em problemas contextualizados apresentando como recurso didático o jogo, 

possibilitando uma nova abordagem como revisão de conteúdo.  

 No artigo 36, inciso II, da LDB (1996),se define que o currículo do ensino 

médio deverá “adotar metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a 

iniciativa dos estudantes”, orientando a oferecer diferentes possibilidades que possam 

contribuir no processo de ensino e aprendizagem.  

 O jogo elaborado foi aplicado, na perspectiva de pesquisa, como uma 

ferramenta de intervenção didática2 alternativa que possa, a partir de questões- 

problema, oferecer uma recursividade de conteúdos da química, em maior 

expressividade estequiometria e reações químicas.  Objetivamos, assim, revisar, em 

diferentes momentos de aprendizagem, um apanhado de conteúdos já outrora 

apresentados, mas que devem ser constantemente reafirmados para uma assimilação 

mais congruente. 

 Segundo Siqueira et al (2011),  
 
Uma abordagem recursiva possibilita a oportunidade de aprendizagem 
àqueles que não haviam se apropriado dos conhecimentos ensinados e 
permite aos estudantes que já aprenderam expandir seu conhecimento por 
meio de novas explicações e construção de novos modelos e estruturas 
cognitivas. (p. 232) 

 

 Traçar o objetivo final, pronto e sem “rodeios”, ou seja, de forma explicita, 

nem sempre é mais fácil do que traçar os termos que envolvem esse objetivo (PINTO, 

2017). Análoga a essa reflexão está a definição de recursividade.  Entendemos que é 

                                                           
2 Intervenção didática pode ser compreendida como atividade diferenciada à tradicional aplicada em 
um momento escolar. 
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possível desenvolvermos certas competências tomando como parâmetros habilidades 

já assimiladas, que, de certa forma, apresentam elo com a nova situação. Ainda 

segundo Pinto (2017, p. 12), “identifica-se a recursividade nestas ações quando, uma 

delas, retoma ou chama a tarefa inicial”.  

 Para Teixeira e Silva (2014, p.345) se faz o uso da “recursividade, por meio 

da qual se pode produzir, a partir de um número finito de elementos [...], um número 

infinito de expressões discretas [...]”. 

 A condição de desenvolver percursos de raciocínio a partir do recorte de 

memórias está presente em todas as etapas de nosso desenvolvimento. No ensino 

de química não é diferente. Segundo Siqueira et al (2011): 

 
[...] a recursividade pode remeter à utilização de um mesmo conhecimento, 
quando ocorre a revisita deste nas explicações de fenômenos e 
transformações específicas dessa ciência em outros contextos e momentos 
diferentes ao longo do processo de escolarização. (p. 232)  
 

 Procuramos neste trabalho apresentar um instrumento lúdico e colaborativo 

que possa ser oferecido no espaço educacional, cuja finalidade é proporcionar a 

recursividade de conteúdos de química. Ferramentascomo essa são descritas por 

Gasparin (2009) como instrumentalização, referindo-se ao percurso pelo qual o 

conteúdo sistematizado é apresentado aos alunos para que o assimilem, reafirmem e 

incorporem.     

 O jogo Ambientalista Global, apresentado como produto da pesquisa como 

intervenção recursiva, perfaz o caminho da instrumentalização. Moratori (2003) 

sugere esse tipo de intervenção descrevendo que:  

 
[...] o jogo ajuda a construir novas descobertas, desenvolve e enriquece sua 
personalidade e simboliza um instrumento pedagógico que leva o professor 
à condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. (p. 2) 
 

 Há uma infinidade de jogos com finalidade e potencialidades diferentes, 

todavia, no contexto escolar, aqueles que remetem a assimilação e/ou reafirmação do 

conhecimento devem ser vistos como possíveis propostas a serem incorporadas 

como estrutura de ensino. Soares (2004, p. 16) afirma que “a utilização de jogos pode 

ser um diferencial na tentativa de despertar a atenção destes alunos, a maioria, 

desmotivados e conformados com o fato de serem aprovados sem o mínimo esforço”.  

 A mescla entre o estímulo que o jogo pode trazer, integrado ao desafio que 

conteúdos da química podem sustentar, refletem em ações de interesse do aluno. 

Ramos (1990) destaca que o desafio é algo que pode despertar o interesse, abarcado 
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em problemas regulares do cotidiano ou ainda exposto de maneira direta e clara ao 

estudante. 

 Outra forma de estimular e envolver os alunos em atividades escolares é 

incorporar o uso de recursos tecnológicos. Segundo Nascimento (2013, p.8) “os 

alunos cresceram na era da informática, utilizando o computador, conectando-se à 

internet e fazendo uso de celulares”, assim “as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) surgem como uma alternativa educacional”. A pertinência dos 

recursos tecnológicos é um ponto a ser considerado quanto a aproximação da escola 

com oeducando em sua realidade contemporânea. 

 Diversas temáticas poderiam ser exploradas para se buscar um 

comprometimento do aluno com a proposta e reafirmação do conhecimento.  

Temáticas que possam fecundar considerações entre a ciência e o contexto no qual 

o aluno está inserido são importantes no processo formativo. Em documentos oficiais 

(Brasil, 1999) é considerada fundamental a articulação do conhecimento científico 

com valores educacionais, éticos e humanos que possam ser contextualizados. A 

partir daí se constroem significados, apresentados por situações problemáticas reais 

e que possibilite ao aluno desenvolver competências e habilidades específicas para a 

tomada de decisões. 

 A temática norteadora do jogo é cálculo estequiométrico, além de outros 

tópicos que se atrelam a essa temática principal, mas que são figurados em situações-

problema.  

 Na perspectiva de desafio como intenção do jogo e conteúdo de ciência 

química a ser contemplada, os cálculos estequiométricos se correlacionam. As 

análises de dados estequiométricos, bem como as relações que esses dados trazem 

em contextos reais, podem refletir em elementos mais concretos que fomentem ações 

apropriadas. Entretanto, esse mesmo conteúdo, em muitos momentos, não é visto 

com bons olhos ao entendimento dos alunos. Há uma dificuldade de interpretação nas 

situações-problema que envolve a estequiometria. Santos (2013), a partir de uma 

revisão na literatura, aponta a dificuldade de abstração e transição entre os níveis 

macroscópicos, submicroscópicos e simbólico, a compreensão da constante de 

Avogadro, equívocos na relação mol/quantidade de matéria/número de 

Avogadro/massa molar e ainda dificuldade na articulação de procedimentos 

matemáticos como causas de certarejeiçãocom o conteúdo de estequiometria. Nesse 

sentido, o discurso conceitual não tem significado na linguagem matemática, ou seja, 
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a manipulação dos dados, por automatismo, não sugere uma reflexão dos propósitos 

desses. Se não há sentido, não há interiorização deste conhecimento que, por sua 

vez, acaba sendo rejeitado.  

 Por conseguinte, a escolha da temática estequiometria como conteúdo 

explorado no jogo Ambientalista Global procurou contribuir na ressignificação de 

conteúdos, geralmente, trazidos pelos educandos como ponto de dificuldade. Diante 

das possibilidades de oferecer uma proposta factível à realidade das instituições, o 

jogo Ambientalista Global poderá contribuir como ferramenta pedagógica. 

 

1.1 Justificativa 

 

 A proposta de se elaborar uma ferramenta lúdica como instrumento de 

reafirmação e assimilação do conteúdo cálculos estequiométrico e subtópicos 

relacionados, justifica-se pela necessidade de se apresentar artifícios que possam 

contribuir de forma alternativa no processo formativo do aluno. Ao oferecer um produto 

que oportunize a aplicação de conceitos, provocamos uma reflexão, por parte dos 

alunos, no que se refere aos conteúdos já apresentados e aos que devem ser 

retomados, visto que a proposta apresenta questões-problema que necessitam de um 

conhecimento prévio.  

 É possível e desejável que a cada conteúdo lecionado o professor reflita 

sobre os significados que determinados conteúdos trazem aos alunos, isto é, se os 

tópicos explorados em sala possam ter efeitos de conhecimento aos educandos. 

Nesta direção faz sentido questionarmos: Como as dificuldades encontradas nos 

conteúdos de química podem interferir na tomada de atitudes e nos procedimentos, 

sobretudo no entendimento de estequiometria, frente ao posicionamento que 

socialmente o aluno deve apresentar? Como a compreensão destes podem promover 

condutas reflexivas numa perspectiva de entendimento de mundo? E como possibilitar 

a retomada desses conteúdos de forma diferenciada? 

 Consolidar a ciência química como argumento de entendimento das 

transformações é uma apropriação importante no processo de formação do 

conhecimento. Moraes (2008) afirma que “a produção do conhecimento científico 
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ocorre por um questionamento e ampliação reconstrutiva de conhecimento e teorias 

existentes e já aceitas por uma comunidade de especialistas” (p.3). Não se constroem 

novas perspectivas científicas do vazio. Há compreensões anteriores que 

fundamentam novas buscas. Na escola são dados os primeiros passos para isso com 

a apresentação de conteúdos e a indicação de entendimentos prévios. Ainda segundo 

Moraes (2008): 

 
[...] na escola a aprendizagem se dá por reconstrução e complexificação do 
conhecimento que o aluno já traz para o contexto escolar, processo que se 
inicia com questionamentos e culmina com entendimentos ampliados dos 
temas questionamentos. (p.3) 
 

 A estequiometria é um dos conteúdos que implicam dificuldade na 

compreensão de parte da ciência química, sendo assim um tópico importante a ser 

superado e reafirmado. Pesquisas, como apresentadas por Costa e Souza (2013), e 

em publicações como de Gomes e Horta Macedo (2007), apontam a estequiometria 

como um tópico de grande dificuldade de sistematização, vista como um obstáculo no 

processo de ensino e aprendizagem. Notório também pela experiência pessoal com o 

tema e sua abordagem em sala de aula. 

 No sentido de contribuir positivamente na superação das dificuldades 

enfrentadas na química, debates e propostas sobre possibilidades pedagógicas 

apontam o uso de jogos como uma escolha pertinente. Segundo Santana e Rezende 

(2008): 

 
Grandes teóricos precursores de métodos ativos da educação (Decroly, 
Piaget, Vigotsky, Elkonin, Huizinga, Dewey, Freinet, Froebel) frisaram 
categoricamente a importância que os métodos lúdicos proporcionam à 
educação de crianças, adolescentes e adultos, pois nos momentos de maior 
descontração e desinibição, oferecidos pelos jogos, as pessoas se 
desbloqueiam e descontraem, o que proporciona maior aproximação, uma 
melhoria na integração e na interação do grupo, facilitando a aprendizagem. 
(p.2) 
 

 Igualmente afirmando que o as atividades lúdicas podem contribuir no 

processo educativo recorremos a Castro e Costa (2011, p. 28) indicando que essas 

“podem desenvolver as funções cognitivas e emotivas dos alunos, tornado o ensino 

mais eficaz, além de proporcionar momentos de alegria, prazer e socialização”. 

 Na perspectiva de se apresentar uma proposta compatível com a realidade 

das instituições de ensino, acolhendo as adversidades de aprendizagem e a 

promovendo de forma lúdica, o uso de jogos foi acolhido como possibilidade de facilitar 
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a compreensão, assimilação e aplicação do conteúdo, no caso, estequiometria, em 

situações contextualizadas, utilizandocomo ferramenta de revisão. 

 Na perspectiva do uso do lúdico podemos citar Cunha, afirmando que: 

 
[...] os jogos didáticos, quando levados à sala de aula, proporcionam aos 
estudantes modos diferenciados para aprendizagem de conceitos e 
desenvolvimento de valores. É nesse sentido que reside a maior importância 
destes como recurso didático. (p.96) 
 

 A pesquisa realizada se faz pertinente no sentido de conceder ferramentas 

que consolidam o conhecimento por meio de instrumento recursivo para um conteúdo 

dito complexo, cálculo estequiométrico, mas que ao mesmo tempo se evidencia no 

contexto dos nossos alunos por situações-problema, permitindo a esses perceber e 

articular a ciência química. 

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo geral 

 Investigar as contribuições de um jogo educativo envolvendo cálculos 

estequiométricos como ferramenta de revisão no processo formativo do educando de 

ensino médio. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 I – Construir um jogo que opere cálculos estequiométricos e conteúdos afins 

como atividade complementar no processo de ensino; 

 II – Analisar o potencial do jogo na função lúdica e educacional a partir da sua 

aplicação; 

 III – Analisar o aporte recursivo oferecido pelo jogo como aspirações de 

apropriação, assimilação e posicionamento de conteúdos da química. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Estratégias diferenciadas como caminho para a educação 

  

 A atribuição dada à educação formativa geralmente remete à capacidade 

cognitiva que os educandos assumem ao receber determinados conteúdos. A 
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percepção desta atribuição, por parte do aluno, como faculdade intelectual para 

compreensão de mundo é extremamente importante. (BONDEZAN, 2009). 

  A diversidade na forma de explorar o processo educativo possibilita uma 

abrangência maior de envolvimento pela maioria dos alunos. Anastasiou e Alves 

(2009) analogamente consideram que o papel do educador é semelhante à de um 

estrategista, no que refere à necessidade de se fazer escolhas, de organizar e propor 

as melhores ferramentas para alcançar um objetivo na educação, abarcando um maior 

número de alunos. 

  Herbert Simon3, Nobel em Economia, em 1978, afirmou que “o significado de 

saber mudou: em vez de ser capar de lembrar e repetir informações, a pessoa deve 

ser capaz de encontra-las e usá-las” 4.  Diante dessa afirmação, o educador deve 

ampliar seus objetivos atendendo assim um maior número de necessidades do saber 

(URSI e BIZERRA, 2017). 

  A formação integral deve fornecer habilidades ao indivíduo para sustentar e 

capacitar em ações que promovam um bem comum. Essa integralidade educacional 

deve ser percebida nas suas atitudes, nas suas relações interpessoais, na 

manifestação de sua opinião, entre outras capacidades, que permitem ao educando 

apresentar-se como sujeito ativo. 

  As variações das estratégias no processo educacional passam a ser 

consideradas relevantes para que atendam um maior número de educandos numa 

maior integralidade formativa. Ao variar, o educador contempla os alunos que são 

mais auditivos, os que são mais visuais e os sinestésicos (URSI e BIZERRA, 2017).  

  Considerando os quatro pilares da educação, levantados por Delors (2006), i 

- aprender a conhecer; ii – aprender a fazer; iii – aprender a viver juntos e iv- aprender 

a ser; se faz necessário atuar ativamente com o intuito de garantir tais vertentes. 

Nesse sentido, a perspectiva dialética, que segundo Vasconcellos (1992, p.29) 

“compreende o indivíduo como ser ativo e de relações”, apresenta-se como estrutura 

significativa no desenvolvimento de estratégias relevantes para a educação. 

                                                           
3Herbert Alexander Simon foi um economista estadunidense. Foi agraciado com o Prêmio Nobel de 
Ciências Econômicas em 1978. Foi um pesquisador nos campos de psicologia cognitiva, informática, 
administração pública, sociologia econômica, e filosofia. 
4 “Observatins on the Science osDcience Learning”, documentoelaborado para o Committee on 
Develoments in the Science of Learning for the Sciences os Science Learning: an Interdiscuplinary 
Discussion, do Departamento de Psicologia da Universidade Carnegie Mellon, 1996. 
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  Segundo Ursi e Bizerra (2017, p.92), os temas expostos em sala de aula 

devem ser “trabalhados, refletidos e reelaborados pelos estudantes e não transmitidos 

pelo professor a um sujeito passivo, que apenas absorve e reproduz a informação”. A 

estrutura dialética aponta três dimensões básicas de orientações estratégicas para o 

desenvolvimento de atividades educacionais. Para Ursi e Bizerra (2017), são elas: 

 
MOBILIZAÇÃO PARA O CONHECIMENTO – Momento de sensibilização, de 
apresentação sincrética do objeto de estudo. 
 
CONSTRUÇÃO DO CONHECIENTO – Segundo nível de interação, em que 
há a problematização do objeto, e no qual o estudante deve elaborar relações 
as mais totalizantes possíveis, identificando a prática social que deu origem 
ao conhecimento que existe sobre o objeto estudado e desenvolvendo uma 
visão crítica da realidade. 
 
ELABORAÇÃO A SÍNTESE DO CONHECIMENTO – Momento de 
sistematização e elaboração concreta do conhecimento, em que o estudante 
deve expor os vários níveis de relações que conseguir estabelecer como 
objeto de conhecimento, seu significado, bem como a generalização, a 
aplicação em outras situações que não as estuadas. (p. 92-93) 
 

  Segundo essas autoras qualquer tipo de estratégia educacional pode ser 

estruturada pelo percurso dialético, respeitando as três orientações básicas.  

  O esquema abaixo, Figura 1, representa uma organização sistemática destes 

percursos dialéticos para a elaboração de estratégias educacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Resumo da estratégia dialética. 
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Fonte: Ursi e Bizerra, 2017. 

  Ursi e Bizerra (2017) sugerem alguns exemplos de estratégias voltadas para 

a educação em Ciências.  

• Aula Expositiva; 

• Demonstração; 

• Aulas práticas; 

• Trabalho de campo; 

• Simulações; 

  Esse último abrange as dramatizações e os jogos. Ainda segundo Ursi e 

Bizerra (2017, p.104) “todos os benefícios dos jogos podem ser transferidos para o 

Ensino de Ciências”. 
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  O processo educativo, nesse contexto, deve ser estruturado no sentido de 

apresentar possibilidades de uma compreensão, envolvimento e ação que resulte na 

formação consciente. Para isso, concomitante às perspectivas de Costa (2012, p.42), 

espera-se que o educando seja orientado no sentido de possibilitar a formação de um 

pensamento crítico, criativo e atuante. Que seja capaz de analisar as complexas 

relações entre os processos naturais e sociais e de atuar no ambiente em uma 

perspectiva global, respeitando as diversidades socioculturais.  

 

2.2 O lúdico como proposta educacional 

 

 O uso de jogos como proposta didática de ensino não é uma nova 

possibilidade explorada pelos professores como recurso pedagógico. Seu uso em 

instituições de ensino tem permeado fases de aprendizagem que vão desde a pré-

escola até ensino básico. A intervenção da rotina escolar com atividades lúdicas se 

mostra como uma alternativa de apresentar, de forma diferenciada, no processo 

formativo do aluno. Soares e Porto (2006) caracterizam a que vivência lúdica na 

escola é pertinente, visto que cabe ao professor, e não só a ele, a tarefa de educar, e 

nessa responsabilidade o fenômeno lúdico é uma possibilidade de tornar esse 

processo educativo mais agradável e significativo. 

 O universo lúdico abarca atividades diferentes como brincar, imitar, montar, 

dançar, jogar, entre outros, utilizando, em alguns casos, brinquedos, jogos, objetos, 

acessórios, que complementam a atividade. Favorecendo o contato e a convivência 

com o outro,estabelecendo um elo entre os objetos usados e pessoas que interagem 

com esses. Como afirma por Kishimoto (1993):  

 
Brincando as crianças aprendem a cooperar com companheiros, a obedecer 
às regras do jogo, a respeitar direitos dos outros, a acatar, a autoridade, a 
assumir responsabilidade, a aceitar que lhe são impostos, a dar oportunidade 
aos demais, enfim, a viver em sociedade. (p.110) 

 

 Numa perspectiva Vygotskiana, os jogos e brincadeiras têm funções 

concretas no desenvolvimento da criança, uma vez que a aprendizagem se constrói 

por interações. O lúdico gera circunstâncias interativas, e nessas, algumas relações e 

discussões podem levar a elaboração de argumentos. Podem ser criadas 

determinadas ações subsidiadas nesses argumentos, permitindo, assim, a resolução 
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dos problemas. Na linha de entendimento de Vygotsky (1988), Rolim etal, (2008) 

descrevem: 

 
Brincar é aprender; na brincadeira, reside a base daquilo que, mais tarde, 
permitirá à criança aprendizagens mais elaboradas. O lúdico torna-se, assim, 
uma proposta educacional para o enfrentamento das dificuldades no 
processo ensino-aprendizagem. (p. 177) 
 

 Quando se brinca, isto é, joga, realiza atividades que dispõe de um ambiente 

de interação no qual se veicula o desenvolvimento social, emocional e intelectual da 

criança, dá-se a ela um significado para tal momento. Nessas ações que se interpõe 

entre tais desenvolvimentos, o lúdico, atuando como mediador do processo 

possibilitará a construção de novos saberes. Ainda segundo Vygotsky (2000):  

 
[...] brincando a criança é capaz de satisfazer as suas necessidades e 
estruturar-se à medida que ocorrem transformações em sua consciência. 
Através da imaginação a criança se liberta de sentimentos que a oprimem, 
de limites, convenções e exigências impostas pelo mundo que a rodeia. (p.66) 
 

 Um comportamento mais singular pode ser percebido no aluno quando se faz 

o uso de jogos e brincadeiras, criando situações realísticas, que segundo Vygotsky5 

(1989, apud Santos, 2012) desempenham várias funções no desenvolvimento como: 

 
- Propiciar o envolvimento do aluno num mundo ilusório (imaginação); 
- Favorecer a ação na esfera cognitiva; 
- Fornecer um estágio de transição entre pensamento e objeto real; 
- Possibilitar autocontrole, uma vez que lida com conflitos relacionados às 
regras sociais e aos seus próprios impulsos. (p.28) 

 

 Concomitante aos entendimentos principais de Vygotsky, sobre o uso do 

lúdico como mecanismo de ensino-aprendizagem, Piaget (1998), expressa que esse 

instrumento é capaz de estimular o desenvolvimento intelectual do educando tornando 

peça essencial como proposta de ensino. “A atividade lúdica é o berço obrigatório das 

atividades intelectuais da criança sendo por isso, indispensável à prática educativa” 

(p.160). Desse modo, compreendemos que É de suma importância 

proporcionarmomentos em que as atividades lúdicas sejam utilizadas porque, por 

intermédio delas, o educando apropria de conhecimentos. 

 Assim, o papel pedagógico educativo das atividades lúdicas deve, sem 

destoar da sua ação recreativa, ser considerado como pertinente, uma vez que nas 

instituições educacionais se procura a aprendizagem como resultado, e o ensino como 

                                                           
5 Vygotsky, L. S.; Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 
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satisfatório. Nesse sentido,pactuamos com os dizeres de Santana e Rezende (2008) 

que afirmam:  

 
As atividades lúdicas, mais do que serem aceitas como rotina na educação 
[...], são uma prática privilegiada para uma educação que objetive o 
desenvolvimento pessoal e a atuação cooperativa na sociedade. São, 
também, instrumentos motivadores, atraentes e estimuladores do processo 
de ensino e aprendizagem e da construção do conhecimento. (p.2) 
 

 A possível satisfação do uso de intervenções lúdicas permite, por parte dos 

alunos, uma aprendizagem mais significativa, que segundo Kalinke e Diedrich (2012):  

 
[...] quando se diverte, também aprende com prazer e uma melhor fixação de 
conceitos que, ensinados por um método tradicional, são dificilmente fixados 
com eficácia. Deste processo surge também o interesse pelas ciências, pois 
são abordadas de maneira divertida e prazerosa. (p.3) 
 

 Segundo essas autoras há uma equidade entre as diferentes potencialidades 

do lúdico. Numa perspectiva pedagógica, por exemplo, traz possibilidades positivas 

que se perfazem na intenção de uma qualidade de ensino compreensível e 

assimilativa para com os alunos. Além disso, desperta ointeresse, porque saem da 

rotina escolar, possibilitando desafios, situações que exigem uma estratégia, 

insistência, argumentações, promoveà coletividade, a liderança, a organização, e em 

meio a tudo isso, o prazer, a brincadeira, a descontração. Segundo Perondi6 (2001, 

apudKalinke e Diedrich, 2012): 

 
Para os cognitivistas, o jogo assume diferentes significados: Wallon (1981) 
interpreta o jogo como uma forma de transgressão do cotidiano e de normas. 
Bruner (1976) atribui ao ato lúdico a possibilidade de exploração de 
problemas. Vygotsky (1988) interpreta a brincadeira como uma situação 
imaginária mediatizada pela relação que a criança tem com a realidade social. 
Gardner (1998) entende a brincadeira como a elaboração de roteiros 
cognitivos manifestos em sequências simbólicas, quando tratar um objeto 
como se fosse outro em brincadeiras de faz-de-conta é a forma principal de 
meta representação. Piaget (1976) busca o equilíbrio como mecanismo de 
adaptação da espécie em que a brincadeira gera comportamentos de 
assimilação e acomodação. (p.3) 
 

 A prática pedagógica permeada de atividades lúdicas, e o envolvimento dos 

professores em tornar tal momento relevante no processo formativo, nos faz refletir 

sobre possibilidades no caminho educacional. Em torno dessa prática há uma 

intenção organizada com delimitações claras objetivando o conhecimento. Em relação 

ao uso dos recursos lúdicos, principalmente jogos, no ensino de química há muitas 

                                                           
6 PERONDI, J. D. et al. Processo de Alfabetização e Desenvolvimento do Grafismo Infantil. Caxias do Sul: EDUCS, 
2001. 
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pesquisas realizadas como Soares e Cavalheiro (2006); Oliveira e Soares (2005); 

Soares e et al (2003); Eichler e Del Pino (2000); Giordan (1999) e Russell (1999).  

 Utilizar jogos nas aulas de química pode levar ao desenvolvimento da 

capacidade afetiva e das relações interpessoais, permitindo ao aluno colocar-se no 

ponto de vista do outro, refletindo sobre suas atitudes; tópico previsto nos PCN’s 

(Brasil, 1997). Ainda contemplado nos PCN+ Ensino Médio considerando importante 

a diversificação dos recursos e materiais didáticos no processo educacional (Brasil, 

2002). 

2.2.1 O jogo de regras como atividade lúdica 

 

 A utilização de jogos pedagógicos na dinâmica escolar pode ser vista como 

um dos instrumentos auxiliares que podem ser viáveis ao tornar o momento de 

intervenção mais dinâmico e prazeroso. Com isso, o aluno instigado pela prática do 

jogo, poderá buscar respostas para os problemas apresentados como também, 

caminhos para vencê-los. Afirma-se tal posição em acordo com Fialho (2008), o qual 

enfatiza que: 

 
[...] o jogo exerce uma fascinação sobre as pessoas, que lutam pela vitória 
procurando entender os mecanismos dos mesmos, o que constitui de uma 
técnica onde os alunos aprendem brincando; no entanto, queremos deixar 
claro, que os jogos devem ser vistos como apoio, auxiliando no processo 
educativo. (p. 12298) 

 

 Ferri e Soares (2015) sugerem que o uso dos jogos pode se destacar no 

processo de ensino e aprendizagem, motivando os alunos a se aproximar dos 

conteúdos explorados. Conforme as pesquisadoras, os jogos são:  

 
[...] recursos didáticos atrativos, motivadores e dinâmicos, induzindo os 
alunos a participarem com liberdade e prazer na sala de aula. Os professores 
empregam os jogos como uma estratégia de ensino, fazendo com que os 
aprendizes captem o conhecimento e assimilem com sua vivência, 
favorecendo assim, a inter-relação dos conteúdos com o conhecimento prévio 
do aluno. (p.316) 

 
 Santos (2008) aponta que os jogos proporcionam o ato de aprender 

brincando. Entretanto, exalta-se que para a utilização dos jogos devemos cuidar da 

coexistência de um equilíbrio entre as funções dos jogos no processo educativo.  

