
 
 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 

 
 
 

 

 

 

 

MAURÍCIO SILVA ARAÚJO 

 

 

 

 

 UM DIA NA VIDA: abordagem lúdica para o uso de um 

conto interativo no ensino de Química. 

 

 

 

 

 

 

 

ILHÉUS – BAHIA 
2015



 
 

 

 

 

MAURÍCIO SILVA ARAÚJO 

 

 

 

UM DIA NA VIDA: abordagem lúdica para o uso de um conto interativo no 

ensino de Química. 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Educação em Ciências 
da Universidade Estadual de Santa Cruz 
como requisito parcial para obtenção do 
título de Mestre em Educação em Ciências. 

Orientadora: Profª. Drª. Maria Elvira do Rego 
Barros Bello 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ILHÉUS – BA 
2015



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         
A663         Araújo, Maurício Silva. 
                       Um dia na vida: abordagem lúdica para o uso de  
                 um conto interativo no ensino de química / Maurício  
                 Silva Araújo. – Ilhéus, BA: UESC, 2015.                             
                       173 f. : il. ; anexos. 
 
                       Orientadora: Maria Elvira do Rego Barros Bello. 
                       Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual 
                 de Santa Cruz. Programa de Pós-graduação em Edu-  
                 cação em Ciências. 
                       Inclui referências e apêndices. 
  

      1. Química – Estudo e ensino. 2. Química recrea-
tiva. 3. Contos. 4. Conceitos. 5. Atividades criativas na 
sala de aula. 6. Análise do discurso. I. Título.  

                                                                                          
                                                                   CDD 540.7 
 



 
 

 



v 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