 Em entendimento às funções dos jogos, consoante a Kishimoto (1994), há 

uma função lúdica, em que a diversão e o prazer tomam significado, mas também a 
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função educativa, objetivando o ensino e favorecendo o conhecimento. Se prevalecer 

a função lúdica não se acrescenta valor de aprendizagem, uma vez que a “brincadeira” 

passa a ser vista como um Passa-Tempo. Se prevalecer a função educativa, em 

determinados momentos, pode se perder a vontade de jogar, de fazer parte da 

disputa, do desafio. Deve existir uma harmonia das funções a fim de  promover o 

conhecimento de forma lúdica. Ainda segundo Kishimoto (1994): 

 

[...] o equilíbrio dessas funções seja o objetivo dos jogos educativos, já o 
desequilíbrio é dado pela provocação de duas situações: não há mais ensino, apenas 
jogo, e quando a função lúdica predomina ou quando a função educativa elimina 
todo hedonismo, restando apenas o ensino. (p.112) 
 

 Entre diferentes atividades consideradas lúdicas, que podem auxiliar no 

processo educacional, o jogo de regras se demonstra como um recurso importante, 

pois implica no desempenho de certas atribuições definidas pela estrutura do jogo em 

si. Em uma concepção construtivista Macedo (1992) assume que, dentro dos limites 

da criança, os jogos de regras e de construção são favoráveis para a elaboração de 

um contexto de análise e dialógico nos processos de pensar e de construir 

conhecimento.  

 Para Macedo (1992), os jogos de regras devem ser vistos como atividades 

que oferecem ao sujeito uma situação-problema (objetivo), um resultado, que pode 

ser solucionado ou não pelo sujeito, e um conjunto de regras. Sua importância no 

contexto psicopedagógico recai sobre a análise dos meios, dos procedimentos 

utilizados ou dos procedimentos construídos pelos sujeitos durante o jogo. Esses 

valores psicopedagógicos dos jogos são ainda defendidos por duas razões, que 

Macedo (1994) descreve:  

 
Primeiro, porque este pode significar para a criança uma experiência 
fundamental, de entrar na intimidade do conhecimento, de construir respostas 
por meio de um trabalho que interage o lúdico, o simbólico e o operatório. 
Segundo, porque pode significar para a criança que conhecer é um jogo de 
investigação – por isso de produção de conhecimento – em que se pode 
ganhar, perder, tentar novamente, ter esperanças, sofrer com paixão, 
conhecer com amor; amor pelo conhecimento no qual, as situações de 
aprendizagem são tratadas de forma mais digna, filosófica, espiritual. (p. 142) 

 

   As características fundamentais do jogo levantadas por Huizinga (1971, p.24), 

elaborados na tabela abaixo (Tabela 1), são: 

 

TABELA 1: Considerações pessoais das características fundamentais do jogo 
na perspectiva de Huizinga.  
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Características (Huizinga) Considerações  

- “ser uma atividade livre”. Proposta de vontade própria do aluno, 
não imposta. 

- “não ser vida "corrente" nem vida 
"real", mas antes possibilitar uma 
evasão para uma esfera temporária de 
atividade com orientação própria”. 
 

Que haja, no momento do jogo, uma 
transposição do real ao imaginário. 

- “ser "jogado até o fim" dentro de 
certos limites de tempo e espaço, 
possuindo um caminho e um sentido 
próprios”. 
 

Que exista sentido no percurso a ser 
seguido, com início, meio e fim. 

- “criar ordem e ser a ordem, uma vez 
que quando há a menor desobediência 
a esta, o jogo acaba. Todo jogador 
deve respeitar e observar as regras, 
caso contrário ele é excluído do jogo 
(apreensão das noções de limites)”. 
 

Dimensionado a compreender os 
limites das ações, que sejam 
esclarecidos por regras evitando assim 
criar situações desagradáveis no 
percorrer do jogo. 

- “permitir repetir tantas vezes quantas 
for necessário, dando assim 
oportunidade, em qualquer instante, 
de análise de resultados”. 
 

Compreendido como flexibilidade em 
momentos oportunos garantindo a 
fluidez do jogo. 

- “ser permanentemente dinâmico”. Que as intensidades das ações 
permitam um expediente proativo dos 
jogadores. 

Fonte: elaboração própria. 

 Ainda como entendimento dessas características fundamentais pode-se 

elucidar que os jogos conseguem criar ordem, por meio de regras impostas e definidas 

entre os jogadores. Sem uma organização prévia, o jogo poderia trazer mais 

desconfortos do que benefícios. Segundo Brenelli (1997): 

 
[...] o valor dos jogos de regras em ambientes escolares propicia aos alunos 
oportunidades de realizar experiências cooperativas entre iguais e assim, 
estariam estruturando ou reestruturando seu sistema cognitivo. Propõe ao 
professor uma visão mais ampla do jogo, ou seja, o professor não poderá 
limitar-se a ensinar as regras, mas ir além, propondo situações-problema de 
modo que seus alunos possam descobrir inventar, descrever, comparar, 
refletir e resignificar seus conhecimentos. (p. 199) 

 

 Brenelli (1999), em outro artigo, apresentou sua pesquisa com jogos em sala 

de aula no qual o objetivo foi verificar em que potencialidades o uso dos jogos de 

regras, no que tange o nível cognitivo, iria favorecer a construção de noções 

operatórias. Nesse, os resultados permitiram concluir que o uso dos jogos em sala de 
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aula contribuiu de maneira expressiva e significativa para a construção das noções 

operatórias de conservação, inclusão e classificações multiplicativas, noções essas 

que, em seu entendimento, são fundamentais para a compreensão dos conteúdos 

escolares. 

 No jogo de regras há uma carga de problemas e desafios que requerem 

alternativas, estratégias e mecanismos que devem ser manipuladas pelos jogadores 

para que o mesmo seja funcional. O que caracteriza o jogo de regras é a existência 

de um conjunto de leis, imposto pelo grupo e/ou definidas no jogo, que devem ser 

cumpridas, sendo sua negativa penalizada, além de apresentar uma forte competição 

entre os indivíduos. O jogo de regra presume a existência de parceiros e um conjunto 

de obrigações (as regras), o que lhe confere um caráter eminentemente social. 

Segundo Brenelli (1986), no jogo de regras o prazer de jogar é legitimado pela 

disciplina das regras impostas.  

 Aproximar a austeridade do papel da educação ao caráter lúdico dos jogos é 

real e necessário. Segundo Soares (2004): 

 
A ideia de jogo educativo quer aproximar o caráter lúdico existente no jogo à 
possibilidade de se aprimorar o desenvolvimento cognitivo. Este jogo 
educativo, que é metade jogo, metade educação, com separações distintas 
pode levar à falsa ideia de que educação tem um caráter somente de 
seriedade e nunca de ludismo. (p. 36) 

  
 Ainda segundo Soares (2008):  

 
Jogo é o resultado de interações linguísticas diversas em termos de 
características e ações lúdicas, ou seja, atividades lúdicas que implicam no 
prazer, no divertimento, na liberdade e na voluntariedade, que contenham um 
sistema de regras claras e explícitas e que tenham um lugar delimitado onde 
possa agir: um espaço ou um brinquedo. (p. 2) 

 

 Pode-se, portanto, dar uma grande importância e legitimidade ao potencial 

uso de jogos, em especial os de regras, como intervenções pedagógicas funcionais 

na perspectiva de ser uma ferramenta apreciável pelos alunos e diferenciado no 

planejamento didático dos professores. 

 

2.3 O ensino de química: concepções para uma formação cidadã 

 

 Química é ciência que estuda a vida, as manipulações dos materiais, os 

acontecimentos do passado, as perguntas que movem o mundo semeado de 

respostas cada vez mais concretas. Enfim, é o corpo de conhecimentos adquiridos, 
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pesquisados, identificados e explicados que resultam no entendimento que hoje temos 

do mundo.  

Creditar tamanha importância à Química pode soar um tanto pretencioso, no 

entanto, se por um breve instante refletirmos que a vida é gerada por mecanismos 

biológicos e que na sua efetivação uma série de eventos químicos são envolvidos, 

podemos dar à química a luz da vida. Segundo Zucco (2011, p.73) podemos “celebrar 

a Química como a ciência que move o mundo e que, pela ação de químicos criativos 

e responsáveis, pode torná-lo cada vez melhor”.  

 Se considerarmos que toda a matéria, manipulada e transformada em 

benefício do homem, advém dos conhecimentos químicos, podemos situar em 

determinados momentos históricos como essa ciência foi capaz de figurar 

acontecimentos muito relevantes. Zucco (2011) descreve: 

 
Um mundo sem a ciência Química seria um mundo sem materiais sintéticos, 
e isso significa sem telefones, sem computadores e sem cinema. Seria 
também um mundo sem aspirina ou detergentes, shampoo ou pasta de dente, 
sem cosméticos, contraceptivos, ou papel – e, assim, sem jornal ou livros, 
colas ou tintas. Enfim, sem o desenvolvimento proporcionado pela ciência 
Química, a vida, hoje, seria chata, curta e dolorida! (p.733) 
 

 Ainda em função dessa ciência, tornou-se possível responder questões 

que,outrora, eram permeadas de ocultismo e segredos. A motivação para o estudo da 

ciência química abrange de certa forma, a busca por respostas. É nesse sentido que 

Cardoso e Colinvaux (1999) afirmam que: 

 
O estudo da química deve-se principalmente ao fato de possibilitar ao homem 
o desenvolvimento de uma visão crítica do mundo que o cerca, podendo 
analisar, compreender e utilizar este conhecimento no cotidiano, tendo 
condições de perceber e interferir em situações que contribuem para a 
deterioração de sua qualidade de vida [...]. (p.401) 

 

 A química, assim como outras disciplinas, apresenta sua importância, suas 

particularidades que, em conjunto e interação com as outras, introduzem o educando 

numa compreensão de mundo mais pertinente no que se refere a intervir, opinar, 

entender e construí-lo, com uma visão crítica, com argumentações ponderadas e 

aprimoradas para o seu próprio benefício, como também ao próximo. Para Santos 

(2003):  

 
É necessário que os cidadãos conheçam como utilizar as substâncias no seu 
dia-a-dia, bem como se posicionarem criticamente aos efeitos ambientais da 
utilização da Química e quanto às decisões referentes aos investimentos 
nessa área, a fim de buscar soluções para os problemas sociais que podem 
ser resolvidos com a ajuda do seu desenvolvimento. (p. 47)  
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 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) do Ensino Médio (1999) 

descreve: 

 
A Química participa do desenvolvimento científico-tecnológico com 
importantes contribuições específicas, cujas decorrências têm alcance 
econômico, social e político. A sociedade e seus cidadãos interagem com o 
conhecimento químico por diferentes meios. (p. 30) 

 

 No entanto, no mesmo artigo publicado pelo Ministério da Educação é 

possível reconhecer queessa vontade não é muito bem executada, uma vez que o 

ensino de química não prepara para uma realidade vivida pelos alunos e nem por 

quem ensina, os professores. No PCN’s (1999), verifica-se:  

 
Na escola, [...], o indivíduo interage com um conhecimento essencialmente 
acadêmico, principalmente através da transmissão de informações, supondo 
que o estudante, memorizando-as passivamente, adquira o “conhecimento 
acumulado”. A promoção do conhecimento químico em escala mundial, 
nestes últimos quarenta anos, incorporou novas abordagens, objetivando a 
formação de futuros cientistas, de cidadãos mais conscientes e também o 
desenvolvimento de conhecimentos aplicáveis ao sistema produtivo, 
industrial e agrícola. Apesar disso, no Brasil, a abordagem da Química 
escolar continua praticamente a mesma. (p.30) 
 

  Há diretrizes, mas rodeados de uma ineficiência. Assim sendo, fica evidente 

a necessidade de se considerar a química como fundamental apresentando-a de 

forma responsável e assimilativa para os alunos. Nessa direção Salesse (2012) 

descreve: 

 

A Ciência existe porque o homem tem espírito inquisitor, ele não se contenta 
em observar e descrever quer saber o “como” daquilo que observa, e é 
através dela que o mesmo chega às conclusões fundamentadas sobre o 
mundo em que vivemos e o lugar que nele ocupamos. A Química é uma 
ciência fatual e natural, pois o seu sistema de conhecimento é construído a 
partir de fatos e os fatos que ela lida são os da natureza (p. 13). 
 

  Os conhecimentos disseminados no ensino da Química devem permitir, por 

intermédio de sua linguagem e simbologia própria, a estruturação de uma visão de 

mundo mais articulada e menos fracionada, em que o sujeito possa se ver e atuar 

como participante da constante transformação. Assim, esses conhecimentos deverão 

se manifestar em competências e habilidades.  

  De acordo com os PCN's para o Ensino de Química (1999), “a aquisição do 

conhecimento, mais do que a simples memorização, pressupõe habilidades cognitivas 

lógico-empíricas e lógico-formais”. Isso nos leva ao entendimento que nem todos os 

alunos aprenderão da mesma maneira e/ou pelas mesmas experiências vividas, 
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inferindo assim nas habilidades cognitivas. Devemos conduzir a uma formação 

orientada à capacidade de tomada de decisões em diferentes contextos, o que 

permitirá o desenvolvimento do aluno como cidadão. 

  Exposto nos PCN's (1999), diz-se: 

 
O processo coletivo da construção do conhecimento em sala de aula deve 
conduzir a valores como respeito pela opinião dos colegas, pelo trabalho em 
grupo, responsabilidade, lealdade e tolerância têm que ser enfatizados, de 
forma a tornar o ensino de Química mais eficaz, assim como para contribuir 
para o desenvolvimento dos valores humanos que são objetivos 
concomitantes do processo educativo. (p. 32) 
 

 Em Minas Gerais, os parâmetros curriculares foram orientados em função de 

uma proposta do governo do Estado na estrutura de uma cartilha denominada 

Conteúdos Básicos Comuns (CBC) (2005), que propõe habilidades e competências a 

serem adquiridos pelos alunos na educação básica, bem como as metas a serem 

alcançadas pelo professor a cada ano. É uma condição indispensável para o sucesso 

de todo sistema escolar que pretenda oferecer serviços educacionais de qualidade à 

população. Nesses parâmetros infere que o objetivo da Química é:   

 
[...] tem a responsabilidade de prover um programa conceitual adequado para 
atender a diferentes necessidades de indivíduos ou de grupos, promovendo 
também situações favoráveis à superação de prováveis dificuldades em 
relação à aprendizagem e ao desenvolvimento dos alunos. (p. 12) 
 

   Mas esta mesma proposta curricular não abdica a responsabilidade de outras 

disciplinas na formação do sujeito, pelo contrário, afirma que a complementaridade e 

interações de outras fazem parte da construção da aprendizagem. Descrito no CBC 

(2005), tem-se: 

 
Acreditamos que não é somente a aprendizagem do conteúdo de química 
que afeta a formação do profissional e, antes de tudo, a do ser humano. A 
maneira como o processo de ensino-aprendizagem ocorre e a natureza dos 
outros conteúdos, que fazem parte da constituição almejada do sujeito, é 
determinante da qualidade e das competências humanas a serem 
desenvolvidas. (p. 13) 

 

 Em pesquisa realizada com professores de química Santos e Schnetzler 

(1996), assumem que: 

O objetivo básico do ensino de química para formar o cidadão compreende a 
abordagem de informações químicas fundamentais que permitam ao aluno 
participar ativamente na sociedade, tomando decisões com consciência de 
suas consequências. (p.29) 
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 Por fim, as competências e habilidades desempenhadas pela ciência 

Química devem permitir ao educando tornar-se elemento integrante de uma 

sociedade contribuindo com a mesma pela tomada de decisões, sejam para si ou para 

consequências a terceiros de maneira consciente.  

 
2.4 Um breve panorama sobre as dificuldades no conteúdo estequiometria 

 

  A Química, assim como outras ciências, apresenta uma importância muito 

grande quanto a sua aplicação, seu entendimento e a racionalidade que justificam 

argumentações científicas para explicar as transformações em nossa volta. Tais 

méritos, muitas vezes, não são visualizados nessa proporção pelos alunos, uma vez 

que, em determinados momentos, a disciplina química, é permeada de situações que 

necessitam de uma interpretação mais apurada e/ou a resolução de cálculos, nesse 

caso visto como ponto de obstáculo pelos educandos. Nesse mesmo sentido Uhmann 

(2011) descreve: 

 
Ao discutirem-se questões inerentes à área de conhecimento da química e 
de que forma ela é percebida na sociedade se admite uma lacuna entre 
ambas, pois o popular é distanciado do que é considerado científico, aliás, 
quando chamamos de popular é porque não é científico. (p.273) 

 

  Numa interpretação das colocações de Trevisan e Martins (2006) destaca-se 

que no estudo da Química deve-se proporcionar a visualização analítica do mundo 

em que se possa questionar e compreender, utilizando tal entendimento no cotidiano. 

Assim, apresentar respaldos para perceber e ponderar em situações que possam 

estar diretamente ou indiretamente relacionados à sua qualidade de vida, seus 

impactos ambientais, entre outros. 

  Nesse contexto temos a estequiometria, um dos conteúdos da química que 

transpassa uma grande dificuldade. Tal tópico apresenta situações-problema que, 

muitas vezes, refletem um fato cotidiano e que não são interpretados de maneira 

correta e, por conseguinte, não indicaram dados inerentes aos possíveis cálculos para 

a resolução das questões.  

  A dificuldade de se explorar tal conteúdo é levantada por Pio (2006), assim 

como Costa e Souza (2013) indicando que os obstáculos de desenvolvimento do 

cálculo estequiométrico permeiam na complexidade da linguagem matemática 

(aritmética e proporção), na linguagem física (unidades de medidas do sistema 

internacional) e na linguagem química (simbologia, grandezas e equações químicas). 
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  Outros pontos de dificuldade, segundo levantamento feito por Santos (2013) 

estãoos equívocos na abstração e transição entre os níveis macroscópicos, 

microscópico e simbólico; a interpretação da grandeza do número de Avogadro e as 

conversões em quantidade de matéria e massa molar; e a manipulação de técnicas 

matemáticas. 

  Em Pesquisa realizada por Veronez e Piazza (2007) sobre as dificuldades na 

aprendizagem das relações estequiométricas apontaram que não há uma relação, por 

parte dos alunos, entre o balanceamento de uma equação e as Leis Ponderais, tanto 

na análise de conservação quanto na proporção das massas. Há, ainda, uma 

dificuldade interpretação a nível microscópico. 

  Se por um lado há um bloqueio por parte dos alunos por outro é verificado 

falhas no papel do discente. Rodrigues e Mendes (2008) apontam como obstáculos 

relacionados ao professor:  

 
[...] lacuna na preparação específica para o exercício da docência, prática 
pedagógica sustentada pela dicotomia teoria-prática, trabalho didático com 
disciplinas das quais não têm domínio de conteúdo, linguagem e dificuldade 
de mudança da prática pedagógica. (p. 438) 

 

 Em uma pesquisa ainda mais recente, Cardoso, Rocha e Mello (2010), 

apontaram que, dentre outros tópicos da química, os cálculos estequiométricos estão 

entre os abordados pelos professores como o de maior dificuldade. Ainda nessa 

pesquisa, os docentes mencionaram que, entre os fatores que afetam o processo de 

ensino-aprendizagem de Química, estão as dificuldades de resolução de dados 

matemáticos, a de atenção, o de foco, e de interesse por partedos alunos, além de 

determinados conteúdos serem considerados abstratos e do número reduzido de 

aulas de Química por semana nas escolas da região avaliada, que geralmente, não 

ultrapassam duas horas semanais.  

  Diante dos desafios expostos é necessário que o educador faça uma reflexão 

se questionando como o conteúdo cálculo estequiométrico poderia ser abordado? Em 

qual momento, no decorrer do processo educacional, seria mais propício  aprofundar 

nesse conteúdo? Ou ainda, como apresentar o conteúdo de forma a despertar o 

interesse  dos alunos?  

  É fato que muitos educadores estão somente preocupados com os aspectos 

matemáticos em que a estequiometria está introduzida, em detrimento de uma 

interpretação química, que nas circunstâncias expostas poderiam ser mais relevantes. 
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 Para Hartwing 7(1981, apudMigliato, 2005) a dificuldade está relacionada à 

execução de dados matemáticos. 

 
[...] o aluno é levado ao desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático com 
a pretensão exclusiva de mecanizar os procedimentos para a solução de 
problemas envolvendo os aspectos quantitativos dos fenômenos químicos. 
Por outro lado, o que leva o aluno a não entender as relações matemáticas 
necessárias à compreensão das relações estequiométricas é a dificuldade 
que os mesmos apresentam em conhecimentos básicos de matemática. (p.3) 
 

  No artigo publicado por Gomes e Macedo (2007), sobre possíveis justificativas 

que permeiam as dificuldades encontradas em estequiometria, aponta-se, num 

grande percentual de alunos, a não visualização das aplicações em situações 

cotidianas, o que difere das propostas de grupos de pesquisas, que procuram 

construir orientações de ensino que favoreçam uma aprendizagem significativa para 

os alunos, relacionando a temas do seu cotidiano no processo de construção do 

conhecimento químico.  Para Costa e Souza (2013) “o conhecimento em Química 

configura-se como um valioso instrumento para a efetiva formação do cidadão, pois 

poderá permitir-lhe uma leitura mais crítica e consciente acerca do mundo a sua volta” 

(p. 109). 

  Cardoso, Rocha e Mello (2010) apontam que: 

 
[...] é preciso que o docente esteja preparado, tendo o domínio do conteúdo 
e saiba relacioná-lo ao conhecimento do aluno, caso contrário, o processo de 
ensino aprendizagem é prejudicado, ocasionando uma maior dificuldade dos 
alunos compreenderem conteúdos. (p. 1) 
 

 Peixoto (1999) descreve que não se deve apresentar os tópicos dos 

conteúdos como blocos separados de aprendizagem, como se fossem facetas 

inerentes a uma aprendizagem evolutiva de conteúdo. Deve seguir uma sequência 

lógica, isto é, para chegar a inferir que o aluno saiba realizar uma operação 

matemática, que descreva uma interpretação de alguma situação da química, deve-

se pensar sobre de onde se está partindo e aonde se quer chegar, ou ainda, onde o 

aluno pode chegar. Ainda segundo esse autor, não há serventia sugerir temas 

geradores, que vislumbre fatos cotidianos de forma aleatória, mesmo que respaldados 

pelos conhecimentos químicos. É necessário existir uma relação mínima entre temas 

e o conteúdo para que o aluno possa atingir uma aprendizagem significativa e 

                                                           
7 HARTWING, D. R.; Componentes metodológicos como estratégias para a aprendizagem significativa 
no ensino de química. Campinas, 1981, 265p. Dissertação (Mestrado em Química). Universidade 
Estadual de Campinas. 
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duradoura.  De outro modo, a instrução finda apenas pela memorização, que se desfaz 

facilmente com o passar do tempo.  

  Para Peixoto8 (1999, apud Gomes e Macedo, 2007) : 

 
[...] qualquer abordagem deve ser sustentada por um conhecimento 
estruturado e seguro, ou seja, não basta escolher ou agarrar-se a exemplos 
dos quais, muitas vezes, possuímos pouco conhecimento e trabalhar a 
Química de uma forma superficial. Deve-se, sim, buscar temas geradores 
sobre assuntos do cotidiano no qual o conhecimento químico científico seja 
capaz de atender às muitas dúvidas que possam surgir. (p. 153) 
 

  Diante da necessidade de condicionar um melhor aproveitamento das aulas, 

se faz necessário apresentar intervenções em que o aluno se envolva. Segundo 

estudos de Borges et al (2005) o ambiente de aprendizagem, se organizado para 

atender algumas demandas, pode promover um engajamento de forma 

comportamental e cognitiva trazendo efeitos positivos no que se refere à 

aprendizagem. Esses mesmos autores ainda definem que o engajamento é observado 

pela interação do educando com o contexto, respondendo às mudanças na sala de 

aula. 

 

 

 

 

2.5 Estratégias de engajamento: o envolvimento em atividades interventivas. 

 

 As estratégias de ensino praticadas pelos professores de química, muitas 

vezes, não aproximam a linguagem científica ao entendimento real do aluno. Seria 

satisfatório tornar consistente o que se explora em sala de aula, visualizando 

evidencias na ciência química como presente e necessária em nosso cotidiano. 

Segundo Merçon et al (2012): 

 
As tradicionais metodologias de ensino, baseadas no modelo didático de 
transmissão-recepção e fundamentadas na memorização de regras, nomes 
e fórmulas, acabam por desmotivar os alunos e distanciar a ciência ensinada 
nas escolas do dia-a-dia da sociedade, gerando espaço para um 
questionamento, por parte dos alunos, sobre os reais objetivos do estudo da 
química. (p. 79) 

 

                                                           
8 PEIXOTO, D. P. Ensino deQuímica e Cotidiano. Publicado em maio/99. Disponível em: 
http://www.moderna.com.br/artigos/quimica/0025. 
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 Fonseca et al (2016), ancorados nas pesquisas de Ladd e Dinella (2009), 

afirmam que o engajamento escolar pode ser considerado um importante viés na 

resolução dos problemas educacionais, pois dialoga com a promoção da 

aprendizagem e com a realização acadêmica. 

 Investigações sobre o engajamento escolar direcionam em dois sentidos. 

Segundo Estell e Perdue (2013), no sentido interventivo com ações para o 

desenvolvimento dos alunos dentro das escolas. Para Hirschfield e Gasper (2011), 

um sentido preventivo, evitando a desmotivação dos alunos por diferentes fatores. 

 Optar por propostas diferenciadas, como o uso de jogos, pode ser um artifício 

positivo a ser adotado para criar e sustentar o interesse, engajamento e participação 

dos estudantes na construção de saberes. Nicola Whintton et al (2010) argumenta que 

é pelo engajamento do educando que se verifica o desenvolvimento de aprendizagens 

adequadas.  

 Ainda sobre a aplicabilidade dos jogos como engajamento em atividades 

educacionais, Jaques, Preece e Carey9 (1995, apud Merçon, 2012) alegam que o 

envolvimento pode incentivar e facilitar a aprendizagem com indícios motivacionais 

para aprender, para o compromisso e eficácia no ensino. 

 O conceito de engajamento abrange muitas perspectivas que implicam 

comprometimento com algo. A complexidade da motivação que pode levar o sujeito a 

se comprometer é reconhecida por Vaz e Fagundes (2011) ao relacionar o 

comportamento do educando, em situações de aprendizagem, a processos 

psicológicos.  

 Para Schaufeli et al (2002), o conceito de engajamento corresponde a um 

estado afetivo-cognitivo persistente, ou seja, há um interesse, se aprende e é 

duradouro. Segundo o autor, envolve três fatores: (i) Vigor, caracterizado pelo ímpeto 

do aluno ao executar; (ii) Dedicação, compreendido pelo envolvimento emotivo e 

laboral com a atividade; e (iii) Absorção, correspondente a uma satisfação pelo 

envolvimento. Ainda segundo os autores: 

 
[...] as pessoas engajadas se esforçam (vigor), se envolvem (dedicação) e se 
sentem felizes (absorção) com o que estão fazendo. Elas também são 
persistentes em face das dificuldades e têm prazer com o seu sucesso, se 
esforçando e se dedicando com entusiasmo às atividades escolares, como 
forma de alcançarem um objetivo maior que é a aquisição de novos 

                                                           
9 Jacques, R., Preece, J., & Carey, T. (1995). Engagement as a design concept for multimedia. 
CanadianJournalofEducational Communication, 24(1), 49-59. 
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conhecimentos. Logo, entende-se que o engajamento escolar é um fator que 
auxilia o processo de aprendizagem. (p. 75) 
 

 Os fatores apresentados estão relacionados a níveis de engajamento 

definidos por Fredricks, Blumenfeld e Paris (2004) como: - Comportamental, 

envolvendo a participação e proativa do educando nas atividades, observando e 

respeitando normas; - Emocional, associado aos interesses pessoais com a atividade; 

e – Cognitivo, relacionados a apropriação do conhecimento e o empenho envolvido. 

 Esses níveis e fatores são parâmetros importantes que nos levam a 

compreender as ações de engajamento no processo educativo. Entre essas ações, 

indicadas anteriormente, está a utilização de jogos que podem tornar o ambiente mais 

envolvente. Com o uso de jogos articulam-se estratégias que envolvem os alunos, o 

educador e o conteúdo a ser fomentado.  Na busca bibliográfica realizada por Lima 

e Leite (2015) aponta como estratégias didáticas o levantamento de questões-

problema que privilegie a participação dos alunos pelo engajamento no processo de 

resolução (CARVALHO, 2013). Ainda que haja uma contextualização dos conteúdos 

químicos abordados (COELHO e MARQUES, 2007). 

 Estratégias como o uso de jogos que dialogam com a perspectiva de recurso 

didático permite a interação discursiva e produtiva entre os jogadores, além de 

possibilitar o papel lúdico. Segundo Ferri e Soares (2015, p. 318) “os jogos são 

indicados como um tipo de recurso didático educativo que podem ser utilizados em 

momentos distintos, como: apresentação, ilustração, revisão, síntese ou avaliação de 

um conteúdo”.  

 

2.6 O uso de recursos tecnológicos na articulação do processo didático 

  

 O uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) nas escolas é 

uma realidade metodológica cada vez mais presente, contribuindo efetivamente na 

formação dos alunos, extensiva a todas as áreas do conhecimento. Segundo Merçon 

et al (2012):  

 
A informática não deve ser vista como uma disciplina a ser adicionada à grade 
curricular, mas como um componente transdisciplinar, que pode servir de 
apoio e dinamizar o aprendizado em todas as áreas e componentes 
curriculares. (p. 82-83) 
 

 As TIC’s, ao serem utilizadas como subsídios de aprendizagem 

diferenciadas, como ferramentas instrucionais e/ou ainda como recursos 
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metodológicos, proporcionam uma aproximação entre a escola e o educando (LEITE, 

2015). 

 A manipulação de ferramentas tecnológicas que envolvem o acesso à 

informação cada vez mais rápida e com ramificações em diferentes contextos, deve 

ser trabalhada de forma orientada, conduzida à relevância destas informações. 

Segundo Silva e Soares (2018): 

 
Ampliar o conceito de informação para além de sua estrutura etimológica 
significa esboçar uma compreensão do conteúdo informacional, o que implica 
em um desdobramento cognitivo do sujeito, direcionando-o ao 
desenvolvimento de um comportamento que seja capaz de reconhecer e 
representar os signos distintos presentes em uma informação e interpretá-los 
de forma complementar. (p.641) 
 

 Nesse sentido, conduzir a acessibilidade a informações pelo uso de 

tecnologias, poderá promover, também, o acesso ao conhecimento. Silva e Soares 

(2018) enfatizam que: 

 
Utilizar as informações acessadas pelas TIC como um mecanismo de 
inovação aos processos de ensino e de aprendizagem significa 
compreendermos a informação como um bem público capaz de fundamentar 
o pensamento semiótico que envolve a interpretação do conteúdo midiático. 
(p.642) 

 

 Esses entrelaçamentos que geram possibilidades entre o conhecimento 

prévio do indivíduo e a disposição de se buscar novas informações podem resultar em 

um melhor aproveitamento do processo de aprendizagem. Leite (2014, p.58) atribui 

essa possibilidade como conceito de conectivismo, verificado “quando a ação é 

necessária sem aprendizagem pessoal, utilizando as informações fora do nosso 

conhecimento primário”. Ainda, entende que o indivíduo se torna crítico pela 

“habilidade de reconhecer quando uma nova informação altera um ambiente baseado 

nas decisões tomadas anteriormente.” (p.58) 

 Leite (2014) apresenta bases norteadoras para o conceito de conectivismo. 

Temos:  

• Aprendizagem e conhecimento dependem da diversidade de opiniões;  

• Aprendizagem é um processo de conectar “nós” (links) ou fontes de 
informações especializadas;  

• Aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos; • A capacidade 
de saber mais é mais crítica que aquela que se sabe em um dado momento;  

• Alimentação e mantimento das conexões é necessária para facilitar a 
aprendizagem contínua;  

• Habilidade de ver conexões entre áreas, ideias e conceitos é uma habilidade 
chave;  

• Atualização (conhecimento preciso e atual) é a intenção de todas as 
atividades conectivistas de aprendizagem;  
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• A tomada de decisões é, em si mesma, um processo de aprendizagem. O 
ato de escolher o que aprender e o significado da informação que se recebe, 
é visto através da lente de uma realidade em mudança. Uma decisão correta 
hoje, pode estar equivocada amanhã, devido a alterações no ambiente 
informativo que afeta a decisão. (p.58) 
 

 No que tange ao uso das TIC’s, a possibilidade se ter acesso a novas 

informações poderia ecoar num melhor aproveitamento formativo do aluno. O uso do 

recurso tecnológico, no caso móvel (celular), possibilita a interação, o 

desenvolvimento de experiências individuais e coletivas, a portabilidade, a realização 

de aprendizagem informal, a flexibilidade e autonomia, entre outros. (LEITE, 2014). 

 Leite (2014, p.67) propõe o uso do celular em sala de aula em uma pesquisa 

com a temática Calor, envolvendo as disciplinas Física e Química. Nessa, o acesso 

digital promoveu a construção de um banco de informações utilizadas no processo de 

ensino e aprendizagem. No entanto, o mesmo conclui que o sucesso dessa estratégia 

no ensino de química se condiciona à forma de utilização.  

 Nascimento (2013) apresenta, como possibilidade de uso de recursos 

tecnológicos voltados para o ensino de química, uma aplicação de simuladores 

“reagentes, produtos e excesso” e “Balanceamento de Equações”, presentes no site 

PhET_InteractiveSimulations, buscando aspectos que indicariam o uso desses no 

processo de ensino-aprendizagem. Como conclusiva o autor descreve que: 

 
O emprego das TIC na construção do conceito de estequiometria demonstrou 
ser parcialmente eficiente, pois ao mesmo tempo em que motiva o aluno, cria 
condições de interação entre estudantes e docentes, levando-os a reflexão, 
observou-se que os objetos de aprendizagem por si só não os leva a resolver 
problemas, como foi o caso do experimento proposto. (p.15) 

 

 Outra maneira de valer-se do uso do celular é pelo direcionamento a dados 

pré-estabelecidos. O QR Codeé um aplicativo que apresenta essa função. O Quick 

Response Code ou Código QR, em português, reproduz um código de barras 

bidimensional, pode ser facilmente escaneado pela câmera do celular por um 

aplicativo de reconhecimento do código. Segundo Pinto, Felcher e Ferreira (2017), a 

utilização desse recurso pode aproximar e integrar a tecnologia em atividades 

didático-pedagógicas. 

  A partir da leitura desse código por um aplicativo de celular com acesso à 

internet, há um redirecionamento do usuário, de forma rápida, para um conteúdo web. 

Esse conteúdo pode ser um site, um vídeo, um texto, uma imagem ou o que a 

criatividade do desenvolvedor permitir. Adaptável para abrigar conteúdos externos ou 
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criados pelo usuário, de acordo com a necessidade dos envolvidos. (Conheça um 

pouco mais sobre o QR Codee sua aplicabilidade, 2015) 

 Na educação, o uso dessa tecnologia vem ganhando espaço com a função 

de trazer informações em tempo real, durante as aulas. Muito embora, ainda segundo 

pesquisa realizada por Pinto, Felcher e Ferreira (2017), há um percentual grande de 

alunos, no caso, vinculados a essa pesquisa, que não conheciam o aplicativo.  

 Na pesquisa realizada por Pinto, Felcher e Ferreira (2017) foi atribuído o uso 

do aplicativo QR Codecomo recurso pedagógico com a intenção de potencializar o 

ensino e aprendizagem da matemática para o tópico raciocínio lógico. O trabalho foi 

positivo no sentido de provocar novos olhares do conteúdo e reflexões sobre o papel 

mediador do professor. 

 No artigo de Vieira e Coutinho (2013) pudemos perceber como a 

incorporação do mecanismo tecnológico QR Code à educação se enquadra nos 

princípios do Mobile Learning (ML) (aprendizagem móvel) apresentados a seguir: 

 
1. Relevância real: utilizar o ML em contextos autênticos; 
2. Contextos móveis: usar o ML em contextos em que os aprendentes são 
móveis; 
3. Explorar: assegurar tempo para a exploração das tecnologias móveis; 
4. Misturar: Combinar o ML com tecnologias não móveis; 
5. Espontaneidade: permitir o uso do ML de forma não programada; 
6. Em todo o lado; Usar o ML em espaços de aprendizagem não tradicionais; 
7. Com quem quer que seja: contemplar o uso simultaneamente individual e 
colaborativo; 
8. Affordances: tirar partido das especificidades únicas das tecnologias 
móveis; 
9. Personalisar: planear o uso dos dispositivos detidos pelos próprios 
aprendentes; 
10. Mediação: usar o Ml para mediar a construção do conhecimento; 
11. Produção: Usar o ML para simultaneamente produzir e consumir/usar 
conhecimento. (p. 55) 
 

 Nesse sentido, o uso dos códigos QR podem ultrapassar os muros das 

escolas criando e potencializando espaços que se estendem além dos seus limites. 

(VALENTIN e COUTINHO, 2013) 

 Outro trabalho apresentado que associa as TIC’s, pelo uso do telefone 

celular, envolvendo QR code, foi de Bonifácio (2012) no ensino de química, cuja 

temática foi tabela periódica. Nesse, o direcionamento da leitura do código levará a 

uma leitura com áudio no celular contemplando informações para alunos com 

deficiência visual e extensivo a todos.  
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 Valentim (2009) associa a aprendizagem móvel à “independência” dada pela 

“portabilidade” dos dispositivos tecnológicos móveis, apontando emprego pedagógico 

ao aparelho:  

 
a) sistemas de respostas em sala de aula (instrumentos de comunicação 
imediata de participantes [...], forma de aumentar a colaboração); 
b)enquanto facilitadores de simulações participativas (veículos emuladores 
da realidade, [...]); 
c) para a recolha colaborativa de dados (facilitadores da execução de 
tarefas dadas seja na própria sala de aula [...], seja fora dela [...]). (p.27) 
 

 Foram compiladas por Mar Camacho e Tiscar Lara10 (2011, apud Vieira e 

Coutinho, 2013), características pedagógicas evidenciadas pelo uso de aparelhos 

móveis: 

 
1. Centralização da aprendizagem no ambiente e contexto do estudante; 
2. Permite a publicação imediata de conteúdos;  
3. Favorece a interação e colaboração; 
4. Facilita a criação de comunidades de aprendizagem; 
5. Melhora a confiança e autoestima na aprendizagem; 
6. Permite uma aplicação imediata dos conhecimentos; 
7. Enfatiza a aprendizagem diferenciada; 
8. Favorece o trabalho colaborativo. (p. 78) 
 

 Admite-se, então, que o uso de QR Code, pelo aparelho celular, pode 

corroborar efetivamente junto ao processo educativo, quando se mostra capaz de 

trazer informações significativas a partir da construção dialógica entre os envolvidos. 

(SILVA e SOARES, 2018) 

 Bonifácio (2015) destaca como pedagogicamente positivo o uso da 

tecnologia móbile-learning:  

 
À parte do conteúdo pedagógico que oferecem, através do uso de aplicações 
de conteúdo didático, são muito atrativos para os jovens, aumentando não só 
os níveis de atenção, mas também o interesse pelas matérias leccionadas. 
Alunos motivados conduzem sempre a melhores desempenhos na sala de 
aula, quer ao nível intelectual, quer ao nível comportamental. (p. 59) 

 

 Nascimento (2013) afirma que: 

 
[...] é importante é buscar um novo olhar entre a educação e as TIC, fazendo 
com que o professor deixe de ser a única fonte de informação e passe a 
oportunizar ao aluno um espaço para que participe de forma mais ativa do 
processo de ensino-aprendizagem. (p.8) 
 

                                                           
10 Mar Camacho e Tiscar Lara – coordenadores da publicação do livro M-Learning em España, Portugal 
e América Latina, 2011. 
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 Quanto aos recursos tecnológicos à disposição, sabemos que são muitos e 

o uso desses trazem uma diversidade de possibilidades pedagógicas singulares.   

 

3. METODOLOGIA 

 

 Realizamos uma pesquisa de cunho qualitativo, com a pretensão de 

investigar e gerar reflexões sobre as contribuições do jogo Ambientalista Global como 

ferramenta lúdica em uma abordagem recursiva. Os discursos, o envolvimento, as 

produções textuais (questionários), filmagens e caderno de campo compuseram o 

corpus da pesquisa e foram analisados por meio da Análise Textual Discursiva (ATD). 

 No contexto apresentado, a investigação metodológica percorreu com viés 

qualitativo, relacionando-a a cinco características referidas por Bogdan e Biklen 

(1994). Estabelecemos aqui uma relação entre o interesse da pesquisa e estas 

características: 

1.  "O ambiente de análise é o natural." A perspectiva de se investigar no 

ambiente natural, e não elaborado para a pesquisa, pode trazer uma 

espontaneidade quanto interação entre os envolvidos, logo o ambiente 

escolar foi o local escolhido. 

2.  "A investigação de cunho qualitativo é descritiva." Foram recolhidos dados 

quanto ao comportamento dos alunos, da interação com o jogo e a 

percepção do instrumento lúdico como abrangente de conteúdo revisional. 

3.  "É maior a relevância, na investigação qualitativa, no processo em 

detrimento a resultados." Nesse sentido procuramosdar importância aos 

recursos utilizados pelo aluno na resolução dos problemas do que os erros 

na resolução dos conteúdos. 

4.  "Os pesquisadores qualitativos têm uma inclinação para análises indutivas." 

Foram avaliadas as percepções e as possíveis contribuições levantadas a 

partir da aplicação do jogo e não hipóteses previamente estabelecidas para 

o mesmo. 

5.  "O significado é de importância vital na abordagem qualitativa." O valor 

atribuído pelos estudantes à proposta de intervenção como atividade de 

revisão, no caso o jogo, assume então uma maior importância.  

 O caminho traçado para a construção de dados, e uma posterior análise 

qualitativa do jogo Ambientalista Global foi organizado nos seguintes passos: 
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1. Levantamento dos pressupostos de um jogo de tabuleiro e regras; 

2. Construção do jogo;  

3. Teste e adaptação do jogo; 

4. Escolha das escolas e público alvo; 

5. Apresentação da proposta e aplicação do jogo; 

6. Coleta e análise de dados; 

7. Resultados e discussão. 

 A temática de intervenção escolhida foi cálculo estequiométrico, entre outros 

tópicos relacionados a esse, como, por exemplo, reações, leis ponderais, estudo dos 

gases, meio ambiente, balanceamento, etc. Os conteúdos trabalhados em sala de 

aula foram contextualizados com questões sociopolítico-ambientais. 

 Os autores Maldaner (1995) e Mortimer (1995) descrevem que a prática 

pedagógica do professor desenvolvida com uma abordagem contextualizada, 

promove um favorecimento no processo de ensino e aprendizagem. 

 Ainda segundo Maldaner (2003):  

 
[...] contextualização no ensino de química trata-se de transitar no mundo da 
vivência do aluno e dos conceitos prévios que ele já possui, possibilitando a 
ele que caminhe na direção da abstração e em direção ao mudo real, o que 
permitirá falar, nas aulas de química, sobre situações de vivência dentro de 
conceitos químicos aos quais de fato ele já convive”. (p.320) 
 

 Num ponto mais específico, Tristão et al (2008) afirmam que o ensino de 

estequiometria é realizado, geralmente, por meio de uma abordagem ritualista e de 

forma tradicional, enfatizando a memorização e não contribuindo efetivamente para o 

processo de aprendizagem significativo do aluno.  

 É importante, portanto, que o professor saiba desenvolver aulas 

diferenciadas, criativas e dinâmicas, que segundo Cunha (2008) transformam 

experiência de ensino e aprendizado em uma rica experiência o qual pode deixar 

marcas positivas na vida do aluno e na sua careira profissional.  

 O jogo de tabuleiro e regras foi escolhido pela possibilidade de explorar 

enfoques destacados anteriormente, como abordagem de contextos, atividade 

diferenciada, dinâmica e que pode envolver o aluno a conteúdos disciplinares 

trabalhados em sala de aula. 

 

3.1 A construção e regras do jogo 
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  O jogo foi elaborado com a finalidade de atenderaos seguintes requisitos: 

• Fácil transporte; 

• Layout convidativo; 

• Tempo de execução; 

• Dinâmico; 

• Desafiador; 

• Contextualizado; 

• Motivador; 

• Objetivos; 

• Reforço de conteúdo. 

  As características apresentadas foram consideradas a partir da revisão 

bibliográfica realizada por Panosso, Souza e Haydu (2015), que analisaram pesquisas 

empíricas sobre jogos educativos e suas características. Pelo levantamento 

bibliográfico realizado, as autoras sublinharam as partes das sentenças em que os 

autores identificam características dos jogos, que, no caso, alicerçaram também a 

construção do jogo Ambientalista Global. 

  Santos e Ortega11 (2009, apud Panosso, Souza e Haydu, 2015) apresentam: 

 
[...] é possível supor que o jogo tenha criado um ambiente motivador; 
[...] O jogo de regras é um instrumento que se encaixa como uma das 
possibilidades para o trabalho do professor seguir tais sugestões, na medida 
em que cria uma situação lúdica, motivadora e desafiadora, capaz de 
mobilizar e desenvolver aspectos cognitivos; 
[...] o jogo de regras parece permitir evolução do nível de compreensão do 
jogo; 
[...] Foram criadas situações-problemas; 
[...] está no começo do jogo. É a vez do jogador vermelho. Quais estratégias 
ele poderia utilizar para começar? Por quê?; 
[...] a evolução na compreensão de jogo sugere um desenvolvimento que 
pode ser aplicado a outras situações da vida do sujeito. (p. 235-239) 
 

  Ainda segundo as autoras, Canto e Zacarias (2009, p.150-152) descrevem: 

 
[...] surgiu a ideia da aplicação do jogo Super Trunfo Árvores Brasileiras com 
o propósito de trabalhar este conteúdo programático de forma motivante e 
divertida [...]; 

[...] Observou-se um interesse em adquirir o jogo; (p. 235-239) 
 

  No levantamento é citado Fonseca et al (2002, p.168-170), indicando que: 

 

                                                           
11 SANTOS, C. C., ORTEGA, A. C. (2009). O jogo de regras como recurso para avaliação e intervenção: 
um estudo piagetiano com adolescentes. Ciência e Cognição, 14, 26-49. 
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[...] A oportunidade para discussão durante o jogo aumenta o interesse e a 
motivação. Facilita a assimilação de conceitos pela estimulação do processo 
cognitivo, permite a expressão de opiniões, esclarece conceitos, reforça e 

suplementa aprendizagem e promove positiva aprendizagem afetiva. (p. 235-
239) 
 

  Apresenta, também, Cezar et al (2008, p. 69-71), ressaltando que: 

 
[...] conforme as dicas são reveladas, os sujeitos levantam hipóteses acerca 
da regra de acentuação gráfica da palavra em foco; 
[...] ao ser indagado pelos colegas sobre a razão de seu inesperado e 
repentino êxito no jogo, o aluno passou a explicar ao grupo seus 

procedimentos. (p. 235-239) 

   
  Panosso, Souza e Haydu (2015, p. 235-239) destacam Souza12 e Hübner13 

(2010, p. 238) no momento em que “(...) ressalta-se, ainda, o caráter motivacional dos 

jogos” e Toscani et al (2007, p.238) ao salientar que “o ambiente lúdico do jogo é um 

espaço privilegiado para a promoção da aprendizagem. Nele o participante enfrenta 

desafios, testa limites, soluciona problemas e formula hipóteses.” As autoras citam 

ainda Sudo14 et al (2008, 234) ao destacar que a “construção de novas palavras, por 

meio da recombinação de unidades das palavras anteriormente aprendidas, leva à 

generalização de leitura.” 

 Descrevemos aqui os componentes e regras do jogo. 

 

O jogo Ambientalista Global 

 

Capa do jogo 

 

A Figura 2 corresponde a capa da caixa do jogo Ambientalista Global. 

 

FIGURA 2: Capa do jogo Ambientalista Global. 

                                                           
12 Silvia Regina de Souza, docente do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento 
da UEL e do mestrado em Análise do Comportamento. Doutora em Psicologia Clínica pela USP. 
13 Martha Hübner , docente do Departamento de Psicologia Experimental da USP, Coordenadora do 
Programa de Pós Graduação em Psicologia Experimental da USP. Doutora em Psicologia Experimental 
pela USP. 
14 Camila HuramiSudo, psicóloga, licenciada e bacharel em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina 
(UEL). Mestre em Análise do Comportamento pela mesma instituição. Possui Especialização em Dinâmica dos 
Grupos, pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos e Especialização em Psicologia do Esporte pelo 
Conselho Federal de Psicologia mediante aprovação em Concurso de Provas e Títulos. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

Componentes do jogo 

O jogo compõe-se de: 

▪ Um tabuleiro com um mapa contendo 6 continentes, cada um deles com 

regiões demarcadas (Apêndice 3). 

▪ 4 (quatro) conjuntos de peças, cada um com: 

❖ Personagem diferente, que representa um ambientalista. 

❖ 4 (quatro) bandeiras de demarcação de território explorado. 

❖ 3 (três) cartas bônus de código QR. 

❖ 1 (uma) calculadora. 

❖ Bloco de papel. 

❖ 1 (uma) Tabela periódica. 

❖ Lápis. 

▪ Cartas (Apêndices4, 5 e 6), sendo categorizadas como: 

❖ Cartas com situação problema de nível fácil (VERDE). 
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❖ Cartas com situação problema de níveis médio e difícil 

(VERMELHA). 

OBSERVAÇÃO: Cada carta contém um código QR que pode auxiliar na resolução 

das questões apresentadas nas mesmas e/ou trazer informações relacionadas à 

situação exposta na carta. 

▪ Uma ampulheta. 

▪ Pinos de demarcação de respostas às cartas nas cores VERDE e VERMELHO. 

  

 O tabuleiro e as peças (Figura 3) do jogo estão apresentados abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Layout do tabuleiro e das peças do jogo 
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Fonte: Elaboração própria 

Ambientalista 

 Cada jogador ou equipe de jogadores escolhe um personagem para 

representá-lo no tabuleiro. 

 O número de jogadores ou equipes é no mínimo (2) dois e no máximo (4) 

quatro. 

 

Objetivo do jogo 

 O jogador ou equipe de jogadores posicionará seu personagem em alguma 

região delimitada no mapa. O jogador ou equipe deverá resolver alguma situação 

problema para percorrer no mapa, sendo necessário responder: 

 - 3 (três) questões de níveis fáceis, ou; 

 - 2 (duas) questões de níveis médios e/ou difícil. 
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OBSERVAÇÃO: Nessas cartas há códigos QR que podem trazer informações ou 

dicas que auxiliam na resolução da questão. Há um número limitado de uso desse 

recurso para cada jogador, correspondente a cartas bônus.  

 A resolução de cada questão-problema se dará por rodada para que todos 

possam responder em um determinado momento.  

 A ordem é escolhida por sorteio, no entanto, a sequência será sempre a 

mesma, previamente estabelecida no sorteio. 

 Será demarcado um tempo utilizando uma ampulheta para a resolução das 

questões.  

 Pode ser usada calculadora e o bloco de notas para realizar eventuais 

cálculos. 

 A partir da resolução das questões de forma correta será demarcado com um 

pino de cor correspondente ao nível de dificuldade da pergunta (VERDE ou 

VERMELHO), que será substituído por uma bandeira do ambientalista uma vez 

respondido o total mínimo de questões para habilitá-lo a explorar outra região. 

 É necessário percorrer no mínimo 3 (três) continentes resolvendo questões 

ambientais, provando que o jogador é um ambientalista e deseja ajudar na 

preservação do meio ambiente.  

 

O jogo 

 Cada jogador ou equipe de jogadores passa, tanto na primeira rodada como 

em todas as outras rodadas, pelas seguintes etapas, nessa ordem: 

I – Receber e posicionar o personagem em alguma região a escolha do jogador. 

II – Receber:    

  - 3 (três) cartas bônus QR. 

  - 3 (três) bandeiras do seu personagem. 

  - um bloco de notas. 

  - uma calculadora. 

III – Escolher a ordem de jogada de cada ambientalista e iniciar. 

IV- Escolher o tipo de carta que quer responder (nível de dificuldade – FÁCIL *cartas 

verdes, MÉDIO e DIFÍCIL *cartas vermelhas). 

V – Se desejar, utilizar o código QR como possível auxílio na resolução, fazer a leitura 

do mesmo. 

VI – Começar a marcar o tempo para a resolução (ampulheta). 
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VII – Marcar com um pino (com a cor adequada) para indicar que a resposta foi dada. 

OBSERVAÇÃO: Não colocar o pino se a resposta não estiver certa. 

• Cada momento do jogo está explicado detalhadamente nos itens a seguir. Esta 

instruída nas regras do jogo que quando houver dúvida sobre alguma das fases 

que o jogador volte e leia novamente o item correspondente. 

 

Escolha do personagem 

  A escolha é aleatória, sendo o número de cartas bônus QR e bandeiras do 

ambientalista equivalentes a todos os personagens. 

 

Posicionamento no mapa 

 Cada jogador ou equipe de jogadores deverá escolher a região que quer 

começar. 

 

Resolução das questões  

 É necessária a retirada de uma carta com a questão descrita com níveis de 

dificuldades diferentes, entretanto,  deixa claro que a escolha estratégica dos níveis 

descreve as seguintes quantidades de respostas para percorrer outra região: 

 - 3 (três) questões de nível fácil (carta verde), ou; 

 - 2 (duas) questões de nível médio e/ou nível difícil (carta vermelha). 

 Nas cartas há códigos QR que podem ser usados como dados informativos 

que podem auxiliar na resolução das situações ambientais. Contudo, a escolha do uso 

desse implica no gasto de uma carta bônus QR recebida pelo jogador. Esse poderá 

fazer tal procedimento até 3 (três) vezes. 

 Após leitura da questão e uso do código QR, se necessário, começa então a 

marcação do tempo de resolução usando a ampulheta. 

 Resolvida a questão, coloca-se um pino da cor correspondente ao nível da 

carta (VERDE – nível fácil e VERMELHO – nível médio e/ou difícil). No acúmulo de 

pinos, e atingindo a quantidade de questões dos níveis escolhidos, implica na troca 

por uma bandeira do personagem e sua habilitação para ir para outra região de sua 

escolha. 

 

Fim do jogo 
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 O jogo termina quando um jogador ou equipe percorrer 4 (quatro) regiões 

diferentes resolvendo questões ambientais ao longo do percurso. 

 Assim o ganhador se destaca como um protetor do meio ambiente em 

potencial recebendo um certificado verificado no Apêndice 10.  

 

3.2 TESTE: adaptações e reformulação do jogo 

 

 O jogo foi construído e levado para teste com alunos do Programa 

Institucional de Bolsas a Iniciação à Docência (PIBID)15 da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP) participantes do subprojeto de Química. O Intuito foi verificar a 

jogabilidade do produto quanto ao: 

- entendimento das regras; 

- tempo de resolução das questões problemas; 

- nível de dificuldade das questões; 

- layout; 

- motivação; 

- satisfação; 

- etc. (outros pontos que seriam levantados pelos envolvidos) 

 Na aplicação foi verificado que o número de questões a serem resolvidas era 

grande e que o tempo era extensivo. Anteriormente teriam que ser resolvidas três 

questões de nível médio a difícil e quatro de nível fácil, levando a reduzir para a 

obrigatoriedade de se resolver duas questões de nível médio a difícil e três de nível 

fácil. Nessa adaptação o tempo para chegar ao final do jogo foi reduzido. A questão 

tempo era importante, visto que a proposta de aplicação deve ser condizente ao tempo 

de aula, que geralmente é de 50 minutos. 

 Outro ponto levantado pelos alunos do PIBID foi o tempo gasto para se 

calcular as massas molares das substâncias presentes nas cartas para a resolução 

das relações estequiométricas. Nesse caso houve uma adaptação colocando as 

massas molares das substâncias ou ainda fornecendo a tabela periódica para que as 

questões fossem resolvidas em tempo hábil. 

                                                           
15 PIBID - Desenvolve estudos e diversas atividades sobre temas relacionados aos conteúdos 
específicos para o Ensino Básico. Objetiva aproximar os graduandos à realidade da sala de aula, 
fazendo a conexão entre os conceitos científicos abordados ao dia a dia dos alunos. 
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 Os registros indicando os pontos levantados pelos alunos do PIBID foram 

recolhidos para a adaptação e reorganização do jogo. 

 

3.3 A escolha dos participantes e o contexto educacional e social 

 

 Como se trata de um conteúdo lecionado no final da 1ª série e/ou início da 2ª 

série do Ensino Médio, foram escolhidos alunos da 1ª série visto que alguns pré-

requisitos mínimos são necessários para o desenvolvimento da pesquisa. Por uma 

questão de logística, foram selecionadas duas escolas localizadas em Belo Horizonte, 

Minas Gerais, e os turnos escolhidos foram matutino e vespertino em que trabalho 

como professor de química e ciências. As instituições que acolheram a proposta de 

intervenção foram colégios da rede particular de ensino. 

 Uma das escolas escolhidas está localizada na região centro-sul de Belo 

Horizonte. Pertence a rede católica privada de ensino atendendo alunos de classe 

média. Oferece a inserção de alunos da pré-escola à educação básica do ensino 

médio regular. A outra escola, a qual foi aplicado o produto, se encontra na região da 

Pampulha, Belo Horizonte. Também pertencente à rede privada de ensino, admitindo 

alunos da educação infantil ao ensino médio regular. O público atendido pela escola 

é de classe média. 

 

3.4Apresentação, aplicação e coleta de dados 

 

 As abordagens em ambas as instituições seguiram o mesmo rumo. Foi 

apresentado o projeto de pesquisa às direções e coordenações. Com o entendimento 

da proposta houve um consentimento por parte das gestões para que pudesse ser 

apresentado aos alunos e a posterior aplicação. 

 Tão logo a autorização foi dada pela gestão das escolas, os alunos tomaram 

conhecimento da pesquisa e receberam uma ficha de autorização que foi assinada 

pelos pais e responsáveis autorizando a participação, coleta de dados, filmagens e 

fotografias.  

 As etapas de aplicação do jogo se estabelecem na seguinte ordem: 

I – Apresentação da proposta aos alunos;  

* uma (1) aula. 

 - O que trata a pesquisa; 
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 - A organização cronológica de aplicação; 

 - A distribuição de grupos; 

 - A seriedade da pesquisa. 

II – Apresentação de conteúdos pré-requisitos para desenvolvimento no jogo;  

* duas (2) aulas 

 - Reações Químicas; 

 - Dados estequiométricos; 

III – Aplicação do jogo; 

* uma (1) aula 

IV – Questionário de satisfação, compreensão e funcionalidade do jogo;  

* uma (1) aula 

 O jogo foi aplicado em horário de aula, oportunizando, assim, a possibilidade 

de participação de todos e, portanto, um maior número de alunos engajados na 

pesquisa legitimando com mais dados um parecer mais contundente de investigação. 

 O conteúdo cálculos estequiométricos foi abordado anteriormente à aplicação 

do jogo, visto que a forma de tratamento contemplada pelo jogo consistia na resolução 

das situações problema que abrangia principalmente este tópico de estudo. Para 

Pozo e Crespo (2009) a resolução de problemas pode ser destacada como processos 

de ação mais amplos ligados a conceitos, atitudes e procedimentos.  

 Segundo Batinga e Teixeira (2014), a situação problema é verificada: 

 
[...] na medida em que os sujeitos atribuam um reconhecimento dela como 
tal, e quando requer dos que a tentam resolver um processo de reflexão ou 
uma tomada de decisão sobre a estratégia a ser seguida no processo de 
resolução de problemas. Um problema é uma situação nova ou diferente do 
que já foi aprendido, que requer a busca de estratégias ou de conhecimentos, 
ou de técnicas, ou ambos, para encontrar sua solução.”  (p.25) 
 

 Os alunos foram organizados em grupos de três e/ou quatro jogadores, sendo 

quatro equipes por tabuleiro. Foram encaminhados ao laboratório para uma melhor 

organização dos grupos em torno do tabuleiro. Entretanto, vale ressaltar que a leitura 

das regras foi realizada em sala de aula, antes de encaminhar os alunos para o 

laboratório, evitando dispersão. 

 Com os jogos em andamento foram realizadas filmagens, fotografias e coleta 

de dados em caderno de campo. 

 O caderno de campo foi utilizado para coleta de informações, engajamentos, 

entusiasmos e dificuldades no momento da aplicação. Foram registradas todas as 
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percepções de dificuldades, jogabilidade, interação, entre outros indícios, com 

detalhamentos que possam no momento de análise contribuir para alcançar os 

objetivos dessa pesquisa. 

 As filmagens não foram direcionadas para um grupo específico e sim 

abrangendo a aplicação no ambiente como um todo. As imagens, falas, feições e 

interações percebidas no registro foram importantes para compreendera percepção 

dos envolvidos. 

 Na aula posterior à aplicação do jogo Ambientalista Global foram aplicados 

dois questionários aos alunos. Nesses não era preciso a identificação. 

 Segundo Lakatos e Marconi (2003) o uso de questionários pode viabilizar 

análises satisfatórias por abranger um grande número de pessoas simultaneamente, 

por obter respostas mais rápidas e com maior liberdade em função do anonimato, 

entre outras vantagens. 

 O primeiro questionário (Q1), Apêndice 1, abrangia questões envolvendo a 

pertinência de propostas de intervenção no ambiente escolar, perspectivas de 

entendimento, retomada e aplicação do conteúdo e questionamentos sobre as 

vantagens e desvantagens da proposta aplicada. Esse questionário foi avaliado na 

perspectiva da Análise Textual Discursiva. 

 O segundo questionário (Q2), Anexo 2, visava validar o potencial educacional 

do jogo Ambientalista global em relação de diferentes parâmetros, na perspectiva de 

Savi (2010).  

  A elaboração do questionário Q1 levou em consideração algumas etapas 

importantes apresentadas por Forte (2007), como:  

 
1 – Planejar o que vai ser mensurado;  
2 – Formular as perguntas para obter as informações necessárias 
3 – Definir o texto e a ordem das perguntas e o aspecto visual do questionário; 
4 – Testar o questionário, utilizando uma pequena amostra, em relação a 
omissões e ambiguidade; 
5 – Caso necessário, corrigir o problema e fazer novo pré-teste. (p. 1) 
 

  Os formatos das respostas foram dicotômicos, contudo, com possibilidades 

de descrição, ou seja, também abertas. Segundo Forte (2007), qualquer que seja o 

formato poderá trazer vantagens e desvantagens. Ponderando quanto às 

necessidades dos dados necessários nesta pesquisa, foram escolhidos esses 

formatos, pois de acordo com o referencial temos: 

 
Dicotômicas:  
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Rapidez e facilidade de aplicação, processo e análise;   
Facilidade e rapidez no ato de responder;   
Menor risco de parcialidade do entrevistador;   
Apresentam pouca possibilidade de erros;   
São altamente objetivas. 
Abertas:  
Estimulam a cooperação;   
Permitem avaliar melhor as atitudes para análise das questões estruturadas;   
São muito úteis como primeira questão de um determinado tema porque 
deixam o respondente mais à vontade para a entrevista a ser feita;   
Cobrem pontos além das questões fechadas;   
Têm menor poder de influência nos respondentes do que as perguntas com 
alternativas previamente estabelecidas; [...] (p.3) 
 

  O segundo questionário Q2 aplicado, de avaliação da qualidade do jogo, foi 

validado por Savi (2010). Na concepção do questionário o autor considerou âncoras 

teóricas indicando daí três aspectos relevantes às características dos jogos 

educacionais. O primeiro pretendeu-se verificar a motivação dos estudantes ao 

utilizarem o jogo como ferramenta de aprendizagem; segundo, se o mesmo 

proporcionou um agradável momento de prazer; e terceiro, se há uma percepção de 

aprendizagem ao jogar. 

  De acordo com Savi (2010) o questionário, aqui utilizado, apresenta: 

 
“[...] seu foco em jogos que possam ser utilizados como material educacional 
para apoiar o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos curriculares, 
ou seja, jogos com objetivos educacionais bem definidos para professores 
utilizarem como material de ensino em assuntos planejados nas suas 
disciplinas”. (p.2) 

 

  O primeiro aspecto considerado por Savi (2010) na elaboração do 

questionário considerou o nível 1 do modelo de avaliação de treinamento 

desenvolvido por Kirckpatrick16 (1994).  

  De acordo com Kirckipatric (1994, apud Savi, 2010) há níveis de avaliação 

que podem medir o desenvolvimento de um processo, (1) Reação, (2) Aprendizagem, 

(3) Comportamento e (4) Resultados. Entretanto, na composição do questionário aqui 

utilizado Savi considerou o nível 1 que avalia a percepção do educando quanto a 

experiência do uso do jogo. Outro ponto importante para o uso do questionário 

validado por Savi (2010) é o “tempo de aplicação do jogo”. Para analisar este 

parâmetro, Savi (2010) buscou Kirckipatric (1994) por caracterizar que a duração do 

processo de avaliação não deve ser muito extensa. 

                                                           
16 KIRKPATRICK, D. L. Evaluating Training Programs – The Four Levels. Berrett-Koehler Publishers, 
Inc. 1994. 
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  O segundo aspecto indicado por Savi (2010) tem como referência o modelo 

ARCS – Atenção, Relevância, Confiança e Satisfação (KELLER, 2009). Considerando 

que a motivação é uma parcela fundamental no percurso educacional, o modelo Keller 

(2009) se mostrou eficiente como indicativo da expectativa. Savi (2010, p.3) afirma 

que a motivação “está ligada a uma probabilidade subjetiva de um indivíduo obter 

sucesso” e a valores, compreendido como aquilo que “está ligado à satisfação de 

necessidades pessoais ou motivos”. 

  Savi (2010) considerou ainda a área de experiência do usuário 

(UsereXperiencie – UX) na concepção de avaliação de um jogo como experiência 

divertida e agradável aos alunos. Essa perspectiva, segundo Savi (2010) incorpora 

conceitos como: 

 
IMERSÃO: Bons jogos levam o jogador a ter uma experiência de profundo 
envolvimento no jogo, que geralmente provoca um desvio de foco do mundo 
real para o mundo do jogo. 
INTERAÇÃO SOCIAL: O envolvimento com outras pessoas é um elemento 
de diversão nos jogos, e está relacionado com o sentimento de compartilhar 
um ambiente com outras pessoas e de se ter um papel ativo nele. 
DESAFIO: Um jogo precisa ser suficientemente desafiador, estar adequado 
ao nível de habilidade do jogador, apresentar variações no nível de 
dificuldade, e manter um ritmo adequado. 
DIVERSÃO: Os jogos devem proporcionar sentimentos de diversão, prazer, 
relaxamento, distração e satisfação. 
CONTROLE: Os jogadores devem poder exercer um senso de controle sobre 
suas ações, conseguir traduzir suas intenções em comportamentos dentro do 
jogo, sentir controle sobre os movimentos de seus personagens e a maneira 
como ele explora o ambiente. 
COMPETÊNCIA: A competência é uma medida combinada de habilidades do 
jogador e sentimentos positivos de eficiência. (p.6) 

 

  O terceiro aspecto agregado por Savi (2010) na elaboração do questionário 

de avaliação de jogos educacionais abrange a percepção do impacto na 

aprendizagem que um jogo didático-pedagógico pode promover amparado na 

taxonomia de Bloom17 (BLOOM, 1956).  

  Bloom e colaboradores criaram um conjunto de níveis de raciocínio para 

afirmação de domínios cognitivos a serem desenvolvidos pelos alunos. Savi (2010) 

considera as três primeiras categorias, abaixo citadas, como estratégicas na 

construção do questionário de avaliação de jogos educacionais, correlacionando a 

percepção do aluno, avaliado nos parâmetros do nível 1 - Reação, indicado por 

                                                           
17Estrutura de organização hierárquica de objetivos educacionais. Foi resultado do trabalho de uma 
comissão multidisciplinar de especialistas de várias universidades dos Estados Unidos, liderada 
por Benjamin S. Bloom, no ano de 1956. A classificação proposta por Bloom dividiu as possibilidades 
de aprendizagem em três grandes domínios: i – cognitivo, ii – afetivo e iii – psicomotor. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Benjamin_S._Bloom&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1950
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Kirkpatrick (1994, apud Savi, 2010, p.3), com a sua capacidade de lembrar, entender 

e aplicar conteúdos explorados nos jogos. 

 
* Conhecimento – lembrar informações sobre: fatos, datas, palavras, teorias, 
métodos, classificações, lugares, regras, critérios, procedimentos etc. 
* Compreensão – entender a informação ou o fato, captar seu significado, 
utilizá- la em contextos diferentes.   
* Aplicação – aplicar o conhecimento em situações concretas.   
* Análise – identificar as partes e suas inter-relações.   
* Síntese – combinar partes não organizadas para formar um todo. 
* Avaliação – julgar o valor do conhecimento. (p. 7) 
 

  Os parâmetros considerados por Savi (2010) foram organizados segundo o 

organograma na Figura 4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Modelo de avaliação de jogos educacionais 
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Fonte: Savi et al (2010). 
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  A partir dos parâmetros considerados, Savi (2010, 2011) apresentou um 

questionário validado relacionado ao uso dos jogos. Esse questionário foi aplicado 

aos alunos e encontra-senoANEXO 2. 

 Os itens correlacionados às dimensões de análise apresentados por Savi 

(2010) são de avaliação da motivação, descritas no Quadro 1, de avaliação da 

experiência do usuário, apresentada no Quadro 2, e a avaliação da aprendizagem, 

conforme mostrado no Quadro 3. 

 
Quadro 1 - Itens da escala para avaliação do subcomponente motivação 

(ARCS) 

Nº do item Item Dimensão 

1 O design do jogo é atraente. Atenção 

2 Houve algo interessante no início do jogo que 

capturou minha atenção. 

Atenção 

3 A variação (forma, conteúdo ou de atividades) 

ajudou a me manter atento ao jogo. 

Atenção 

4 O conteúdo do jogo é relevante para os meus 

interesses 

Relevância  

5 O funcionamento deste jogo está adequado ao meu 

jeito de aprender 

Relevância 

6 O conteúdo do jogo está conectado com outros 

conhecimentos que eu já possuía. 

Relevância 

7 Foi fácil entender o jogo e começar a utilizá-lo como 

material de estudo 

Confiança 

8 Ao passar pelas etapas do jogo senti confiança de 

que estava aprendendo. 

Confiança 

9 Estou satisfeito porque sei que terei oportunidades 

de utilizar na prática coisas que aprendi com o jogo 

Satisfação 

10 É por causa do meu esforço pessoal que consigo 

avançar no jogo 

Satisfação 

Fonte: Savi et al (2010). 
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Quadro 2 - Itens da escala para avaliação do subcomponente experiência do 
usuário 

Nº do item Item Dimensão  

11 Temporariamente esqueci as minhas preocupações 

do dia-a-dia, fiquei totalmente concentrado no jogo. 

Imersão 

12 Eu não percebi o tempo passar enquanto jogava, 

quando vi o jogo acabou. 

Imersão 

13 Me senti mais no ambiente do jogo do que no 

mundo real, esquecendo do que estava ao meu 

redor. 

Imersão 

14 Pude interagir com outras pessoas durante o jogo. Interação 

social 

15 Me diverti junto com outras pessoas. Interação 

social 

16 O jogo promove momentos de cooperação e/ou 

competição entre as pessoas que participam. 

Interação 

social 

17 Este jogo é adequadamente desafiador para mim, 

as tarefas não são muito fáceis nem muito difíceis. 

Desafio 

18 O jogo evolui num ritmo adequado e não fica 

monótono – oferece novos obstáculos, situações ou 

variações de atividades. 

Desafio 

19 Me diverti com o jogo. Divertimento 

20 Quando interrompido, fiquei desapontado que o 

jogo tinha acabado. 

Divertimento 

21 Eu recomendaria este jogo para meus colegas. Divertimento 

22 Consegui atingir os objetivos do jogo por meio das 

minhas habilidades. 

Competência 

23 Gostaria de utilizar este jogo novamente Competência 

24 Tive sentimentos positivos de eficiência no 

desenrolar do jogo 

Competência 

Fonte: Savi et al (2010). 

Quadro 3 - Itens da escala para avaliação do subcomponente aprendizagem 

Nº do item Item Dimensão  

25 Quanto você acha que o jogo contribuiu para sua 

aprendizagem na disciplina? 

Aprendizagem 

de curto termo 

26 Quanto eficiente o jogo foi para sua aprendizagem, 

comparando-o com outras atividades da 

disciplina? 

Aprendizagem 

de curto termo 

27 Você acha que a experiência com o jogo vai 

contribuir para seu desempenho na vida 

profissional? 

Aprendizagem 

de longo 

termo 

Fonte: Savi et al (2010). 

 



61 
 

  A dimensão aprendizagem, embora apreciada em atividades pedagógicas, 

não foi avaliada nesta pesquisa. Nos limites da proposta, o jogo como atividade 

recursiva, foi analisado quanto às percepções que os alunos tiveram na aplicação dos 

conceitos de estequiometria em questões contextualizadas. Assim, os dados 

apresentados, relacionados à dimensão aprendizagem, foram avaliados como 

apreciação do instrumento lúdico como proposta de revisão de conteúdo. Essa 

adaptação foi necessária para análise dos dados, contudo, as questões do 

questionário de Savi (2010) foram mantidas. 

 A partir dos dados apurados pelas aplicações dos questionários pós-jogo, dos 

registros no caderno de campo, filmagens e fotografias partimos para a análise. O 

engajamento na proposta levada aos alunos foi um ponto muito relevante considerado 

na análise.  

 O estudo dos dados buscou avaliar a percepção dos alunos em relação ao 

jogo Ambientalista Global quanto ferramenta com ação recursiva, que segundo 

Houaiss (2007) pode ser entendida como “propriedade daquilo que se pode repetir um 

número indefinido de vezes”. Para Siqueira et al (2011, p231)  a “etimologia traz como 

origem dessa palavra o adjetivo recursivo, algo que pode ser repetido.”  

 Ainda segundo Siqueira et al (2011), a recursividade, como orientação 

pedagógica no ensino de química: 

 
[...] pode remeter à utilização de um mesmo conhecimento, quando ocorre a 
revisita deste nas explicações de fenômenos e transformações específicas 
dessa ciência em outros contextos e momentos diferentes ao longo do 
processo de escolarização. (p.231-232) 
 

 
3.5 A Fragmentação, a categorização e a reestruturação: uma Análise Textual 
Discursiva 
 

 Há uma tendência em pesquisas qualitativas, segundo Costa (2016) e 

Moraes (2003), de se utilizar como metodologia na análise dos dados a Análise do 

Discurso e/ou Análise de Conteúdo. Um segmento metodológico que contempla essas 

duas perspectivas é a Análise Textual Discursiva, que entre outras características 

busca a interpretação e a reestruturação dos conhecimentos inseridos na temática 

investigada (MORAES, 2006). 

 Moraes (2003) descreve que a ATD deve ser realizada a partir de quatro 

focos, sendo três sistematizando um ciclo que resultaria em dados construtivos, e um 
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quarto foco no qual surgem as compreensões. O autor denomina os elementos de 

análise como: 

 
1 – Desmontagem dos textos: (...) unitarização, implica em examinar os 
textos, fragmentando-os no sentido de produzir unidades constituintes (...). 
2 – Estabelecimento de relações: (...) categorização que envolve construir 
relações entre as unidades de base, combinando-as e classificando-as (...). 
3 – Captação do novo emergente: a intensa impregnação nos materiais da 
análise desencadeada nos dois focos anteriores possibilita a emergência de 
uma compreensão renovada do todo. (...) 
4 – Um processo auto-organizado: o ciclo de análise (...) em seu todo pode 
ser compreendido como um processo auto-organizado do qual emergem as 
compreensões. (...) (p. 191) 
 

  O ciclo que expressa esse movimento incessante de se chegar a um texto 

final passível de ser comunicado, mas não estagnado, é representado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Ciclo da análise textual discursiva 

 

 

Fonte: MORAES (2003, p.207)  

  

 A ATD avalia então pressupostos relacionados aos materiais, denominados 

“significantes”. Esses podem ser abstraídos nas leituras de textos produzidos pelos 

participantes, pelas interpretações das filmagens, imagens ou quaisquer expressões 

linguísticas que compõem o corpus. O objetivo da ATD é dar sentido a esses 

pressupostos a partir dos conhecimentos, das intenções e das teorias que sustentam 

os possíveis sentidos que o pesquisador dá a análise. (MORAES, 2003) 

  Uma análise textual não consiste apenas em uma leitura e a identificação de 

sentidos explícitos que os textos trazem. É mais complexo, pois o pesquisador deverá 

construir interpretações. Moraes (2007, p.94) afirma que “os significados dados aos 

significantes devem ser construídos pelo pesquisador a partir do seu próprio ponto de 

vista e de suas teorias”. 
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  A organização de todo material examinado é fundamental para a 

sistematização de informações. Antemão ao tratamento dessas informações é 

necessário então percorrer pelos seguintes pontos: 

 I – Fazer uma leitura flutuante que segundo Franco (2008) perfaz por uma 

apreciação do material provocando ao leitor uma primeira impressão. É possível que 

nesse momento sejam visualizados recursos que prenunciam outras possíveis 

análises dispares a intenção da pesquisa, todavia, mesmo que superficialmente, 

nessa leitura há uma busca de unidades e conceitos chaves para uma posterior 

análise mais robusta. 

 II – Constituição do corpus como material a ser analisado. Franco (2008) 

sugere que a escolha dos documentos de análise deve levar a informações 

pertinentes ao objetivo do pesquisador atendendo o campo a ser investigado de modo 

expressivo e abrangente. 

 III – Levantamento de hipóteses que segundo Moraes (2003, p.202-203) o 

“pesquisador pode desafiar-se a conseguir construir “argumentos centralizadores” ou 

“teses parciais” [...], ao mesmo tempo em que exercita a elaboração de um “argumento 

central” ou “tese” para sua análise como um todo”. 

 IV – Elaboração de indicadores que segundo Moraes (2003, p.208), 

correspondem a “[...] explicitação das novas estruturas emergentes da análise”, ou 

seja, estruturas que permeiam de forma frequente no corpus de análise.  

  No caminho metodológico da ATD a categorização é um ponto determinante 

do processo. As pertinências das categorias são relacionadas aos objetivos e ao 

objeto da pesquisa, e em seguida validadas. 

  As categorizações são resultados das comparações de fragmentos 

interpretativos dos textos em unidades de análise, ou seja, frutos da análise inicial dos 

textos. (MORAES, 2003). 

  Na proposta da ATD verifica-se a formulação de hipóteses, sustentadas por 

argumentos formulados a partir de interpretações fenomenológicas resultantes de 

manifestações espontâneas dos envolvidos no processo. Moraes (2007, p. 201) 

considera que “esse tipo de abordagem valoriza a análise qualitativa em função da 

argumentação dialética rigorosa”.  

  Há, segundo Moraes (2007, p. 197), “a elaboração de um metatexto, 

resultante da organização das categorias, remetem as novas compreensões possíveis 

do corpus.” Os metatextos descritivos e interpretativos, apontam reflexões sobre o 
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objetivo da pesquisa e a contribuição do pesquisador como ápice fundamental 

defendido na pesquisa.  

 Ao se investigar a exequibilidade do jogo Ambientalista Global como 

ferramenta de intervenção lúdico pedagógica como recurso de revisão do conteúdo 

cálculo estequiométrico, empreendeu-se em uma rigorosa análise e interpretação das 

respostas dos questionários, filmagens, fotografias e caderno de campo, que 

compreendem o corpus de investigação, à luz da ATD. 

 O processo metodológico de análise de resultados percorre sob a perspectiva 

de Moraes (2003) compreendido pelo ciclo de análise (figura 2) que perfaz como 

primeiro caminho a desconstrução das mensagens interpretadas no corpus. Esse 

movimento de fragmentação levou à mesa um leque de variações interpretativas 

desordenadas que foram, por um rigoroso processo de comparações, direcionados a 

reflexões da proposta teórica da pesquisa.  

  Vale ressaltar que elementos unitários observados como expressões 

particulares dos sujeitos de análise não refletem necessariamente a abrangência que 

se espera num contexto geral. Assim, a validação das categorias definidas como (i) 

apriori, levantadas antemão a leitura, e (ii) emergentes, capturadas após a leitura, 

foram definidas quanto rigor da análise, ancoradas em argumentos empíricos 

formalizando sentidos abrangentes. 

  O terceiro momento do ciclo é a exposição das compreensões alcançadas 

formalizadas em metatextos fundamentados em argumentos empíricos sólidos, 

saturados de dados e informações verificados no corpus de análise, que sustentam o 

objetivo da pesquisa. Segundo Moraes (2003): 

 
A validade de um metatexto também se funda na construção de uma 
qualidade formal num sentido mais amplo. O esforço em realizar análises 
cada vez mais significativas requer que o pesquisador procure superar uma 
descrição estática para conseguir captar a realidade em movimento. (p.206) 

 

 

3.6 Engajamento escolar 

 

 Os dados recolhidos como respostas aos questionários, pela apreciação das 

fotografias e filmagens, além dos registros no caderno de campo foram tomados, 

também, como ponto de investigação do engajamento dos alunos nas atividades em 
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sala de aula. Foram avaliados aspectos de envolvimento, em maior ou menor escala 

que, segundo Engle e Conant (2002), permeiam entre seis características:  

I – Considerar um grande número de alunos envolvidos apresentaria dados mais 

substanciais nas discussões promovidas;  

II – Consonância nos discursos, representando uma clareza de entendimento, com 

singularidades que não destoam do entendimento global;  

III – Atenção e estímulo;  

IV – Posturas adequadas, sejam corporais e gestuais; 

V – Apresentação de temas que envolvam e estimulam a vontade dos estudantes; 

VI –Engajamento contínuo nos tópicos abordados após um longo período; 

 Engle e Conant (2002, apud Souza e Mozzer, 2015) elaboraram um conceito 

que sugere que o envolvimento dos estudantes em temas e práticas de uma disciplina 

e no progresso intelectual, pode ser derivado do engajamento.  

 Ainda segundo os autores, esse conceito expressa uma tendência 

investigativa na educação em ciências, no caso da química, que procura compreender 

como são estabelecidas, em sala de aula, as viabilidades para a aprendizagem. Dá-

se o nome de engajamento disciplinar produtivo dos estudantes (EDP) a metodologia 

que avalia estratégias adotadas pelo professor sob dois aspectos: (i) interacional e (ii) 

discurso produtivo em um domínio do conhecimento (Engle e Conant, 2002). Souza e 

Mozzer (2015) corroboram com esses aspectos considerando-os nos seguintes 

sentidos: 

 
I – Interacional onde os modos de participação dos estudantes nas atividades 
propostas; a proporção de estudantes participantes; a receptividade das 
contribuições dos estudantes (e do professor) pelos outros. 
II - Discurso produtivo em um domínio do conhecimento, onde o progresso é 
evidenciado pela incorporação, pelos estudantes, do discurso escolar em 
geral, mas principalmente pela incorporação do discurso da disciplina em 
questão, no nosso caso, da Química. (p. 3)  

 

 Para propiciar a criação de ambientes que estimulam o EDP, Engle e Conant 

(2002) sugerem quatro princípios-guia enumerados a seguir: 

 1) problematizar os conteúdos;  

 2) conceder autoridade aos estudantes;  

 3) conceder aos estudantes responsabilidade para com os outros e comas 

normas disciplinares;  

 4) prover os estudantes de recursos relevantes. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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  A partir da apreciação fragmentada do corpus de investigação em unidades 

de análise pertinentes aos interesses da pesquisa foram construídas as categorias.  

  Na definição das unidades de análise como direcionadores da construção das 

categorias, consideramos as respostas dadas pelos alunos em relação ao 

questionário Q1. As unidades direcionadoras foram: 

• Ludicidade na escola; 

• Diferentes abordagens para o conteúdo químico; 

• Engajamento em atividades de intervenção; 

• Jogos como desafios a serem superados; 

• Revisão do conteúdo estequiometria e tópicos afins. 

  Foi levado, ainda, em consideração a frequência de pontos correspondentes 

nas respostas e expressões, podendo essa última ser considerada subjetiva, mas 

relevantes para uma análise qualitativa. Entretanto, vale ressaltar que a elaboração 

do questionário com perguntas direcionadas a determinados pontos de interesse 

considerou os referenciais teóricos que fundamentaram a pesquisa conduzindo a 

agrupamentos de categorias a priori. Outras, contudo, são resultados de análise 

procedentes das observações e respostas similares, das leituras e releituras do 

corpus de análise, surgindo daí as categorias emergentes. 

  Segundo Moraes e Galiazzi (2016), as categorias devem corresponder a 

representatividades do texto analisado e com fundamentos teóricos que as 

consolidem, validando-as neste caso.  

  As categorias que compõe a análise são aqui apresentadas em 

categorizações iniciais (CI) que, posteriormente, foram sistematizadas e 

reorganizadas como categorias finais (CF). Essas últimas consideradas como 

conjunto de interpretações as quais construímosmetatextos válidos e representativos 

do processo investigativo. 

 

Categorias Iniciais (CI) 

1. Categorias presumidas nas respostas do questionário: 

1.1 - Atividades lúdicas no espaço escolar como proposta didática interessante. 

1.2 - Atividades lúdicas no espaço escolar como proposta didática não 

interessante. 
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1.3 - O uso de jogos como perspectiva de ensino e aprendizagem positiva. 

1.4 - O uso de jogos como perspectiva de ensino e aprendizagem negativa. 

1.5 - Interesse por atividades não tradicionais no espaço escolar. 

1.6 - Desinteresse por atividades não tradicionais no espaço escolar. 

1.7 - Abordagens lúdicas com conteúdo da química se tornam positivas. 

1.8 - Abordagens lúdicas com conteúdo da química não são positivas. 

1.9 - Contribuições na aprendizagem diante da aplicação do jogo. 

1.10 - Não há contribuições na aprendizagem diante da aplicação do jogo. 

1.11 - A problematização da química em contextos é relevante. 

1.12 - A problematização da química contextualizando-a é irrelevante. 

1.13 - Perspectivas de consciência ambiental a partir da participação no jogo. 

1.14 - Não há perspectivas de conscientização dos problemas ambientais pela 

participação do jogo. 

1.15 – Mudanças nas posturas quanto ações ambientais a partir do jogo. 

1.16 – Não há mudanças de posturas, por influência do jogo, quanto às ações 

ambientais. 

 

2. Categorias presumidas nas filmagens e dados de caderno de campo:  

2.1 - O uso do lúdico como instrumento motivador de aprendizagem. 

2.2  - Atenção diante das explicações das regras e objetivos do jogo. 

2.3  - Engajamento na proposta do jogo. 

2.4 - A competição saudável. 

2.5 - O discurso ambientalmente adequado. 

2.6  - Resolução das questões a partir do conhecimento da ciência Química. 

2.7 - Acordos na exposição das respostas. 

2.8  - O entusiasmo durante a participação do jogo. 

2.9  - A estratégia como proposta de jogo.  

2.10 - O uso de jogos em sala de aula permite maior interação entre os 

alunos. 

2.11 - A clareza nas regras do jogo. 

2.12 - O uso dos recursos do jogo. 

 

  No caso das categorias acima, enumeradas como 2, os resultados analisados 

são frutos de um parecer por amostragem o qual foi nomeado maioria quando 
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cinquenta por cento (>50%) mais um se manifestaram positivamente para a 

observação em algum ponto relacionado à categorização. Para um dado analisado 

nomeado como minoria foi considerado a manifestação de um número menor a 

cinquenta por cento (<50%). 

 As intervenções, aplicações e coletas de dados foram realizadas em duas 

escolas diferentes descritas anteriormente, para alunos cursando a mesma série da 

educação básica, no caso 1ª série do Ensino Médio, com contextos socioculturais 

parecidos, sendo o professor, também, o mesmo. 

 Para identificação, as escolas nas fotografias foram denominadas como 

Escola 1 (E1) e Escola 2 (E2), sendo a E1 com 30 (trinta) alunos matriculados na série 

em questão e na E2 um total 15 (quinze) alunos. Foi considerada a totalidade de 30 

(trinta) alunos da escola E1 e 12 (doze) alunos da escola E2. Há a exclusão dos dados 

de 3 alunos da escola E2 que se deu pela ausência em algum momento da 

intervenção, considerado como critério de exclusão, para não interferir nos resultados 

adequados da pesquisa. Assim sendo, os resultados contemplam colaborativas de 42 

(quarenta e dois) alunos.  

 As categorias iniciais, denominadas CIforam organizadas em tabelas as 

quais trouxeram dados relevantes para a análise. Como apresentado anteriormente, 

são 16 categorias construídas pela análise do questionário e 12 categorias 

construídas pela análise das filmagens e caderno de campo.  

 A partir da análise das categorias iniciais encontramos as seguintes 

percepções dos alunos em relação ao uso do jogo Ambientalista Global:  

• 92,85 % dos alunos consideraram interessante o uso de atividades lúdicas no 

espaço escolar.  

 Visto que a maioria das aulas são expositivas e tradicionais, a estratégia de 

apresentar uma possibilidade diferente na escola é sinalizada como apreciada. 

• 97,62% dos alunos consideram que o uso de jogos pode favorecer o processo 

educacional. 

  Há um percentual mais expressivo ao se indicar, como estratégia lúdica, o 

jogo. Percebe-se então que o uso de jogos é uma ferramenta considerada relevante 

quando aplicado na escola. 

• 88,1% dos alunos consideram que a abordagem de conteúdos da química em 

jogos é positiva. 
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  A ciência química é considerada uma disciplina com muitos obstáculos. Nesse 

sentido, ao se verificar um bom percentual de aceitação de conteúdo dessa disciplina 

como temática abordada no jogo, entende-se como valorosa a intervenção. 

• 92,9% dos alunos consideram que o jogo aplicado trouxe contribuições para o 

entendimento do conteúdo. 

  Cálculo estequiométrico é considerado um tópico de grande dificuldade de 

entendimento pelos alunos, no entanto, um percentual alto de alunos avaliou como 

propícia a abordagem na forma de jogo para seus entendimentos. 

• 71,4% dos alunos apreciam a problematização da ciência em contextos. 

  O valor, em comparação às outras análises, é menor, mesmo que 

substancialmente alto. Os alunos, geralmente, sentem dificuldade de resolver 

questões que são abordadas na forma de contexto, pois há a necessidade de 

interpretação da questão. Entretanto, considero importante o percentual expressivo, 

haja vista que se pretende ensinar para que o aluno aplique o conhecimento em 

diferentes situações. 

• 88,1% dos alunos consideram que a temática cálculo estequiométrico, 

apresentada em situações problemas, principalmente envolvendo questões 

ambientais, pode trazer uma consciência de responsabilidade.  

Considera-se oportuno indicar que abordagens que levam a reflexões em sala 

de aula, sãofundamentais para a formação crítica do educando. 

• 85,7% dos alunos visualizam que, a partir das abordagens de contexto 

ambiental, as reflexões podem leva-los a posturas adequadas.  

 Um percentual alto de alunos percebeu que o jogo trouxe informações que 

podem contribuir na sua formação de consciência ambiental. 

 Esses pareceres das categorias iniciais levaram sistematização em categorias 

finais mais integradas. Envolveram, no caso, interpretações das posturas observadas 

e coletadas no caderno de campo, nas filmagens, além das respostas do questionário. 

É importante ressaltar que os registros fotográficos foram feitos concomitantes a 

registros no caderno de campo, prestando-se, assim, como legendas das impressões 

do pesquisador. Essa, alinhada à análise de dados, leva a construção do metatexto 

final mais conciso.  

 Impressões mais amplas das interpretações dos dados coletados foram 

sustentada pela pertinência no corpus de análise. Entretanto, compilações com um 
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menor número de categorias refletem dados com mais aparatos correlacionáveis e 

com um volume de informações suficientes que sustentam o entendimento. 

 As compilações frutos das convergências das respostas do questionário e das 

percepções apuradas nas filmagens, fotografias e caderno de campo são:  

 

3 - Categorias Finais (CF) 

3.1  Apreciação de atividades lúdicas no espaço escolar.  

  Abrangem as Categorias Iniciais 1.1; 1.2; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.8. 

 3.2 Os atributos do jogo na recursividade de conteúdo. 

  Abrangem as Categorias Iniciais 1.3; 1.4; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10. 

 3.3 A contextualização e a problematização no ensino de Química. 

 Abrangem as Categorias Iniciais 1.11; 1.12; 2.6. 

3.4  O jogo como motivador e o desafio na resolução de questões problemas. 

  Abrangem as Categorias Iniciais 2.1; 2.3; 2.4; 2.7; 2.9; 2.10; 2.11; 

   2.12. 

 3.5 Aspirações de espirito crítico por abordagens contextualizadas. 

 Abrangem as Categorias Iniciais 1.13; 1.14; 1.15; 1.16, 2.5. 

 

4.1 Análise, Intepretação e Validação dos Resultados das categorias 

  

  Com o interesse de verificar a pertinência do jogo Ambientalista Global, no 

que tange ao uso como ferramenta didático-pedagógica, analisamos as Categorias 

Finais (CF). Essas foram apresentadas como mais abrangentes a partir da compilação 

de Categorias Iniciais que indicaram uma frequência relevante.  

 

4.1.1 CF - Apreciação de atividades lúdicas no espaço escolar.  

 

  Para esta categoria os relatos indicaram uma impressão positiva altíssima, o 

que leva a crer que a ludicidade no espaço escolar é uma via didática apreciável. 

Seguem algumas respostas do questionário e a descrição das falas dos alunos no 

momento do jogo:  

  As identificações dos alunos foram feitas por letras maiúsculas. 

 Aluno 1 da E1: O jogo foi uma atividade extremamente interessante de 

 realizar durante a aula. 
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 Aluno 2 da E1: Sim, foi interessante fazer algo além dos exercícios 

 dados em sala e expandir as perspectivas. 

 Aluno 3 da E1: As atividades lúdicas tiram os alunos da rotina, isso nos  faz 

 ter mais interesse de aprender. 

 Aluno 4 da E1: O jogo foi uma atividade que despertou a curiosidadedos alunos 

na matéria, sendo uma forma divertida de aprender. 

 Aluno 5 da E1: Foi uma atividade diferente e muito legal, pois  aprendemos 

a matéria de uma forma interativa e diferente. 

 Aluno 6 da E1: Pois desperta um interesse maior no aprendizado e você  se 

concentra mais. 

 Aluno 7 da E1: As atividades lúdicas “quebram” a rotina de sala de aula  e 

 são muito interessantes. 

 Aluno 8 da E1: Favorecem por experimentarmos atividades que somam  e de 

interesse. 

 Aluno 9 da E1: O jogo trouxe uma proposta nova de testar nossos 

 conhecimentos de uma maneira tranquila, descontraída e divertida. 

 Aluno 10 da E1: Aulas dinâmicas como esta que usou a atividade lúdica 

 testam os alunos na prática e incentiva pelo fato de todos quererem 

 ganhar. 

 Aluno A da E2: Foi utilizado como uma forma dinâmica de aprender a 

 matéria. 

 Aluno B da E2: É uma atividade que foge da rotina e desperta o  interesse 

pela matéria de forma divertida. 

 Aluno C da E2: Gosto das aulas do jeito normal, mas com essas  atividades de 

jogos foi muito proveitoso. 

 O envolvimento no jogo pôde ser ilustrado na Figura 6 da Escola 1 (E1). 

  

 
 

Figura 6 – Foto da apreciação de atividades lúdicas no espaço escolar – E1 
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Fonte: registro próprio 

* Legenda da Figura 6 (caderno de campo): Nesta imagem há o envolvimento na 

leitura das questões e na resolução de cálculos para avançar no jogo. Os alunos se 

atentam quanto às regras e os adversários ficam na expectativa do erro.  

  Ainda nesta mesma instituição verificamos a apreciação do jogo por outros 

grupos participantes, conforme ilustra a Figura 7.  

 

Figura 7 – Foto da apreciação de atividades lúdicas no espaço escolar – E1 

 

Fonte: registro próprio 
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* Legenda da Figura 7 (caderno de campo): Há uma efetiva interação entre os 

participantes motivados pelo momento lúdico. Não foi verificado dispersão dos alunos. 

  Na escola (E2) também há essa percepção de envolvimento com o jogo, 

levando a interpretação de que atividade é efetiva no aspecto interacional. 

 Figura 8 ilustra a Escola 2 (E2). 

 
Figura 8 – Foto da apreciação de atividades lúdicas no espaço escolar – E2 

 

Fonte: registro próprio 

* Legenda da Figura 8 (caderno de campo): Os alunos ficam atentos à leitura das 

questões para não perder tempo. O fator tempo foi levado em consideração durante 

o jogo, o que nos leva a crer que há uma aparente apreciação das regras. 

  A Figura 9 reafirma essa apreciação do momento lúdico no espaço escolar na 

segunda instituição apresentada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – Foto da apreciação de atividades lúdicas no espaço escolar – E2 
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Fonte: registro próprio 

* Legenda da Figura 9 (caderno de campo): Os alunos tomaram em mãos papel, lápis 

e calculadora para desenvolver os cálculos da questão e não perder tempo. 

 Segundo Gardner18 (1985, apud MORATORI, 2003):  

 
Cada indivíduo não é dotado de um mesmo conjunto de competências, 
consequentemente, nem todos aprendem da mesma forma, [...]. Resta, 
portanto, ao educador descobrir alternativas que colaborem para o 
desenvolvimento das diversas competências do aprendiz, [...]. (p. 4) 

 

  Entendemos então que a apresentação de possibilidades didáticas no 

contexto escolar pode figurar-se como incentivo ao envolvimento dos alunos que em 

determinadas ações pedagógicas se demostrem desinteressados. Estas alternativas 

descaracterizam a ideia de rotina ou de um conservadorismo, que em determinados 

momentos pode parecer entediante. 

  A atividade lúdica, no papel educacional, foi apreciada pelos alunos 

participantes como momento de atenuar a tensão sem a apreensão de ser julgado 

quanto ao conteúdo em si. Assumir a atividade como momento de prazer é um 

benefício significativo. Todavia, deve-se equilibrar quanto ao uso das atividades 

lúdicas no espaço escolar, visto que, de acordo com Soares (2015), a essa prática há 

um peso que tende a pender para uma ação divertida, mas que se equilibre também 

com o papel educacional. Ainda segundo Soares: 

 

                                                           
18 GARDNER, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books, 1985 
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O uso do lúdico para ensinar diversos conceitos em sala de aula [...], pode 
ser uma maneira de despertar esse interesse intrínseco ao ser humano e, por 
consequência, motivá-lo para que busque soluções e alternativas que 
resolvam e expliquem as atividades lúdicas propostas. (p.18) 

 

  O jogo Ambientalista Global, frente às respostas dadas, se constituiu em uma 

proposta lúdico-pedagógica favorável quanto a sua abordagem de instigar a 

curiosidade, interesse e vontade de participar, além de envolver as especificidades da 

disciplina Química como questões desafiadoras a serem resolvidas.  

 

4.1.2 CF - Os atributos do jogo na recursividade de conteúdos 

 

  Na compilação dos dados, há uma amostragem significativa de alunos que 

admitem que o jogo, nos moldes aplicados, favoreceu de algum modo à revisão de 

conteúdos curriculares. Para Kishimoto (1994) a função educativa esperada do jogo 

deve ser agregada ao indivíduo como saber, e que, ainda, os conhecimentos 

assimilados, possam auxiliá-los na compreensão de mundo.  

  Os resultados mostraram que as abordagens da ciência química envolvendo 

a resolução cálculo estequiométrico, exploradas na forma de questões-problema, 

ofereceram uma visualização contextual dos conteúdos curriculares. Com esse trato, 

a função de recursividade pôde ser reconhecida nas respostas dos alunos. Como 

exemplo, uma das perguntas do questionário indagava se o jogo Ambientalista Global 

era interessante na perspectiva de aprendizagem. O sentido dado aqui à 

aprendizagem está relacionado à assimilação por revisão. Segundo Pires e Oliveira 

(2017, p.7) “ao tentar recuperar, de sua memória, o conteúdo abordado em aula, o 

aluno apreende melhor este conhecimento, o educador vai identificar o que o aluno 

sabe e otimizar a qualidade do aprendizado”.   

  Entre as respostas estão: 

 Aluno 1 da E1: O jogo me fez aprender sobre vários temas, não apenas 

 estequiometria. 

 Aluno 5 da E1: O jogo tem várias informações e por isso interessa. 

 Aluno 6 da E1: Acho que essas atividades influenciam nos estudos. 

 Aluno 11 da E1: O jogo foi bem divertido, incentivou a competição entre  os 

participantes além de também proporcionar conhecimento e incentivar o aluno 

a pesquisar sobre mais assuntos. 
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 Aluno 12 da E1: Em minha opinião foi mais fácil, pois incentivou a busca  do 

aprendizado, pelo fato do jogo ser bem divertido. 

 Aluno 13 da E1: O jogo me fez aprender muito sobre vários temas, não 

 apenas estequiometria. 

 Aluno B da E2: Eu fiz as questões de uma forma mais rápida com 

relação ao tempo que eu normalmente demoraria em resolver. 

 Aluno C da E2: Ajudou a entender melhor do que apenas comatividades do 

livro. 

Aluno D da E2: Com o jogo absorvi melhor alguns conteúdos que em sala de 

aula eu não estava entendendo muito. Achei que esse modo de ensinarmuito 

interessante e funcionou pra mim. 

  Podemos perceber, nas análises das respostas dos alunos, que o jogo foi 

considerado uma ferramenta apropriada a ser utilizado pelo professor para subsidiar 

a revisão de conteúdo. A Figura 10 da E1 ilustra o engajamento dos alunos na 

resolução das questões propostas no jogo, um envolvimento interativo dos 

participantes, uma percepção de que há uma expectativa de se alcançar a resposta 

certa e de que há um esforço coletivo para isso. Tais observações nos levam a crer 

que a intenção lúdica mesclada à intenção educacional pode ser efetiva e o jogo 

Ambientalista Global é adequado para uma abordagem recursiva do tema 

estequiometria. 

 
Figura 10 – Os atributos do jogo na recursividade de conteúdos – E1 

 

Fonte: registro próprio 
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* Legenda da Figura 10 (caderno de campo): No momento de registro dessa imagem 

foi sinalizado pelo aluno que teria que realizar uma conversão de unidade de massa 

para mol para a resolução da questão.  

  A afirmação do aluno nos leva a deduzir que conceitos anteriormente 

abordados teriam que ser resgatados para o desenvolto no jogo. 

  Na instituição E2 não foi diferente quanto a essa percepção, conforme ilustra 

a Figura 11. 

 

Figura 11 – Os atributos do jogo na recursividade de conteúdos – E2 

 

Fonte: registro próprio 

* Legenda da Figura 11 (caderno de campo): A aluna afirma que já havia feito uma 

questão parecida e que sabia como fazer. 

 A afirmação é contundente no que se refere ao aspecto de revisão de 

conteúdo. 

  Uma das questões solicitava que os alunos indicassem alguma contribuição 

do jogo para assimilação de conteúdo. Entre as respostas temos:  

 Aluno 9 da E1: “Contribuiu para a noção de elementos químicos e suas 

 propriedades e a compreensão de uma química sustentável (educação 

 ambiental)”. 

 Aluno 13 da E1: “Aprendi sobre placas referente à química, 

 estequiometria e sobre pessoas famosas da química”. 
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 Aluno 14 da E1: “Trouxe questões ambientais como sinal de elementos 

 como tóxico e inflamável e também contas de estequiometria”. 

 Aluno 16 da E1: O jogo contribuiu na assimilação de estequiometria que  é o 

conteúdo que estamos aprendendo agora em sala”. 

  Outros alunos reconhecem que há conteúdos inseridos no jogo que não foram 

apresentados como matéria, mas que puderam ser assimilados diante da proposta. 

Aluno 17 da E1: “As propostas presentes no jogo e nas perguntas tinham 

relação com a matéria de química e até mais”. 

 Aluno E da E2: “Aprendi sobre coisas da química que via nas  embalagens 

eatrás de caminhões que na sala eu não tinha visto  no livro”. 

 Aluno 13 da E1: “O jogo trouxe contribuições em conhecimentos gerais, 

 leitura de símbolos, acontecimentos globais e estequiometria”. 

 Aluno F da E1: “Sim, principalmente sobre educação ambiental eu 

 aprendi sobre problemas ambientais que nós mesmos causamos”. 

  

  Segundo Ferracioli (1999), concomitante às compreensões de Piaget (1964), 

o desenvolvimento é consequência de experiências de aprendizagem, de assimilação 

do novo. Nesse aspecto, quando o aluno assume que o jogo trouxe novas 

informações, novos dados e simbolismos que outrora não lhe foram formalmente 

apresentados como conteúdo nas disciplinas, e ainda, que esse novo foi 

compreendido, tem-se indíciosde aprendizagem.   

  Ainda, nas perspectivas de Piaget (1978), os jogos são capazes de promover 

o desenvolvimento cognitivo visto que cada etapa de desenvolvimento esta 

relacionada a um tipo de atividade lúdica. 

 

4.1.3 CF - A contextualização e a problematização no ensino de Química  

 

  O jogo foi desenvolvido com a ideia de apresentar situações da química, para 

o conteúdo cálculo estequiométrico, de forma contextualizada, isto é, as questões a 

serem respondidas, na sua maioria, eram baseadas em um fato cotidiano, ou em um 

problema de ordem ambiental, ou ainda em alguma linguagem simbólica e/ou 

representativa presente no cotidiano.  

  A visualização de uma realidade a partir de um jogo e a postura de se inserir 

como personagem capaz de resolver problemas dessa realidade com o suporte de 
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conhecimentos da ciência pode ser apurado nas respostas dos alunos ao 

questionário. Entre essas destaca-se: 

 

 Aluno 17 da E1: “Sim, pude compreender e ver a aplicação da química  no 

cotidiano e na solução de problemas ambientais.”. 

 

  Os direcionamentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (2002) orientam 

quanto ao papel do ensino e seus objetivos, indicando a contextualização como 

mecanismo de relação entre o que se aprende e o que se vive. 

 
Os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem 
envolver, de forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos 
práticos, contextualizados, que respondam às necessidades da vida 
contemporânea, e o desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e 
abstratos, que correspondam a uma cultura geral e a uma visão de mundo. 
(p. 6) 

 
  Ainda segundo os mesmos parâmetros os conhecimentos desenvolvidos na 

Química, com sua linguagem própria, permitem uma leitura de fenômenos em nível 

macro e microscópicos relacionados contextos globais.  

 
Os conteúdos nessa fase devem ser abordados a partir de temas que 
permitam a contextualização do conhecimento. Nesse sentido, podem ser 
explorados, por exemplo, temas como metalurgia, solos e sua fertilização, 
combustíveis e combustão, obtenção, conservação e uso dos alimentos, 
chuva ácida, tratamento de água etc. Não se pretende que esses temas 
sejam esgotados, mesmo porque as interrelações conceituais e factuais 
podem ser muitas e complexas. Esses temas, mais do que fontes 
desencadeadoras de conhecimentos específicos, devem ser vistos como 
instrumentos para uma primeira leitura integrada do mundo com as lentes da 
Química. (p.34) 
 

  Outras respostas quanto à contextualização podem ser verificadas abaixo: 

 Aluno 12 da E1: “Pois foi possível aprender conceitos de 

 palavras/situações/símbolos que eu não tinha conhecimento”. 

 Aluno 18 da E1: “Os contextos estavam fáceis de serem interpretados”. 

 Aluno 19 da E1: “Muitas perguntas traziam informações sobre o  ambiente”. 

 Aluno G da E2: “A gente consegue ver a matéria de química nas  perguntas do 

jogo ao resolver os problemas”. 

 Aluno H da E2: “Muita coisa que o jogo cobrava havia relação com o que 

 o professor passou em sala de aula”. 
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  Segundo Silva (2007), o conceito de contextualização abrange conotações 

diferenciadas, contudo, aspectos destacados por esse autor podem ser encontrados 

entre as respostas dos alunos participantes dessa pesquisa. Silva (2007, p.18) 

descreve “contextualização como exemplificação, ou entendimento, ou informação do 

cotidiano que pode ser caracterizada por compreensão de situações problemáticas, 

aplicação de conteúdos científicos”. 

  

 Aluno I da E2: “No jogo eu percebi que os cálculos explicados pelo 

 professor nas aulas podem ser usados nas respostas”. 

 

  Nesse caso há uma indicação de que a resolução dos problemas propostos 

no jogo foi realizada pela pré-abordagem de conteúdos explicados professor em sala 

de aula. 

  Outro conceito de contextualização apresentado por Silva (2007) é: 

 
Contextualização como entendimento crítico de questões científicas e 
tecnológicas relevantes que afetam a sociedade - essa orientação é 
característica do movimento CTS, que em geral propõe o uso de temas de 
interesse social que permitam o desenvolvimento de atitudes e valores nos 
alunos. (p.18) 

 
  A temática Meio Ambiente abordada nas questões do jogo se encaixa nessa 

perspectiva de interesse social visto que é amplamente difundida na mídia como 

temáticas de encontros mundiais, como a Conferência de Estocolmo19 (1972), 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e o Desenvolvimento – Rio 9220 

(1992), a Rio + 1021, (2002) e dez anos depois a Rio + 2022 (2012), a Cúpula de 

Desenvolvimento Sustentável23 (2015), entre outros.  

                                                           
19 A Conferência de Estocolmo ou Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano 
ocorreu entre 5 e 16 de junho de 1972, em Estocolmo, na Suécia. Esse foi o primeiro evento organizado 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) para discutir de maneira global sobre as questões 
ambientais. 
20A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também conhecida 
como Eco-92, Cúpula da Terra, foi uma conferência de chefes de estado organizada pelas Nações 
Unidas em junho de 1992 no Rio de Janeiro para debater os problemas ambientaismundiais. 
21 Rio+10 ou Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável foi um fórum de discussão das 
Nações Unidas realizado em setembro de 2002, em Johanesburgo, África do Sul.  
22Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida também como 
Rio+20, foi uma conferência realizada em junho de 2012 no Rio de Janeiro, cujo objetivo era discutir 
sobre a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável. 
23Conferência com mais de 150 líderes mundiais sobre o Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu 
em 2015 na sede da ONU em Nova York, para adotar formalmente uma nova agenda de 
desenvolvimento sustentável. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chefe_de_Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
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  Nessa mesma perspectiva há entendimentos de contextualização descrita por 

Silva (2007) dizendo que se busca uma “perspectiva de intervenção na sociedade - 

caracterizada pelo entendimento crítico dos aspectos sociais e culturais da ciência e 

tecnologia, inserção da prática social (contexto sociopolítico-econômico) no ensino”. 

Essa abordagem reflete no posicionamento crítico do educando diante da 

compreensão de problemas e na resolução desses que o jogo apresenta. 

 

4.1.4 CF - O jogo como motivador e o desafio na resolução de questões problemas. 

 

 A percepção do jogo “Ambientalista Global” como desafio foi muito clara para 

os alunos. Nos registros do caderno de campo há várias observações quanto às falas 

e manifestações de expressividades que indicam uma vontade de jogar e/ou executar 

alguma tarefa do jogo. Há uma disputa, e esse desafio pode ser inspirador.  

 Aspira-se que pela execução das tarefas do jogo realizadas, sejam elas bem-

sucedidas ou realizadas com erro, desde que se corrija o mesmo, há efeitos 

cognitivos. Segundo as concepções de Vygotsky (1994), não são todas as atividades 

lúdicas que são prazerosas e consequentemente motivam a execução.  

 A atividade aplicada, o jogo Ambientalista Global, se demostrou enfático 

quanto ao seu ofício de ser uma atividade lúdica com perspectiva de resgatar 

conteúdo, permeados de situações contextualizadas e executados aos olhos do 

conhecimento da química. 

  Entre os dados registrados destacam-se: 

 Aluno 15 da E1: “Eu adoro jogos, eu e minha dupla vamos ganhar 

 primeiro”. 

 Aluno 20 da E1: “O jogo Ambientalista Global é legal demais. Têm 

 algumas perguntas que são até fáceis, mas tem também que se não 

 pensar muito à gente perde”. 

  A Figura 12 e 13 da E1 e a Figura 14 da E2 ilustram o desafio do jogo e o 

envolvimento do grupo ao pensar a resolução das questões problemas. 

  
Figura 12 – O jogo como motivador e o desafio na resolução de questões 

problemas – E1 
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Fonte: registro próprio 

* Legenda da Figura 12 (caderno de campo): No momento do registro a aluna fala 

para os outros: - Não é possível que não vamos conseguir responder essa. Neste 

momento o aluno da sua equipe pede para que ela leia novamente devagar. 

 A percepção é de que há uma insatisfação por não conseguir responder. O 

desejo de desenvolver a resposta é evidenciado ao ser feita novamente a leitura 

vagarosamente. 

Figura 13 – O jogo como motivador e o desafio na resolução de questões 
problemas – E1 

 

Fonte: registro próprio 
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* Legenda da Figura 13 (caderno de campo): O grupo se reúne para tentar responder 

quando uma das integrantes afirma que a questão é difícil. 

 Há uma organização do grupo para responder a questão, visto que mesmo 

sendo considerada difícil ninguém desistiu de imediato. O desafio parece, neste 

momento, ser instigante. 

 

Figura 14 – O jogo como motivador e o desafio na resolução de questões 
problemas – E2 

 

Fonte: registro próprio 

* Legenda da Figura 14 (caderno de campo): A aluna, ao começar a resolver a 

questão, erra duas vezes e mesmo assim não desiste antes do fim do tempo. 

  A percepção em relação a jogar de acordo com as regras, limitando tempo e 

a estratégia de escolher cartas de níveis de dificuldade diferentes foi um ponto 

comentado e registrado no caderno de campo.  

  

 Aluno 9 da E1: “A gente tem que ser esperto, pois se escolhermos 

 somente cartas das perguntas mais fáceis a outra dupla passa na 

 frente.” 

 Aluno 21 da E1: “Marque o tempo certinho pra não jogar errado, pois ai o 

 jogo fica disputado”. 

 Aluno E da E2: “O jogo é muito interessante e ensina coisas como 

 placas e pessoas da ciência que eu não conhecia”. 
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 Aluno J da E2: “Tem coisas do jogo sobre meio ambiente que a gente não sabia, 

mas acaba aprendendo pra ganhar”. 

 

  Segundo Ribeiro et al. (2012) os jogos podem trazer várias possibilidades, 

contemplando alguns valores. No que refere a concepção do jogo como instrumento 

de revisão, destaca-se o Valor Intelectual. Segundo o pesquisador, esse valor pode 

ser compreendido como:  

 
[...] possibilidade de analisar e enfrentar desafios e problemas de diferentes 
complexidades que exijam a construção de variadas respostas e alternativas, 
estimulando, assim, as funções cognitivas do indivíduo. (p.3) 

 
  O desafio atribuído à função dos jogos é um dos pontos mais importantes da 

proposta lúdica em questão. Segundo Savi (2010, p.3) “um jogo precisa ser 

suficientemente desafiador, estar adequado ao nível de habilidade do jogador, 

apresentar variações no nível de dificuldade, e manter um ritmo adequado”.Esse 

aspecto foi identificado no seguinte registro de caderno de campo: 

  

Aluno K da E2: “Tem questões que a gente tem quase certeza que está certa a 

nossa resposta, a gente fica em dúvida entre as opções e fica com raiva quando 

achava que era uma opção e escolhe outra”. 

  

 Ainda segundo Savi (2010): 

 
O ritmo é um componente importante de desafio, pois a velocidade em que 
novos detalhes ou desafios são revelados ao jogador pode ser programada 
para manter um nível apropriado de tensão e desafio ao longo do jogo. Novos 
obstáculos, situações e variações de atividades devem ser planejadas ao 
longo do jogo para minimizar a fadiga do jogador e oferecer uma experiência 
que mantenha sua vontade de continuar jogando. É necessário equilibrar as 
habilidades de uma pessoa com os desafios associados a uma atividade, pois 
quando o desafio é maior do que a habilidade tem-se como resultado a 
ansiedade do jogador, e quando a habilidade é maior do que o desafio tem-
se como resultado a apatia. (p.3) 
 

  A relação desafio e tempo é outro aspecto que, embora possa ser flexibilizado 

quanto à vontade e objetivo dos jogos, cria uma inquietude nos jogadores favorecendo 

um dinamismo no andamento do jogo.  

  A preocupação de marcar o tempo foi uma constante registrada nas filmagens 

e no caderno de campo. Uma das falas dos alunos indicou essa precaução de não 

extrapolar o tempo. 
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 Aluno 22 da E1: “Anota os dados certinhos pra não perder tempo nos 

 cálculos”. 

 

  O conceito de desafio, levantado por Savi (2010) é contundente quanto os 

patamares de dificuldade a serem alcançados a fim de se perceber uma apreensão e 

vontade de jogar. Segundo o autor:  

 
O nível de dificuldade deve variar e aumentar gradualmente para manter o 
interesse do jogador na medida em que ele desenvolve suas habilidades. O 
desafio dos jogos traz sentimentos de suspense, tensão, pressão, 
expectativa, ansiedade e de estímulo. Quando desafios são superados o 
jogador sente alívio, realização e euforia. A satisfação do usuário vem ao se 
completar tarefas difíceis, derrotar oponentes, testar habilidades, desenvolver 
habilidades, alcançar uma meta desejada, e ao confrontar o perigo. (p.3) 
 

  Nas transcrições das narrativas dos alunos temos: 

  

 Aluno 5 da E1: “Quando a gente estiver com uma vantagem legal, muito  na 

frente, vamos passar para as questões mais difíceis para ganhar 

primeiro”. 

 Aluno L da E2: “Sabia que ia acertar essa questão, estava difícil de 

 resolver os  cálculos, mas é só prestar atenção”. 

  

  Podemos afirmar então que o jogo Ambientalista Global operou 

adequadamente como ferramenta lúdica que inspirava desafios e promovia a revisão 

de conteúdo. Essas percepções foram identificadas na medida em que os alunos 

pensavam com racionalidade para responder as questões-problema, estimulando a 

aplicação dos conceitos aprendidos. 

 

4.1.5 CF - Aspirações de espirito crítico por abordagens contextualizadas. 

 

  Entre as respostas dos alunos há pretensões às quais indicam uma possível 

postura cidadã. O jogo traz informações importantes e fundáveis em concepções 

científicas que podem levar a reflexões. 

  Os alunos admitiram que existem contribuições no resgate de conteúdos e, 

também, a apreensão de informações novas consideradas importantes e reflexivas. 

 

 Aluno 18 da E1: “Me fez pensar no que posso fazer para ajudar”. 
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 Aluno 23 da E1: “Questões falavam sobre a consciência ambiental, me 

 fazendo refletir sobre o assunto”. 

 Aluno 24 da E1: “Esses assuntos me tocaram e farão diferença no meu 

 cotidiano”. 

 Aluno 25 da E1: “Após ficarmos de frente com determinadas  informações, 

mudamos nossas atitudes”. 

 Aluno 26 da E1: “Com uma redução e reutilização de materiais usados  em 

minha rotina”. 

 Aluno D da E2: “Pois agora tenho uma maior percepção de como é 

 importante  cuidar do meio ambiente”. 

 Aluno F da E2: “A conscientização no jogo é sempre visada a cada 

 pergunta”. 

 Aluno G da E2: “Vi vários problemas que não conhecia e com certeza  me 

ajudou na conscientização”. 

 Aluno I da E2: “Pois mostrou alguns problemas que pequenas atitudes 

 podem reduzi-los”. 

 Aluno J da E2: “Pois ao receber a devida orientação, torna-se mais fácil 

 seguir os conceitos e colocá-los em prática”. 

 Aluno K da E2: “Me ajudou a perceber as mudanças que eu poderia 

 adotar para  que o meio ambiente não seja tão poluído e degradado”. 

 Aluno L da E2: “O jogo trouxe uma perspectiva mais ampliada sobre os 

 cuidados necessários para com o meio ambiente”. 

  

  Nesses aspectos, podemos afirmar que o jogo Ambientalista Global contribuiu 

nas perspectivas de formação consciente, visto que traz dados considerados 

relevantes pelos alunos, e na possibilidade de formação crítica.  

 

4.2 A AVALIAÇÃO DO JOGO AMBIENTALISTA GLOBAL COMO JOGO 
EDUCACIONAL – QUESTIONÁRIO VALIDADO  
 

4.2.1 Análise do Questionário de avaliação de jogos educacionais 
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  A funcionalidade de um jogo educacional com a concepção lúdica e ao mesmo 

tempo instrucional deve ser avaliada a partir de rigorosos parâmetros para que o valor 

pedagógico incumbido ao próprio seja válido. Segundo Savi (2011): 

 
[...] jogo de qualidade é aquele que tem objetivos educacionais bem definidos, 
motiva os alunos para os estudos e promove a aprendizagem de conteúdos 
curriculares através de atividades divertidas, prazerosas e desafiadoras [...]. 
(p.3) 
 

  A avaliação adotada corresponde ao questionário concebido e validado por 

Savi (2010,2011) que aborda um total de 27 itens padronizados e segmentados em 

três tópicos: correspondente à reação do aluno com vistas na motivação, a 

experiência do usuário e finalmente na aprendizagem. Esse último, no entanto, 

adaptado à intenção de reafirmação de conteúdo como revisão. 

  Os itens considerados por Savi (2010, 2011) dimensionam a análise dos 

tópicos na atenção, relevância, confiança, satisfação, imersão, interação social, 

desafio, divertimento, competência e aprendizagem de curto e longo termo. 

  Pela análise das respostas tabuladas e compiladas podemos inferir 

pareceres quanto à avalição do jogo Ambientalista Global. 

  Direcionando a análise ao tópico motivação temos os seguintes itens 

envolvidos: 

1 - O design do jogo é atraente. 

2 - Houve algo interessante no início do jogo que capturou minha atenção. 

3 - A variação (forma, conteúdo ou de atividades) ajudou a me manter atento 

ao jogo. 

  

  As compilações destes dados nos dimensionam ao parâmetro atenção. Como 

resultados às respostas dos alunos têm: 

• E1 – 94%  

• E2 – 97%  

Indicaram concordar, concordar ligeiramente ou concordar fortemente. 

  A dimensão “atenção” apresentou um índice altíssimo de concordância, 

indicando que o jogo se apresentou de forma atraente e convidativa ao educando.  
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  Segundo Keller24 (2009, apud Savi, 2011) a dimensão atenção é sugerida 

como elemento motivacional que mantém o jogador estimulado ao desafio de jogar. 

Considerando o alto percentual de satisfação aos itens correspondentes a essa 

dimensão admite-se a adequação do jogo Ambientalista Global como proposta de 

abordagem recursiva do tema estequiometria. 

  Uma pequena parte dos alunos indicou não ter opinião ou discorda 

ligeiramente no quesito variação do jogo quanto à forma, conteúdo ou atividades. O 

que sugere uma possibilidade de melhora na apresentação das questões do jogo que 

possivelmente manteria uma maior atenção à proposta. 

  Na vertente motivação temos, ainda, os seguintes itens envolvidos:  

 4 - O conteúdo do jogo é relevante para os meus interesses. 

 5 - O funcionamento deste jogo está adequado ao meu jeito de  aprender. 

 6 - O conteúdo do jogo está conectado com outros conhecimentos que  eu já 

possuía. 

  

  As compilações dos dados, neste caso, dimensionam ao parâmetro 

relevância. Como resultados às respostas dos alunos têm: 

• E1 – 81% 

• E2 – 91% 

Indicaram concordar, concordar ligeiramente ou concordar fortemente. 

  Analisando os percentuais de concordância, em maior e menor escala, quanto 

à dimensão “relevância” observa-se, ainda, um indicativo elevado. Entretanto, há um 

percentual a ser considerado apresentando uma perspectiva dos alunos de não 

apresentarem opinião formada e de discordância ligeira.  Nessa dimensão 

deve ser considerada a perspectiva do aluno em assimilar determinado conteúdo 

vislumbrando que esse possa se conectar a suas intenções acadêmicas, ou seja, que 

esse conteúdo possa ser relevante no seu futuro profissional e, tão quanto, social.  

  É fato que determinados assuntos tratados nas escolas não são 

correlacionados pelos alunos como quesitos de sua competência futura, o que poderia 

justificar a percentual discordância e opinião não formada nas respostas, todavia há 

                                                           
24 KELLER, J. M. Motivational Design for Learning and Performance: The ARCS Model Approach. 
Springer, 2009. 
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questões que são comuns ao contexto de todos e é nessa perspectiva que o jogo se 

sustenta como válido. 

  A relevância do contexto Meio Ambiente, abrangido na forma de situação 

problema, com perspectivas de resolução a partir do conteúdo cálculo 

estequiométrico, vai além da necessidade acadêmica. Esse contexto apresenta a 

possibilidade de atingir, de forma proeminente, noções de zelo para com o meio onde 

vive.  

  Condescendente a Patriacha-Graciolli (2009), o ressalte da abordagem de 

questões ambientais são bases de posicionamentos éticos e conscientes para que 

haja harmonia entre a sociedade e a natureza. 

  Sendo um dos objetivos da escola proporcionar, aos educandos e, 

consequentemente, à sociedade, mecanismos de compreensão da importância de 

sua postura e responsabilidade no meio em que vivem, o parâmetro relevância admite 

como indispensável o conhecimento de determinados assuntos. Nessa perspectiva, é 

possível acreditar que a abordagem de cálculos estequiométricos na resolutiva de 

questões ambientais está incorporada a essa formação fundamental.  

  A educação que abrange questões do meio ambiente, segundo Patriacha-

Graciolli (2009): 

 
[...] precisa ter como objetivo não só os ensinamentos sobre a utilização 
racional dos recursos que a natureza oferece, mas também o 
desenvolvimento da participação da sociedade nas discussões e nas 
decisões sobre as questões ambientais. Deve-se pensar numa educação 
para o meio ambiente e estimular a ética no relacionamento econômico, 
político e social. (p.16) 

 
  Esse objetivo é contemplado nas abordagens das questões problemas do 

jogo com o uso dos cálculos estequiométricos para a tomada de decisões. O 

reconhecimento, pela grande maioria dos alunos, da relevância da temática do jogo 

Ambientalista Global sugere a pertinência do mesmo no espaço escolar como um jogo 

educacional válido.  

 Temos ainda para o tópico motivação os itens:  

7 - Foi fácil entender o jogo e começar a utilizá-lo como material de estudo. 

8 - Ao passar pelas etapas do jogo senti confiança de que estava aprendendo. 

 

 As compilações dos dados, neste caso, dimensionam ao parâmetro confiança. 

Temos os seguintes percentuais definidos pelas respostas dos alunos: 
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• E1 – 74% 

• E2 – 87% 

 Indicaram concordar, concordar ligeiramente ou concordar fortemente. 

  Na dimensão “confiança” o percentual aponta uma ligeira discrepância entre 

as escolas aplicadas. Contudo, os valores apresentados são satisfatórios à 

expectativa do jogo. 

  Mesmo considerando que a abordagem do jogo Ambientalista global é 

estequiometria, ou seja, conteúdo considerado difícil pelos alunos, há um percentual 

alto como indício de segurança na resolução dos problemas. O que nos leva a 

acreditar que intervenção, na forma do jogo apresentado, traz uma confiança ao aluno 

para prosseguir jogando. 

 Finalmente, como últimos tópicos avaliados no quesito motivação há os 

seguintes itens de análise: 

 9 - Estou satisfeito porque sei que terei oportunidades de utilizar na 

 prática coisas que aprendi com o jogo. 

 10 - É por causa do meu esforço pessoal que consigo avançar no jogo 

  

 As compilações dos dados que dimensionam ao parâmetro satisfação 

apresentaram os seguintes percentuais. 

• E1 – 88% 

• E2 – 92% 

 Indicaram concordar, concordar ligeiramente ou concordar fortemente. 

  Segundo Savi (2010) a dimensão “satisfação” norteia a um sentimento de 

agrado, de contento ao participar e avançar no jogo, que por consequência indica uma 

aprendizagem no desenrolar do jogo. Entretanto, ainda podem ser verificados 

percentuais baixos de discordância que presumivelmente estão relacionados a 

alguma dificuldade de responder específicas questões do jogo do nível de dificuldade 

mais alto. Nesse momento há uma insatisfação ou frustação momentânea. 

  A articulação no jogo com manobras de superação de desafios pode provocar 

um regozijo pela própria função do jogo, favorecendo uma reafirmação de conteúdo a 

cada etapa superada se faz pertinente o uso da proposta didático-pedagógica. 

Patriacha-Graciolli (2009) descreve: 
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Brincar, divertir-se e aprender são modos verbais inerentes ao ser humano, 
indispensáveis na vida de qualquer grupo sociocultural. A simplicidade da 
ação de jogar é absolutamente universal, plural, heterogênea, flexível e tão 
ambivalente quanto necessária. A capacidade lúdica desenvolve-se 
articulando as estruturas psicológicas globais (cognitivas, afetivas e 
emocionais) mediante as experiências sociais da criança. (p.20) 

 
  O jogo Ambientalista Global pode ser considerado um válido recurso 

pedagógico ao potencializar a habilidade de resolução de problemas, revisão de 

conteúdos e conceitos, atendendo o desejo dos alunos por atividades instrutivas e 

agradáveis. 

  No que se refere à análise do tópico experiência do usuário temos itens: 

 11 - Temporariamente esqueci as minhas preocupações do dia-a-dia, 

 fiquei  totalmente concentrado no jogo.  

 12 - Eu não percebi o tempo passar enquanto jogava, quando vi o jogo 

 acabou. 

 13 - Me senti mais no ambiente do jogo do que no mundo real,  esquecendo 

do que estava ao meu redor. 

  

  As compilações dos dados que dimensionam ao parâmetro imersão 

apresentaram os seguintes percentuais: 

• E1 – 65% 

• E2 – 92% 

Indicaram concordar, concordar ligeiramente ou concordar fortemente. 

  Segundo Savi (2010), a dimensão “imersão” correlaciona ao envolvimento 

com o jogo a ponto de familiarizar-se a vivência do mundo real e se imergir no contexto 

do jogo.  

  Considerando os percentuais obtidos, a instituição com maior número de 

alunos apresentou um nível de concordância mais baixo.  

  Um possível exame dessa divergência é o ambiente mais agitado, com mais 

falas e interações com mais alunos, que em alguns momentos, desvirtuou o foco do 

jogo. Pudemos considerar relevante, também,os contextos diferentes em sala de aula, 

vivências, atenções e percepções de mundo por olhares distintos.  

  Compilando outros itens para a análise da análise experiência do usuário 

temos: 

14 - Pude interagir com outras pessoas durante o jogo. 

15 - Me diverti junto com outras pessoas. 
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16 - O jogo promove momentos de cooperação e/ou competição entre as 

pessoas que participam. 

  

 Os parâmetros desses dados ao serem compilados dimensionam para o 

parâmetro a interação social 

• E1 – 94% 

• E2 – 100% 

Indicaram concordar, concordar ligeiramente ou concordar fortemente. 

  O elemento “interação” com o outro, a partilha das dificuldades, a cooperação 

e as discussões entre os alunos participantes foi percebida pela grande maioria, e no 

caso da E2 em totalidade.  

  A interpretação do elevado percentual da dimensão “interação social” indica 

que o uso de jogos aproxima favorecendo a troca de saberes entre os envolvidos, 

demostrando, assim, ser um aparato positivo no processo formativo. 

  O espaço escolar é um espaço de convívio, de interação, de troca, e a 

promoção de atividades que favoreçam essas atribuições corrobora oportunamente 

para a formação do educando. Soares (2015) identifica que um dos valores de 

adequação na escolha dos jogos educacionais é a relação, isto é, que a proposta 

lúdico-didático-pedagógica incentive a relação e o convívio social entre os envolvidos. 

O jogo Ambientalista Global se prestou eficientemente ao propósito cooperativo sendo 

reconhecido pela maioria dos alunos como proposta de trato social. 

  Quanto à análise do tópico desafio são verificados os itens: 

 17 - Este jogo é adequadamente desafiador para mim, as tarefas não  são 

muito fáceis nem muito difíceis. 

 18 - O jogo evolui num ritmo adequado e não fica monótono – oferece 

 novos obstáculos, situações ou variações de atividades. 

  

  Na compilação dos dados destes itens chegamos aos seguintes percentuais: 

• E1 – 93% 

• E2 – 87%  

 Indicaram concordar, concordar ligeiramente ou concordar fortemente. 

  Savi (2010) evidencia que o caráter “desafio” é um aspecto importante do jogo 

desde que dosado à capacidade do jogador.  
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  No jogo Ambientalista Global é abordado o conteúdo cálculo estequiométrico, 

considerado pelos alunos um conteúdo muito desafiador. O percentual atingido pelas 

duas instituições é alto, o que nosleva a crer que há um desafio pertinente no jogo. 

  Santos e Michel (2009) mencionam que: 

 
A principal vantagem do uso de jogos didáticos envolve a motivação, gerada 
pelo desafio do jogo, acarretando o desenvolvimento de estratégias de 
resolução de problemas, a avaliação das decisões tomadas e a familiarização 
com termos e conceitos apresentados no jogo. (p. 179) 
 

 Quanto aos itens que dimensionam ao divertimento, a seguir, temos: 

 19 - Me diverti com o jogo. 

 20 - Quando interrompido, fiquei desapontado que o jogo tinha acabado. 

 21 - Eu recomendaria este jogo para meus colegas. 

 22 - Consegui atingir os objetivos do jogo por meio das minhas  habilidades. 

 

  Na compilação chegamos aos valores percentuais de: 

• E1 – 82% 

• E2 – 85% 

 Indicaram concordar, concordar ligeiramente ou concordar fortemente. 

  Os valores alcançados indicam um índice satisfatório deslizando em uma 

pequena queda quando sugere a apresentação ou recomendação do jogo a um 

colega, contudo, a vontade de jogar novamente prevalece. 

 O jogo educacional não pode apresentar somente o caráter lúdico, entretanto, 

é um ponto substancial o seu efeito na dimensão “divertimento”. A atividade deve ser 

prazerosa, estimulante ao ponto que o jogador fique instigado em continuar. É 

necessário contrabalancear quanto à função do jogo educacional com a função lúdica, 

propiciando o divertimento e o prazer, e a função educativa, completando o indivíduo 

em seu saber (KISHIMOTO, 1994).  

  Corroborando com a perspectiva anterior, Soares (2015) entende que o maior 

desafio é o equilíbrio entre tais funções.  

  Diante dos resultados da pesquisa acredita-se que o jogo Ambientalista 

Global tenha contrabalanceado funcionalmente as características de um jogo 

educacional. 

  Os itens a seguir dimensionam a característica competência. 

 23 - Gostaria de utilizar este jogo novamente. 
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24 - Tive sentimentos positivos de eficiência no desenrolar do jogo. 

 

  Estes parâmetros alcançaram os seguintes percentuais: 

• E1 – 93% 

• E2 – 87% 

 Indicaram concordar, concordar ligeiramente ou concordar fortemente. 

  Não houve interferência na resolução das questões apresentadas no jogo por 

parte do professor aplicador, assim o índice percentual apresentado reflete um 

entendimento de que as resoluções poderiam ser resolvidas pelas habilidades do 

próprio jogador.  

  Há uma percepção, pelos índices apresentados, de que o jogo Ambientalista 

Global aflorou um sentimento de eficiência por parte dos alunos. 

  Os pontos a seguir correspondem ao tópico aprendizagem. Os parâmetros de 

análise verteram, de forma adaptada, para o intuito de percepção de que o jogo 

contribuiu para afirmação de conteúdos já trabalhados e que possam ser abrangidos 

de forma contextualizada. 

  No que abrange o tópico aprendizagem na dimensão aprendizagem de curto 

termo, temos os seguintes itens: 

 25 - Quanto você acha que o jogo contribuiu para sua aprendizagem na 

 disciplina? 

 26 - Quanto eficiente o jogo foi para sua aprendizagem, comparando-o  com 

outras atividades da disciplina? 

 

 Para tais itens os percentuais atingidos são: 

• E1 – 93% 

• E2 – 87% 

  A dimensão “aprendizagem de curto termo” se refere à percepção da 

assimilação e da contribuição que o jogo traz em relação à aprendizagem.  

  O percentual alto atingido leva a considerar de que o jogo pode auxiliar no 

processo de afirmação de conteúdo. 

 Para o dimensionamento da aprendizagem de longo termo, temos: 

27 - Você acha que a experiência com o jogo vai contribuir para seu 

desempenho na vida profissional? 
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 O percentual atingido foi de: 

• E1 – 83% 

• E2 – 75% 

  Ainda com resultados satisfatórios, por ser considerado por parte dos alunos 

um instrumento pertinente da abordagem de conteúdo, o jogo Ambientalista Global 

traz dados, compreensões e informações que foram consideradas viés de reafirmação 

do conhecimento que poderão contribuir no desempenho do futuro profissional. 

  Foi indicada como propósito da pesquisa a apresentação de um instrumento 

lúdico-pedagógico que deveria corroborar na instrução formativa do educando ao 

recuperar conteúdos já abordados. Acerca das expectativas, se faz necessário uma 

apreciação por partes. Assim temos os seguintes pontos: 

 - O engajamento em intervenções de ação pedagógica. 

 - O instrumento jogo educacional e lúdico. 

 - Abordagens recursivas para o ensino de química. 

 - Limites e dificuldades – obstáculos na análise de intervenção. 

 

4.3 O ENGAJAMENTO EM INTERVENÇÕES DE AÇÃO PEDAGÓGICA 

  

  Os alunos de ambas as escolas consideram relevante a inserção de 

atividades que possam colaborar por vieses diferenciados.  

 A percepção desse parâmetro pôde ser admitida pela disponibilidade e vontade 

da grande maioria dos envolvidos em participar do processo investigado. No caso, a 

consideração foi 100% de participação em uma instituição enquanto na outra, 12 dos 

15 alunos se engajaram em todas as etapas do processo, correspondendo a 80%. 

Vale ressaltar que os 3 alunos excluídos das análises não foram considerados por não 

participar de algum momento da proposta. 

 Segundo Engle e Conant (2002) o alcance do “engajamento disciplinar 

produtivo” dos estudantes pode ser verificado pelos aspectos interacionais entre os 

alunos frente às situações apresentadas em sala de aula, além daquelas verificadas 

com um material físico. No caso da proposta de intervenção, o jogo Ambientalista 

Global, há uma percepção clara de interação entre os membros do grupo e com o 

jogo. Tal indício nos leva a considerar que houve engajamento apendido de 

contribuições para uma fluência adequada do jogo.  
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 O aspecto disciplinar, ou seja, o conteúdo sugerido como temática do jogo, no 

caso, cálculo estequiométrico, embora considerado dispendioso por grande parte dos 

educandos, foi trabalhado com naturalidade e fluidez.  

 Outros tópicos da ciência, entrelaçados ao conteúdo químico abordado como 

temático, foram observados pelos alunos. Entre esses destacamos reações químicas, 

leis ponderais, meio ambiente, balanceamento, entre outros que foram abordados em 

situações de contexto.  

 Essa competência de percorrer entre o conhecimento geral e as 

especificidades é admitida por Engle e Conant (2002) como o elemento disciplinar.  

  Quanto ao caráter produtivo, ainda segundo Engle e Conant (2002), se faz 

necessário à percepção de progresso e de assimilação. A organização das ideias, do 

método de resolução das questões-problema, o processo de exclusões e escolhas a 

partir do conteúdo previamente apresentado e recordado para o desenvolvimento no 

jogo, foi percebido. Até mesmo a sequência da atividade em relação ao tempo foi se 

construindo com dinamismo a partir dos fundamentos já acomodados ao longo do 

traço do jogo. 

 As análises dos questionários, do vídeo e a apreciação em loco com registros 

em caderno de campo nos fornecem fortes evidências de que os aspectos 

interacionais de engajamento dos alunos entre si, com o conteúdo e com o jogo 

Ambientalista Global se figuraram em discursos produtivos demostrando uma 

aquisição e manipulação adequada do conhecimento. 

 O uso de jogos como artifício de engajamento pôde trazer situações-

problema que exploravam o conteúdo desejado de forma contextualizada, interativa e 

interdisciplinar. Permitiu a manipulação de mecanismos e procedimentos, escolhidos 

por eles, direcionando a resolução dos problemas de conteúdos anteriormente 

contemplados nas aulas. Envolveram-se em uma atividade organizada com regras e 

normas pré-estabelecidas. 

 No sentido de viabilidade e conexão com os princípios que guiam a proposta 

de engajamento disciplinar, o lúdico, no caso o jogo Ambientalista Global, pareceu 

compatibilizar num formato adequado e válido para reflexões da pesquisa. 

 Ao aplicar o jogo há uma percepção do engajamento por parte dos alunos em 

acolher, participar e colaborar com o andamento da proposta, sugerindo assim existir 

uma aplicação de conteúdos pré-estabelecidos, uma assimilação mais contundente e, 

por consequência, uma melhor produtividade escolar. 
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4.4 OINSTRUMENTO LUDO-PEDAGÓGICO 

 

  Pender de maneira equilibrada entre ser jogo e ser educacional foi o ponto 

importante considerado na construção da proposta de intervenção didático- 

pedagógica.  

  Segundo Kishimoto (1994) o jogo educativo deve ser divertido pelo seu papel 

lúdico e educativo pelo seu papel instrucional, ou seja, ponderar entre as funções foi 

o ponto principal na construção e exequibilidade da proposta.  

 A avaliação do jogo pelo questionário aplicado nos permite apontar que 

houve uma apreciação positiva do ponto de vista lúdico e educacional.  

 O engajamento discutido anteriormente foi um elemento importante na 

questão da intenção do prazer, do divertimento que o jogo deveria apresentar. As 

avaliações dos estudantes quanto à inclinação ao lúdico sugerem que no ambiente 

escolar há e devem-se motivar espaços e momentos de divertimento. Ainda, nessas 

avaliações, foi considerado, pelos alunos, que o habitual momento educacional pode 

ser mesclado entre aulas tradicionais e outras propostas didáticas, sendo o jogo 

educacional muito apreciado como possibilidade diferenciada. 

 

4.5 ABORDAGENS RECURSIVAS PARA O ENSINO DE QUÍMICA 

 

  Dentro do contexto desta pesquisa de se apresentar uma proposta didática 

diferente à tradicional aula expositiva, o uso de jogos se apresentou pertinente. A 

inserção de atividade diferenciada é muito importante para o ensino,haja vista que, 

para grande parte dos alunos, as disciplinas de ciências exatas acabam sendo um 

obstáculo.  

 

 De acordo com Ximenes e Bezerra (2014)  

 
[...] os jogos tem se mostrado indicados como um recurso didático educativo 
que pode ser usado em momentos distintos, como apresentação de 
conteúdos, revisão de conceitos importantes e avaliação dos conteúdos já 
estudados. (p.1) 

 
 As análises dos questionários trouxeram, como parecer, o indicativo de que 

as atividades que reforçam o conteúdo são de grande valia, visto que pode-se abordar, 
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de maneira diferente a anteriormente apresentada, submetendo o aluno a um esforço 

de recordação do conteúdo.  

 Atividades que envolvem o exercício da memória são importantíssimas. 

Segundo Dividino (2004): 

 
Existem dois tipos de recuperação de informações: resgate ou 
reconhecimento. Em resgate a informação é reproduzida da memória. Em 
reconhecimento a apresentação da informação da memória nos provém o 
conhecimento sobre a informação que foi vista antes. Reconhecimento é 
menos complexo visto que a informação provida pode ser vista como uma 
dica. (p. 8)  
 

 A revisão torna possível a retomada de informações da memória e manipulá-

la de modo a aplicação de uma nova situação.  

 Diante das percepções, a proposta de recursividade das questões abrangidas 

no jogo Ambientalista Global, em relação ao conteúdo de ciências, se demostra 

eficiente. Os alunos reconheceram os conteúdos apresentados na forma de situação-

problema e resgatando da memória habilidades para a resolução dos mesmos. 

 Os alunos se envolveram e utilizaram o recurso QR Code várias vezes, 

chamando a atenção, em alguns momentos, para que os integrantes prestassem 

atenção nos vídeos. Essa relação, entre características de uso do QR code e a 

proposta desta pesquisa, pôde ser observada e enumeradas na seguinte maneira: 

1. Permitiu trazer situações que relacionam com o contexto do educando, 

englobando dados conhecidos por ele, permitindo assim uma interface entre 

o cotidiano e o que se pretende abordar; 

2.  Possibilitou um direcionamento imediato a páginas, vídeos, sites que podem 

ampliar os conteúdos; 

3.  Interações relativas ao uso da tecnologia, como por exemplo, a exposições de 

dados não necessariamente estáticos como vídeos e animações colaboraram 

com a percepção do educando no entendimento; 

4. Visualizou-se interesse em buscar novos entendimentos a partir da 

apresentação de textos, vídeos, imagens, entre outros; 

5. Pôde trazer direcionamentos a horizontes virtuais os quais o aluno pode ter 

autonomia no processo formativo; 

6. Uma vez que a informação é fornecida ao aluno, ele pôde apropriar-se dela 

para uma possível aplicabilidade da mesma em situações problemas; 
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7. Visualizou-se como alternativa diferenciada em sala de aula para busca de 

informações; 

8.  O processo colaborativo pôde ser observado pela discussão gerada em torno 

das informações trazidas pelo direcionamento do QR code.  

 O erro em algumas respostas gerou inconformismo pelos integrantes, pois 

falaram várias vezes para que todos ficassem mais atentos para que não errassem 

mais. 

 

4.6 LIMITES E DIFICULDADES – OBSTÁCULOS NA ANÁLISE DA INTERVENÇÃO  
 

 Por se tratar de uma pesquisa educacional de cunho qualitativo foi avaliado 

o contexto de envolvimento, interatividade, jogabilidade e desenvolto na resolução das 

questões.  

 O desejo é que os conceitos explorados e recordados no jogo sejam 

utilizados como recursos para a tomada de decisões, assim como fundamentos de 

posturas críticas e que sejam apreciados na construção de novos saberes. Entretanto, 

não houve uma extensão da pesquisa a ponto de mensurar tais perspectivas, 

limitando a análise a parâmetros pré-estabelecidos, como citados acima. 

 Outro ponto a ser indicado como obstáculo da pesquisa foi o questionário de 

avaliação de jogos educacionais validado por Savi (2010). Como a direção da 

pesquisa não caminhava para uma análise de aprendizagem, como sugerido, em 

alguns tópicos, por Savi (2010), poderiam levar a pareceres não contundentes. 

Entretanto, as respostas aos questionários dadas pelos estudantes, associadas aos 

registros de caderno de campo, fotografias e filmagens, puderam trazer certa 

segurança no entendimento de que o jogo cumpre seu propósito de atividade 

recursiva. 

 Savi (2010) atenta, também, ao limite que o jogo pode trazer em relação à 

abordagem de conteúdos específicos, não apreciando a ferramenta de forma 

adequada, ou vice-versa, não assimilando o conteúdo, mas a questão lúdica como 

mais relevante. Todavia, no limite das análises e percepções feitas, foi verificado que 

havia uma preocupação com o conteúdo, pelo esforço empreendido na resolução das 

questões, mas também um prazer, observado nos semblantes e entusiasmo dos 

alunos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E EXPECTATIVAS FUTURAS 

 

 A utilização de jogos como proposta de intervenção nos espaços 

educacionais é um recurso didático que vem sendo explorado pelos professores das 

diferentes disciplinas nas escolas. A estratégia é viável pela vertente lúdica, muito 

apreciada pelos alunos, e pelas possibilidades variadas que se podem explorar os 

conteúdos. 

 Nestes parâmetros, o jogo Ambientalista Global pôde ser apresentado como 

factível aos interesses da pesquisa no que tange a análise do uso lúdico como 

ferramenta de vertentes didáticas.  

 O jogo incorporou, como temática norteadora, cálculo estequiométrico 

incorporados em situações-problema, na forma de contextos. Apresentou ainda 

tópicos relacionados a esse conteúdo para que o aluno visualizasse conectividade em 

diferentes aspectos da ciência.  

 Essa escolha foi crucial para a retomada de conceitos considerados 

obstáculos pelos alunos, mas que, pela fluidez do jogo, pôde trazer benefícios no que 

tange a esfera do saber. 

  Consideramos a pertinência da proposta no que clama a inquietude de se 

apresentar recursos acessíveis ao contexto educacional e que venham a corroborar 

na apreensão de conceitos.  

  Acreditamos que este almejo foi alcançado, pois as respostas ao questionário 

remetem a tal entendimento. Grande parte dos alunos, indagados quanto aos efeitos 

de ludicidade que o jogo Ambientalista Global trouxe para a aula, se manifestaram 

positivamente. Outros tantos apontaram que os recursos químicos, cálculos 

estequiométricos, reações, entre outros, foram importantes de serem abordados como 

revisão e aplicabilidade do conteúdo. 

  O somatório de todos esses parâmetros nos permitiu concluir que esta 

ferramenta pedagógica além cumprir com a proposta de revisão de conteúdos de 

Química, se mostrou também ser capaz de estimular as habilidades dos alunos em 

interagir, se organizar, manipular dados e prontificar, caracterizando uma abordagem 

revisional efetiva.   

  Esperamos com esta pesquisa, bem como, com o jogo didático produzido 

contribuir para a promoção e a valorização dos conteúdos explorados pertinentes ao 

estudo da química e áreas afins, almejando a formação humana em sua totalidade, 
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ou seja, possibilitando que o educando possa se posicionar de maneira crítica e ativa. 

Deseja-se ainda que, pelos conhecimentos da química, o educando se manifeste, 

frente à sociedade, corroborando com a solução de problemas e que suas ações 

sejam significativas. 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ALMEIDA, A. Ludicidade como instrumento pedagógico. v. 10, 2009. Disponível 

em: <http://www.cdof.com.br/recrea22.htm>. Acesso em 02 de janeiro de 2019.  

 
ALMEIDA, A. J. M.; SUASSUNA, D. M. F. A formação da consciência ambiental e a 
escola. REMEA-Revista Eletrônica do Mestrado de Educação Ambiental, v. 15, 
2005. 
 
ANASTASIOU, L. G. C. ; WACHOWICZ, L. A. ; ROMANOWSKI, J. . Processo de 
Ensinagem na Universidade: pressupostos para estratégias de trabalho em aula. 
8a.. ed. Joinville: Editora Univille e ABEU Associação Brasileira de Editoras 
Universitárias, 2009. V.1000. 156p. 
 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70 Ltda, 2006. (Obra original 
publicada em 1977) 
 
BATINGA, V. T. S.; TEIXEIRA, F. M. A Abordagem de Resolução de Problemas por 

uma professora de Química: Análise de um problema sobre a Combustão do Álcool 

envolvendo o conteúdo de Estequiometria. Revista Brasileira de Ensino de Ciência 

e Tecnologia. Ponta Grossa, v. 7, n. 1, p. 24-52, 2014. 

 
BOLGER, N. et al. Diary methods: capturing life as it is lived. Annual Review of 
Psychology, v.54, p.579-616, 2003. 
 
BONIFÁCIO, V. D. B..  A Química em Código(s). Revista Química e Ensino. V. 136. 
Jan./mar. 2015. Disponível em: 
<http://www.spq.pt/magazines/BSPQ/668/article/30001948/pdf>. Acesso: 07 de jun. 
2016 
 
______.  ENSINAR QUÍMICA COM TELEMÓVEIS INTELIGENTES: A TABELA 

PERIÓDICA EM CÓDIGO QR. Química, Sociedade Portuguesa de Química, v. 

127, p. 71-72, 2012. 

 

BONDEZAN, A. N.; PALANGANA, I. C. A FUNÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR NO 

DESENVOLVIMENTO DA PERCEPÇÃO E DA ATENÇÃO DO 

ALUNO. Comunicações, v. 16, n. 1, p. 55-73, 2009. 

 

http://www.spq.pt/magazines/BSPQ/668/article/30001948/pdf


102 
 

BORGES, O.; JULIO, J. M.; COELHO, G. R. Efeitos de um ambiente de aprendizagem 

sobre o engajamento comportamental, o engajamento cognitivo e sobre a 

aprendizagem. ENCONTRO DE PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS, v. 5, 2005. 

 

BORTEF, G. Pesquisa participante: proposta e reflexões metodológicas. 
In:BRANDÃO, C. R. (ORG.). Repensando a pesquisa participante.São Paulo: 
Brasiliense, 1984, p.51-81. 
 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998. 
 
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnologia. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio. Brasília: MEC, 1999. 
 
______. Ministério da Educação. Lei nº 9795 de Abril de 1999. 
 
______. PCN+. Ensino Médio: orientações educacionais complementares aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da Natureza, Matemática e suas 
tecnologias. Brasília: MEC; SEMTEC, 2002. 
 
BRENELLI, R.P. Observáveis e coordenações em um jogo de regras: influências 

do nível operatório e da interação social. Campinas, Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, p.208, 1986. 

 
______. Jogos de regras em sala de aula: um espaço para construção operatória. In 
Sisto, F.F. (org.). O cognitivo, o social e o afetivo no cotidiano escolar. Campinas, 
SP: Papirus, 1999. 
 
______. Intervenção pedagógica, via jogos Quilles e Cilada, para favorecer a 
construção de estruturas operatórias e noções aritméticas em crianças com 
dificuldades de aprendizagem. Campinas, 1993. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Educação da Universidade Estadual de Campinas. 
 
CARDOSO, M. S., ROCHA, E. F., MELLO, I. C. As dificuldades de aprendizagem dos 
conhecimentos químicos pelos estudantes do ensino médio: A perspectiva dos 
professores. In: Encontro Nacional de Ensino de Química (XV ENEQ), 15, 2010. 
Anais...  Brasília, 2010.  
 

CARDOSO, S. P.; COLINVAUX, D. Explorando a motivação para estudar 

química. Química Nova, v. 23, n. 3, p. 401-404, 2000. 

 

CARVALHO, A. M. P. (Org.). Ensino de ciências por investigação. São Paulo: 

Cengage Learning, 2013. 

 

______. O Ensino de Ciências: Unindo a Pesquisa e a Prática. São Paulo. 2004. 

 

CASTRO, B. J.; COSTA, P. C. F. Contribuições de um jogo didático para o processo 

de ensino e aprendizagem de Química no Ensino Fundamental segundo o contexto 



103 
 

da Aprendizagem Significativa. Revista electrónica de investigación em 

educaciónenciencias, v. 6, n. 2, p. 25-37, 2011. 

 

COELHO, G. R.; AMANTES, A. A influência do engajamento sobre a evolução do 

entendimento dos estudantes em eletricidade. Revista Electrónica de Enseñanza 

de lasCiencias, 13(1), p. 48-72, 2014. 

 
COSTA, A. A. F.; SOUZA, J. R. T. Obstáculos no processo de ensino e de 
aprendizagem de cálculo estequiométrico. Amazônia: Revista de Educação em 
Ciências e Matemáticas, v. 10, n. 19, p. 106-116, 2013. 
 
COSTA, A. P. Métodos Qualitativos de Análise de Dados: Peculiaridades da Análise 

do Discurso. Revista Pesquisa Qualitativa. São Paulo (SP), v. 4, n. 6, p. 4-10, dez. 

2016. 

 
COSTA, E. A. O USO DE ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS DIFERENCIADAS SOBRE A 
TEMÁTICA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO MÉDIO NUMA PERSPECTIVA 
FORMATIVA. Educação Ambiental emAção, v. 5, p. 42, 2012. 
 
COUTINHO, C..Mobile Web 2.0: New spaces for learning. In Lee Chao (Edt), Open 
Source Mobile Learning: Mobile Linux Applications (180-195). IGI Global: Estados 
Unidos da América. DOI: 10.4018/978-1-60960-613-8. ch13. 2011. 
 
CUNHA, A.E. Afeto e Aprendizagem, relação de amorosidade e saber na prática 

pedagógica. Rio de Janeiro: Wak, p. 60-70, 2008. 

 

CUNHA, M. B. Jogos no ensino de química: considerações teóricas para sua utilização 

em sala de aula. Química Nova na Escola, São Paulo,[s. L.], v. 34, n. 2, p. 92-98, 

2012. 

 
DELORS, J. et al. Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 
Educação para o século XXI. Educação um tesouro a descobrir, v. 6, 1996. 
 
DEMO, P. Pesquisa participante: saber pensar e intervir juntos. Liber Livro, 2008. 
 
DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 1992. 
 
DIVIDINO, R. Q.; FAIGLE, A. Distinções entre memória de curto prazo e memória de 

longo prazo. Consultado a, v. 8, 2004. 

 

EICHLER, M. L.; DEL PINO, J. C.. Carbópolis: um software para educação 
química. Química: ensino médio. Brasília: Ministério da Educação. Secretaria de 
Educação Básica, 2006. p. 114-117, 2006. 
 
ENGLE, R. A.; CONANT, F. R..Guidingprinciples for 
fosteringproductivedisciplinaryengagement: explaininganemergentargument in a 
communityoflearnersclassroom. Cognition and Instruction, v. 20, p. 399–484, 2002. 
 



104 
 

ESTELL, D. B.; PERDUE, N. H. Social support and behavioral and affective school 

engagement: the effects of peers, parents, and teachers. Psychology in theSchools, 

50(4), 325-339. 2013. 

 
FERNANDO. Conheça um pouco mais sobre o QR CODE e sua aplicabilidade. 
Disponível em: <http://www.profissionaisti.com.br/2012/09/conheca-um-pouco-mais-
sobre-qr-code-e-suaaplicabilidade/> Acesso em: 18 de jun. 2017. 
 
FERRACIOLI, L. Aspectos da construção do conhecimento e da aprendizagem na 
obra de Piaget. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 16, n. 2, p. 180-194, 
1999. 
 

FERRI, K. C. F.; M. A. S.L. O JOGO DE TABULEIRO COMO RECURSO DIDÁTICO 

NO ENSINO MÉDIO: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO DE QUÍMICA. Anais 

da Semana de Licenciatura, v. 1, n. 6, p. 315-327, 2015. 

 
FIALHO, N. N. Os jogos pedagógicos como ferramentas de ensino. In: Congresso 
nacional de educação. 2008. p. 12298-12306. 
 
FONSÊCA, P. N.; et al. Engajamento escolar: explicação a partir dos valores 

humanos. Psicologia Escolar e Educacional, v. 20, n. 3, 2016. 

 

FORTE, M. O uso de questionários em trabalhos científicos. Departamento de 

Informática em Saúde. Universidade Federal de São Paulo, 2007. 

 
FRANCO, M. L. P. B. Análise de conteúdo. 3ª ed. v. 6. Brasília: Liber Livro, 2008. 
 
FRANÇA, R. M.; REATEGUI, E. B.; COLLARES, D. Engajamento dos alunos para 

colaboração em um ambiente utilizando a aprendizagem baseada em projetos e a 

gamificação. RevistaTecnologiasnaEducação. Viçosa. Vol. 8, n. 14 (jul. 2016), p. 1-

11, 2016. 

 
FREDRICKS, J. A.; BLUMENFELD, P. C.; PARIS, A. H. School engagement: potential 
of the concept, state of the evidence. Review ofEducationalResearch, Pittsburgh, 
v. 74, n. 1, p. 59-109, 2004. 
 
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 
39ª ed. São Paulo: Paz e Terra; 2009. 
 
GASPARIN, J. L. Uma didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. 5. ed. 

Campinas: Autores Associados 2009. 190 p 

 

GERALDO, A. C. H. Didática das Ciências Naturais na perspectiva histórico-

crítica. Campinas, SP: Autores Associados, 2009. 

 

GIORDAN, M. O papel da experimentação no ensino de ciências. Química Nova na 

Escola, n. 10, p. 43-49, 1999. 



105 
 

 
GOMES, R. S., MACEDO, S. H.Cálculo estequiométrico: o terror nas aulas de 
Química. Vértices, Rio de Janeiro, v. 9, n.1, 149-160, jan./dez. 2007. 
 
GORI, R. M. A. Observação participativa e pesquisa-ação: Aplicações na pesquisa e 
no contexto educacional. ItinerariusReflectionis, v. 1, n. 2, p. 113-120, 2006. 
 
GROSSI, Y. S. Mina de Morro Velho: a extração do homem, uma história de 
experiência operária. São Paulo: Paz e Terra, 1981. 
 
HARRIS, L. Concepções de engajamento dos alunos dos professores secundários: 

Engagement na aprendizagem ou em escolaridade? Ensino e Formação de 

Professores, 27(2), 376- 386. 2011. 

 

HIRSCHFIELD, P. J.; GASPER, J. he relationship between school engagement and 

delinquency in late childhood and early adolescence. 

JournalofYouthandAdolescence, 40(1), 3-22. 2011. 

 

HOUIASS, A. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: Objetiva, 2007. 

 
HUIZINGA, J. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. (trad. João Paulo 
Monteiro). São Paulo: Perspectiva, 1971.  
 
______. Para uma aplicação de jogos em sala de aula: análise metodológica. In: 
Encontro Nacional de Professores do PROEPRE.  Águas de Lindóia (14): p.199, 
1997. 
 
JACOBI, P. R. Educação ambiental: o desafio da construção de um pensamento 
crítico, complexo e reflexivo. Educação e pesquisa, v. 31, n. 2, p. 233-250, 2005. 
 
JULIO, J. M.; VAZ, A. M.; FAGUNDES, A. Atenção: Alunos engajados-Análise de um 
grupo de aprendizagem em atividade de investigação. Ciência & Educação, v. 17, n. 
1, p. 63-81, 2011. 
 
KALINKE, C.; DIEDRICH, C. O lúdico e a prática interdisciplinar no ensino de química 
e física. In: SIMPÓSIO DE ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 3, 2012, Paraná. 
Anais... Paraná, 2012. 
 
KISHIMOTO, T. M. Jogos infantis: o jogo, a criança e a educação. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1993.13ª Edição.  
 
______. O jogo e a educação infantil. 1a ed. São Paulo: Pioneira, 1994. 
 
LEITE, B. S. M-Learning: o uso de dispositivos móveis como ferramenta didática no 

Ensino de Química. Revista Brasileira de Informática na Educação, v. 22, n. 3, 

2014. 

 



106 
 

______. O uso das tecnologias para o ensino de química. Trabalho de conclusão 

de curso (monografia)–curso de licenciatura plena em química, UFRPE, 2008. 

 

______. Tecnologias no Ensino de Química: Teoria e prática na formação 

docente. Curitiba: Appris, 2015. 365 p. 

 
LIMA, M. E. A. T. Análise do discurso e/ou análise de conteúdo. Psicologia em 
revista, v. 9, n. 13, p. 76-88, 2008. 
 
LIMA, J. O. G.; LEITE, L. R. NOVAS ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA UM ENSINO 

DE QUÍMICA MAIS SIGNIFICATIVO. FARIAS, I. M. S.; et al (Org.). Didática e Prática 

de Ensino na relação com a Formação de Professores. 1ed. Fortaleza: EdUECE, 

2015, v. 4, p. 1-5. 

 
LINDEMANN, R. H.; MARQUES, C. A. CONTEXTUALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NO ENSINO DE QUÍMICA: IMPLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO DO 
CAMPO CONTEXT AND ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE CHEMICAL 
EDUCATION: IMPLICATE THE RURAL EDUCATION. In: ENCONTRO NACIONAL 
DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, VII, 2009, Florianópolis. Anais... 
Florianópolis, 2009. 
 
MACEDO, L. Ensaios construtivistas. São Paulo, Casa do Psicólogo, 1994. 
 
MACHADO, N.J. Educação: projetos e valores. São Paulo: Escrituras, 2000. 

 
MAGALHÃES, I.; BELTRAME, R. A.; QUINTO, V. M. Pesquisa Participante Versus 
Pesquisa Ação. Universidade Federal do Espírito Santo-Centro de Ciências Agrárias 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais Metodologia Cientifica. 
JERÔNIMO MONTEIRO–ES, 2011. 
 
MALDANER, O. A. A formação inicial e continuada de professores de Química: 

professores/pesquisadores. 2. ed., Ijuí: Unijuí, 2003, 424p. (Coleção Educação em 

Química).  

 

MALDANER, O. A.; PIEDADE, M. C. T. Repensando a química. Química Nova na 

Escola, n.1, p. 15-19, maio 1995. 

 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 2003. 
 
______. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, v. 4, 1999. 
 
MEGLIATO, J. G. P. Perfis motivacionais e engajamento de adolescentes nas 

tarefas escolares em casa. 2011. Tese de Doutorado. Dissertação de mestrado, 

Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Londrina, PR, Brasil). Disponível 

em: <http://www. bibliotecadigital. uel. br/document.>. Acesso em: 12 de jun. 2017. 

 



107 
 

MENEZES, L. C. Ensinar ciências no próximo século. In: HAMBURGER, E. W.; 

MATOS, C. (org.). O Desafio de Ensinar Ciências no século XXI. São Paulo: EDUSP, 

2000. 

 

MERÇON, F.; et al. Estratégias didáticas no ensino de química. e-Mosaicos, v. 1, n. 

1, p. 79-93, 2012. 

 
MIGLIATO, J.R.F. Utilização de Modelos Moleculares no Ensino de 
Estequiometria para alunos do Ensino Médio – Estequiometria. 2005. Dissertação 
de Mestrado – UFSCar, São Carlos (SP). 2005. 
 
MINAS GERAIS, Governo de. Secretaria de Estado da Educação. Química: proposta 
curricular. Educação Básica. Belo Horizonte: 2005. 
 
______. Secretaria de Estado da Educação. Novo Plano Curricular – Ensino Médio. 
Belo Horizonte, 2006. 
 
______. Secretaria de Estado da Educação. Química: proposta curricular. 
Educação Básica. Belo Horizonte, 2007.  
 
MORAES, R. A produção do conhecimento químico e o ensino de Química: 

movimentos entre o conhecimento cotidiano e o conhecimento químico. Mesa-

Redonda no XIV Encontro Nacional de Ensino de Química, Curitiba, 2008.  

 
_______. Uma tempestade de luz: a compreensão possibilitada pela análise textual 
discursiva. Ciência & Educação: Bauru, SP, v. 9, n. 2, p. 191-210, 2003. 
 
MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise textual discursiva. Ijuí: Ed. Unijuí, 3ª edição. 
2016. 
 
______.______.  Análise textual discursiva: processo reconstrutivo de múltiplas 
faces. Ciência & Educação (Bauru), v. 12, n. 1, 2006. 
 
MORATORI, P. B. Por que utilizar jogos educativos no processo de ensino 
aprendizagem. UFRJ. Rio de Janeiro, 2003.  
  
MOREIRA, M. A. Metodologias de pesquisa em ensino. São Paulo: Editora Livraria 
da Física, v. 83, n. 3322.3222, 2011. 
 
MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 
Brasília, DF: UNESCO. 2001. 
 
______. E. A ciência, o imaginário e a educação: entrevista. [2 de dezembro de 
2004]. Tv Escola. Entrevista concedida para o programa Salto para o Futuro. 
Disponível em: <http://tvescola.mec.gov.br/tve/salto-
acervo/interview;jsessionid=44D6E6F4013ACBAA4216A648514A8390?idInterview=
8371>. Acesso em 01 de agosto de 2016. 
 



108 
 

MORTIMER, E. F.; MIRANDA, L. C. Transformações: Concepções de estudantes 

sobre reações químicas. Química Nova na Escola, n.2, p.23-26, nov. 1995. 

 

NASCIMENTO, D. B.; et al. Desafios para a docência em química [recurso 

eletrônico]: teoria e prática. São Paulo: Editora Cultura Acadêmica; Universidade 

Estadual Paulista; Núcleo de Educação a Distância, 2013. 

 

OLIVEIRA, A. S.; SOARES, M. H. F. B. Júri químico: uma atividade lúdica para discutir 
conceitos químicos. Química nova na escola, v. 21, p. 18-24, 2005. 
 
OLIVEIRA, R. D.; OLIVEIRA, M. D. Pesquisa social e ação educativa: conhecer a 
realidade para poder transformá-la. In: BRANDÃO, Carlos Rodrigues (Org.). Pesquisa 
participante. São Paulo: Brasiliense, 1984, p.17-33. 
 
PANOSSO, M. G.; SOUZA, S. R.; HAYDU, V. B. Características atribuídas a jogos 

educativos: uma interpretação Analítico-Comportamental. Revista Brasileira de 

Psicologia escolar e educacional, v. 19, n. 2, p. 233-241, 2015. 

 
PATRIARCHA-GRACIOLLI, S. R. Jogo “Guardião do Meio Ambiente”: uma 
proposta pedagógica para o Ensino de Ciências e Educação Ambiental. 
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação Ensino de Ciências, 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2009. 
 
PIAGET, J. A psicologia da criança. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.  
 
______. A Formação do Símbolo na Criança. 3ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
 
PINTO, A. C. M.; FELCHER, C. D. O.; FERREIRA, A. L. A. CONSIDERAÇÕES 
SOBRE O USO DO APLICATIVO QR CODE NO ENSINO DA MATEMÁTICA: 
REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DO PROFESSOR. 2017. 
 
PINTO, F. L. O Uso das Recorrências e do Raciocínio Recursivo no Ensino Médio. 

2017. 

 
PIO, J. M. Visão de alunos do ensino médio sobre dificuldades na aprendizagem 
de Cálculo Estequiométrico. Trabalho de conclusão de curso (Monografia ). Curso 
de Licenciatura em Química. Faculdade de Educação: UFMG, Belo Horizonte. 2006. 
 
PIRES, R.; OLIVEIRA, D. REVISÃO DE CONTEÚDO E APRENDIZAGEM ATRAVÉS 

DA DINÂMICA DE GRUPO “BATATA QUENTE”. Revista Compartilhe Docência 

(ISSN 2447-8903), v. 2, p. 7, 2017. 

 

POZO, J. I.; CRESPO, M. A. G. A Aprendizagem e o Ensino de Ciências: Do 

conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 

2009. 

 



109 
 

RAMOS, E.M.F.; Brinquedos e Jogos no Ensino de Física. Instituto de Física, 
Universidade de São Paulo, 1990, Dissertação de Mestrado, São Paulo, p. 230. 
 
REIGOTA, M. O que é Educação Ambiental. 1. ed. de 1994. São Paulo: Brasiliense, 
2001. 
 
RIBEIRO, A. R.; RIBEIRO, B. A.; JUNIOR, C. M. L. Capacitação continuada: o jogo 
como um recurso pedagógico importante no processo ensino aprendizagem. 
In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO NO BRASIL, Educação e 
Tecnologia: novos desafios para um novo educador. 2012. 
 
ROCHA, E. E. R. B.. A pesquisa participante e seus desdobramentos–experiências 
em organizações populares. In: Anais do 2º Congresso Brasileiro de Extensão 
Universitária. Belo Horizonte. 2004. 
 
RODRIGUES, M. T. P.; SOBRINHO, J. A. C. M. Obstáculos didáticos no cotidiano da 

prática pedagógica do enfermeiro professor. Revbrasenferm, p. 435-440, 2008. 

 

ROLIM, A. A. M. GUREEA, S. S. F.; TASSIGNY, M. M. Uma Leitura de Vygotsky sobre 
o Brincar na Aprendizagem e no Desenvolvimento Infantil. Revista Humanidades, 
Fortaleza, V. 23, N. 2, p. 176-180, jul./dez. 2008.  
 
ROSA, M. I. S., SCHNETZLER, R. P. Sobre a importância do conceito transformação 
química no processo de aquisição de conhecimento químico. Química Nova na 
Escola, v. 8, nov. 1998, p. 31-35. 1998. 
 
ROSE, D. Análise de imagens em movimento. In: GASKELL, G.; BAUER, M. 
W. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis: 
Vozes, 2002, p. 343-364. 
 

SALESSE, A. M. T. Experimentação no ensino de química: a importância das 

aulas práticas no processo de ensino aprendizagem. 2012. 39p. Monografia 

(Especialista em Educação). Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR 

– Campus Medianeira. 

 
SANTANA, E.M.; REZENDE, D. B. A influência de Jogos e atividades lúdicas na 
aprendizagem de conceitos químicos. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, 1, 2008. Anais... Belo Horizonte, 2008. 
 

______; ______. O Uso de Jogos no ensino e aprendizagem de Química: Uma visão 

dos alunos do 9º ano do ensino fundamental. XIV Encontro Nacional de Ensino de 

Química, p. 1-10, 2008. 

 
SANT’ANNA, F. M.; et al. Planejamento de ensino e avaliação. 11. ed. Porto Alegre: 
Sagra/DC Luzzatto, 1998. 
 
SANTOS, A. P. B.; MICHEL, R. C. Vamos jogar uma SueQuímica. Química Nova na 

Escola, v. 31, n. 3, p. 179-183, 2009. 



110 
 

 
SANTOS, L. C. Dificuldades de aprendizagem em estequiometria: uma proposta 
de ensino apoiada na modelagem. 2013. Dissertação de Mestrado. Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. 
 
SANTOS, S. P. A ludicidade nas aulas de educação física no ensino fundamental 
II na Escola Estadual Raimunda dos Passos Santos. 2013. 
 
SANTOS, W. L. P. Significados da educação científica com enfoque CTS. In: 

SANTOS, W. P.; AULER, D. CTS e educação científica: desafios, tendências e 

resultados de pesquisa (Orgs.). Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2011, p. 

21-48.  

 

SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. Abordagem de aspectos sociocientíficos em 

aulas de ciências: possibilidades e limitações. Investigações em ensino de 

Ciências, v. 14, n. 2, p. 191-218, 2009. 

 

SANTOS, W. L. P.; SCHNETZLER, R. P. Educação em Química: compromisso 
com a cidadania. Ijui (RS): Unijuí. 2003. 
 
______: ______. Função social: o que significa ensino de química para formar o 
cidadão. Química Nova na Escola, v. 4, n. 4, p. 28-34, 1996. 
 
SAUVÉ, L. Educação Ambiental: possibilidades e limitações. Educação e Pesquisa, 
São Paulo, v. 31, n. 2, p. 317-322, 2005. 
 
SAVI, R.; et al. Proposta de um modelo de avaliação de jogos educacionais. Renote, 
v. 8, n. 3, 2010. 
 
SAVI, R.; ULBRICHT, V. R. Jogos Digitais Educacionais: Benefícios e Desafios. 
RENOTE - Revista Novas Tecnologias na Educação, v. 6, p. 1-10, 2008. 
 
SAVI, R; WANGENHEIM, C.; BORGATTO, A. Um modelo de avaliação de jogos 
educacionais na engenharia de software. Anais do XXV Simpósio Brasileiro de 
Engenharia de Software (SBES 2011), São Paulo, 2011. 
 
SCHAUFELI, W. B., SALANOVA, M., GONZÁLEZ-ROMÁ, V., & BAKKER, A. B. The 

measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic 

approach. Journal of Happiness studies, 3(1), 71-92, 2002. 

 
SCOPEO (2011). M-Learning enEspaña, Portugal y América Latina. Monográfico 
SCOPEO (3). Disponível em :<http://scopeo.usal.es/monografico-scopeo-no-3/>. 
Acesso em: 18 de mai. 2017. 
 
SILVA, A. C.; LATINI, R. M. PESQUISA PARTICIPANTE COMO ABORDAGEM 
METODOLÓGICA NO ENSINO APRENDIZADO DE MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL. Investigações em Ensino de Ciências, v. 19, n. 2, p. 323-341, 2016. 
 

http://scopeo.usal.es/monografico-scopeo-no-3/


111 
 

SILVA, A. C. T.; MORTIMER, E. F. As estratégias enunciativas de uma professora 
de química e o engajamento disciplinar produtivo dos alunos em atividades 
investigativas. 2011. 
 
SILVA, E. L. Contextualização no ensino de química: ideias e proposições de um 
grupo de professores. 144 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Química, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
 

SILVA, V. A.; SOARES, M. H. F. B. O uso das tecnologias de informação e 

comunicação no ensino de Química e os aspectos semióticos envolvidos na 

interpretação de informações acessadas via web. Ciência & Educação (Bauru), v. 

24, n. 3, p. 639-657, 2018. 

 

SIQUEIRA, R. M.; SILVA, N. S.; JÚNIOR, L. C. F. A recursividade no ensino de 

química: promoção de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo. Química Nova na 

Escola, v. 33, n. 4, p. 230-238, 2011. 

 

SOARES, I. M. F.; PORTO, B. S. SE DER A GENTE BRINCA: crenças das 

professoras sobre ludicidade e atividades lúdicas. Educação e Contemporaneidade, 

p. 55, 2006. 

 
SOARES, M. H. F. B. Jogos e Atividades Lúdicas para o Ensino de Química. 2ª. 
Edição. Goiânia: Kelps, 2015. 
 
______. Jogos e Atividades Lúdicas no Ensino de Química: Teoria, Métodos e 
Aplicações. In: Encontro Nacional de Ensino de Química, 14, 2008, Curitiba. 
[Anais...], Curitiba: UFPR, 2008. 
 
______. O Lúdico em Química: jogos e atividades aplicados ao ensino de 
Química. Tese (Doutorado em Ciências), Departamento de Química, Universidade 
Federal de São Carlos, São Carlos - SP, 2004. 
 
SOARES, M.H.F.B.; CAVALHEIRO, E.T.G. O ludo como um jogo para discutir 

conceitos em termoquímica. Química Nova na Escola, n. 23, p. 27-31, 2006. 

 

SOARES, M.H.F.B.; OKUMURA, F.; CAVALHEIRO, T.G. Proposta de um jogo 

didático para ensino do conceito de equilíbrio químico. Química Nova na Escola, n. 

18, p. 13-17, 2003. 

 
SOUZA, A. M. A., MOZZER, N. B. EM BUCA DA HISTÓRIA PERDIDA: Análise da 
aplicação de uma sequência de ensino centrado em um jogo didático sobre Tabela 
Periódica. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – (X 
ENPEC), 10, 2015. Anais...São Paulo, 2015.  
 
TAZIRI, J.; et al. A motivação e o engajamento de alunos do 6º ano em uma atividade 

na abordagem do ensino de ciências por investigação em escolas públicas no 

município de Uberlândia-MG. 2017. 



112 
 

 

TEIXEIRA, L.; SILVA, A. P. O papel da recursividade no desenvolvimento de 

habilidades cognitivas superiores: um estudo experimental na aquisição do português 

brasileiro. FórumLinguístico, v. 11, n. 3, p. 340-359, 2014. 

 

TRAXLER, J. Defining, discussing and evaluating mobile learning: The moving finger 

writes and having writ. International Review of Research in Open and Distance 

Learning, 8(2), 1-12. 2007. Disponívelem: 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/346. Acesso em 20 de jun. de 2018. 

 

TRISTÃO, J. C.; SILVA, D.F.; JUSTI, R. S. Estequiometria: Investigações em uma 

Sala de Aula Prática. IN: Encontro Nacional de Ensino de Química. Curitiba, PR, 

jun. 2008. 

 

TREVISAN, T. S., MARTINS, P. L. O. A prática pedagógica do professor de química: 

possibilidades e limites. UNIrevista. Vol. 1, n° 2: abril, 2006. 

 

UHMANN, R. I. M.; CONTE, I. I. Aprender e ensinar química, para quê?. Educação 

(UFSM), v. 36, n. 2, p. 265-278, 2011. 

 

URSI, S.; BIZERRA, A. F. ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS. Introdução aos Estudos da 

Educação I. Licenciatura em Ciências. USP/Univesp. Módulo 3, p. 82-105. Disponível 

em: 

<http://botanicaonline.com.br/geral/arquivos/Estrategias%20didaticas%20_%20Bizer

ra%20e%20Ursi.pdf>.  Acesso em 18 de outubro de 2017.  

 

URSI, S.; BIZERRA, A. F.; VISCONTI, M. A. Promoção da Autonomia do Estudante: 

Experiência Vivenciada na Disciplina Estratégias e Instrumentos Educacionais para o 

Ensino de Ciências e Biologia (IB-USP). Revista de Graduação USP, v. 2, p. 75-82, 

2017. 

 
VALENTIM, H. D. Para uma Compreensão do Mobile Learning. Reflexão sobre a 
utilidade das tecnologias móveis na aprendizagem informal e para a construção 
de ambientes pessoais de aprendizagem. 2009. Tese de Doutorado. Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa. 
 
VALLADARES, L. Os dez mandamentos da observação participante. Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, v. 22, n. 63, p. 153-155, 2007. 
 
VASCONCELLOS, C. S. Metodologia dialética em sala de aula. Revista de 

Educação AEC, v. 21, n. 83, p. 28-55, 1992.  

 

VERONE, K.; PIAZZA, M. Estudo sobre dificuldades de alunos do ensino médio com 

estequiometria. Atas, Florianópolis, p. 1-10, 2007. 

 



113 
 

VIEIRA, L. S.; COUTINHO, C. P. Mobile learning: perspetivando o potencial dos 

códigos QR na educação. In: VII Conferencia Internacional de TIC na Educação, 

Challenges 2013. Universidade do Minho. Centro de Competência do Projecto Nónio 

Século XXI, 2013. p. 73-91. 

 
VYGOTSKY, L. S. O brincar como um modo de ser e estar no mundo. In: Brasil MEC/ 
SEB. Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de 
seis anos de idade/ organização: BEAUCHAMP, J.; PAGEL, S. D.; NASCIMENTO, A. 
R.. Brasília: Ministério da Educação, 2000. 
 
______. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 
 
WHITTON, N. Game Engagement Theory and Adult Learning. Simulation and Gaming, 

v. 42, n. 5, p. 596-609, 2011. 

 
XIMENES, M. F. P.; BEZERRA, A. C. S. ATIVIDADES LÚDICAS COMO 

ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM E MOTIVAÇÃO PARA OS ALUNOS DO 

ENSINO MÉDIO.  In: 54º Congresso Brasileiro de Química – Química e 

Sociedade: Motores da Sustentabilidade. 11, 2014. Natal, Rio Grande do Norte. 

542014. Disponível em: < http://www.abq.org.br/cbq/2012/trabalhos/6/1058-

13299.html>. Acesso em: 22 dez. 2017. 

 
ZABALA, A. Enfoque globalizador e pensamento complexo. Porto Alegra: Artmed, 
2002. 
 
______. A prática Educativa: Como ensinar Artmed. Editora Porto Alegre RS, 1998. 
 
ZACCARELLI, L. M.; GODOY, A. S. Perspectivas do uso de diários nas pesquisas em 
organizações. Cadernos EBAPE. BR, n. 3, p. 550-563, 2010. 
 
ZUCCO, C. Química para um mundo melhor. Química Nova, v. 34, n. 5, p. 733-733, 

2011. 

 

 

 

ANEXO1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Título da Pesquisa: INVESTIGANDO AS CONTRIBUIÇÕES DE UM JOGO NO ENSINO E APRENDIZAGEM 
DE QUÍMICA E EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
 
Pesquisador: WELLINGTON GERALDO LIMA AMARAL Área Temática: 



114 
 

 
Versão: 2 
 
CAAE: 71029417.2.0000.5150 
 
Instituição Proponente: Universidade Federal de Ouro Preto 
 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 
 
DADOS DO PARECER  
 
Número do Parecer: 
2.217.086 
 
Apresentação do Projeto: 
"Nossa proposta de pesquisa tem como objetivo investigar as contribuições de um jogo na 
compreensão e aplicação de conceitos relacionados à estequiometria e reações em uma perspectiva 
de educação ambiental. Para tanto será construído, aplicado e analisado um jogo que possa apresentar 
um desafio aos alunos e proporcionar o seu engajamento na resolução de questões relacionadas à 
estequiometria, reações e educação ambiental. O trabalho de Soares (2004) foi tomado como 
referencial sobre as possibilidades pedagógicas do uso de jogos e atividades lúdicas. Resultados de 
pesquisas apontam a estequiometria como um tópico em que os alunos apresentam grande 
dificuldade de sistematização (GOMES e MACEDO, 2007; COSTA e TRINDADE, 2013). Proposta 
ancorada ainda na importância da Educação Ambiental, dialogados em uma esfera mundial aonde se 
discute rumos para uma conscientização no sentido de preservação, verificados nas diretrizes do 
Ministério da Educação. Admitindo-a como uma via de aprofundamento da química que relaciona 
dados quantitativos e qualitativos de investigação consciente com posturas conceituais e atitudinais, 
Zabala (1998) foi tomado como referência importante nas perspectivas de consciência ambiental. O 
produto do trabalho de pesquisa será um jogo pedagógico que propõe como desafio a exploração de 
diferentes regiões e seus contextos ambientais, resolvendo problemas relacionados à temática meio 
ambiente, permitindo uma reflexão de atitudes racionais, conscientes usando como abordagem 
química o conhecimento em cálculos estequiométricos e reações." 
 
Objetivo da Pesquisa: 
"Objetivo Primário: 
Investigar as contribuições que um jogo pode apresentar na compreensão e aplicabilidades de 
conceitos relacionados a cálculos estequiométricos e reações químicas em uma perspectiva de 
educação ambiental. Objetivo Secundário: 
- Proporcionar o engajamento em atividades de intervenção pedagógica para promover no processo 
deensino-aprendizagem. 
- Construir um jogo que opere cálculos estequiométricos e manipule reações como desafio aos alunos 
naresolução de questões ambientais. 
- Analisar o potencial do jogo para o ensino e aprendizagens conceituais e atitudinais, fomentando a 
compreensão e a postura numa perspectiva ambiental.” 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
“Riscos: 
Os riscos envolvidos nesta pesquisa consistem na divulgação indevida dos dados sobre as imagens 
gravadas e a identidade dos participantes e da instituição de ensino. Para se minimizar esses riscos, os 
professores, alunos e as escolas terão o anonimato garantido, pois serão utilizados pseudônimos no 
lugar dos nomes e assim, as informações fornecidas na pesquisa não serão associadas ao seu nome 
em nenhum documento, relatório e/ou artigo que resulte deste estudo, não comprometendo os 



115 
 

pareces da pesquisa. Além disso, para garantir o sigilo, os registros serão acessados apenas pelos 
responsáveis pela pesquisa. Benefícios: 
Espera-se que o jogo aplicado aos alunos propicie um melhoramento na aprendizagem de conteúdos 
relacionados à ciência Química, bem como fomente reflexões quanto às posturas dos alunos em uma 
perspectiva ambiental. Assim propor uma ferramenta ao docente que contribua na sua didática 
favorecendo a relação adequada de Ensino/aprendizagem." 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
"Trata-se de um projeto do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da UFOP." 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Documentos entregues e adequados. 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
Aprovado. 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_794964.pdf 

26/07/2017 
20:22:57 

 Aceito 

Outros Carta_de_Encaminhamento_de_Projeto 
_CEP_WellingtonGeraldoLimaAmaral.do c 

26/07/2017 
20:21:22 

WELLINGTON 

GERALDO LIMA 
AMARAL 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE_USO_DE_IMAGENS_DEPOIME 
NTOS.docx 

26/07/2017 
20:16:57 

WELLINGTON 

GERALDO LIMA 
AMARAL 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE_PROFESSOR.docx 26/07/2017 
20:16:37 

WELLINGTON 

GERALDO LIMA 
AMARAL 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE_PAIS_OU_RESPONSAVEIS.doc x 26/07/2017 
20:16:19 

WELLINGTON 

GERALDO LIMA 
AMARAL 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE_DIRECAO_ESCOLAR.docx 26/07/2017 
20:16:04 

WELLINGTON 

GERALDO LIMA 
AMARAL 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE_ALUNO.docx 26/07/2017 
20:15:34 

WELLINGTON 

GERALDO LIMA 
AMARAL 

Aceito 

Folha de Rosto folhaDeRosto.docx 07/07/2017 
15:11:14 

WELLINGTON 

GERALDO LIMA 
AMARAL 

Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

PROJETO_PESQUISA_COMPLETO.do cx 25/06/2017 
13:35:03 

WELLINGTON 

GERALDO LIMA 
AMARAL 

Aceito 



116 
 

Outros questionario.docx 25/06/2017 
13:30:12 

WELLINGTON 

GERALDO LIMA 
AMARAL 

Aceito 

 
Situação do Parecer: 
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP: Não 

 
OURO PRETO, 14 de Agosto de 2017 

 
Assinado por: 

Núncio Antônio Araújo Sól 
(Coordenador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO 2 

 

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB 
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (MPEC) 

 

 

Avaliação da qualidade do jogo Ambientalista Global 



117 
 

Esse questionário tem por finalidade avaliar o jogo “Ambientalista Global” apresentado 

como proposta de intervenção pedagógica aplicado em sala sob orientação do 

professor pesquisador como parte integrante do projeto de pesquisa do Programa de 

Pós-graduação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade 

Federal de Ouro Preto. 

Marcar no quadro com um X a quadrícula que apresente o melhor parecer pessoal 

sobre o jogo aplicado. Marcar apenas uma resposta para cada item. Não deixar itens 

em branco. 
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Questionário para avaliação de jogos educacionais 

ITEM 1 – Discordo 

fortemente 

2 – 

Discordo 

3 – Discordo 

ligeiramente 

4 – Sem 

opinião 

5 – 

Concordo 

ligeiramente 

6 – 

Concordo 

7 – 

Concordo 

fortemente 

 

1 - O design do jogo é atraente. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2 - Houve algo interessante no início do jogo que 

capturou minha atenção. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3 - A variação (forma, conteúdo ou de atividades) 

ajudou a me manter atento ao jogo. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 - O conteúdo do jogo é relevante para os meus 

interesses 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5 - O funcionamento deste jogo está adequado ao 

meu jeito de aprender 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

6 - O conteúdo do jogo está conectado com 

outros conhecimentos que eu já possuía. 
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7 - Foi fácil entender o jogo e começar a utilizá-

lo como material de estudo 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

8 - Ao passar pelas etapas do jogo senti 

confiança de que estava aprendendo. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

9 - Estou satisfeito porque sei que terei 

oportunidades de utilizar na prática coisas que 

aprendi com o jogo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

10 - É por causa do meu esforço pessoal que 

consigo avançar no jogo 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

11 - Temporariamente esqueci as minhas 

preocupações do dia-a-dia, fiquei totalmente 

concentrado no jogo. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

12 - Eu não percebi o tempo passar enquanto 

jogava, quando vi o jogo acabou. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

13 - Me senti mais no ambiente do jogo do que no 

mundo real, esquecendo do que estava ao meu 

redor. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

14 - Pude interagir com outras pessoas durante o 

jogo. 
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15 - Me diverti junto com outras pessoas. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

        

6 - O jogo promove momentos de cooperação 

e/ou competição entre as pessoas que 

participam. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

17 - Este jogo é adequadamente desafiador para 

mim, as tarefas não são muito fáceis nem muito 

difíceis. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

18 - O jogo evolui num ritmo adequado e não fica 

monótono – oferece novos obstáculos, situações 

ou variações de atividades. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

19 - Me diverti com o jogo. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

20 - Quando interrompido, fiquei desapontado 

que o jogo tinha acabado. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

21 - Eu recomendaria este jogo para meus 

colegas. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

22 - Consegui atingir os objetivos do jogo por 

meio das minhas habilidades. 
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23 - Gostaria de utilizar este jogo novamente 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

24 - Tive sentimentos positivos de eficiência no 

desenrolar do jogo 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

25 - Quanto você acha que o jogo contribuiu para 

sua aprendizagem na disciplina? 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

26 - Quanto eficiente o jogo foi para sua 

aprendizagem, comparando-o com outras 

atividades da disciplina? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

27 - Você acha que a experiência com o jogo vai 

contribuir para seu desempenho na vida 

profissional? 
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APÊNDICE 1 
 

 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (MPEC) 

 
Avaliação de resultados com as (os) estudantes pós-aplicação da intervenção – Jogo 
Ambientalista Global 

INVESTIGANDO AS CONTRIBUIÇÕES DE UM JOGO NO ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE QUÍMICA E EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
1 – O uso do jogo Ambientalista Global se apresentou como atividade interessante no 
contexto da sala de aula? 
(   ) sim (   ) não   
 

 

 

 

 

 
2 – Você considera que atividades lúdicas favorecem a aprendizagem de conteúdos 
disciplinares? 
(   ) sim (   ) não 
 

 

 

 

 

 
3 – Você se sente interessado(a) em participar de atividades diferenciadas propostas 
no contexto educacional? 
(   ) sim (   ) não 
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4 – O jogo Ambientalista Global foi um jogo interessante na sua perspectiva de 
aprendizagem? 
(   ) sim (   ) não 
 

 

 

 

 

 
5 – O jogo aplicado trouxe alguma contribuição para a assimilação de conteúdo da 
Química? 
(   ) sim (   ) não 

• Em caso afirmativo na questão 5 indicar algumas das contribuições, em 
caso negativo deixar em branco. 
 

 

 

 

 

 
6 – Ao participar da intervenção pedagógica, no caso o jogo, a compreensão dos 
conceitos e a funcionalidade dos conteúdos cálculos estequiométricos e reações 
químicas foi mais fácil? 
(   ) sim (   ) não 
 

 

 

 

 

 
7 – Dentro do contexto e proposta do jogo Ambientalista Global há uma série de 
informações, curiosidades e situações que envolvem perspectivas sobre educação 
ambiental. A participação neste jogo traduziu alguma reflexão sobre consciência 
ambiental em você? 
(   ) sim (   ) não 
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8 – Diante da temática do jogo Ambientalista Global você considera que poderá haver 
mudanças na postura em suas ações com relação à preocupação com o meio ambiente 
ou de alguma forma esses conhecimentos afirmados ? 
(   ) sim (   ) não 
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APÊNDICE 2 

 

LAYOUT DA CAPA DO JOGO AMBIENTALISTA GLOBAL 
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APÊNDICE 3 

 

LAYOUT DO TABULEIRO DO JOGO AMBIENTALISTA GLOBAL 
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APÊNDICE4 

 

LAYOUT DAS CARTAS VERDES DO JOGO AMBIENTALISTA GLOBAL 

 

FRENTE 

 
VERSO 
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APÊNDICE5 

 

LAYOUT DAS CARTAS VERMELHAS DO JOGO AMBIENTALISTA GLOBAL 

 

FRENTE 

 

VERSO 
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APÊNDICE6 

 

LAYOUT DAS CARTAS CÓDIGO QR DO JOGO AMBIENTALISTA GLOBAL 

 

FRENTE 

 

VERSO 
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APÊNDICE 7 

 

LAYOUT DAS REGRAS DO JOGO AMBIENTALISTA GLOBAL 
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APÊNDICE 8 

 

LAYOUT DAS REGRAS DO JOGO AMBIENTALISTA GLOBAL 
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APÊNDICE 9 

 

LAYOUT DOS AMBIENTALISTAS DO JOGO AMBIENTALISTA GLOBAL 
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APÊNDICE 10 

 

LAYOUT DO CERTIFICADO DO VENCEDOR DO JOGO AMBIENTALISTA GLOBAL 

 

 

 

 


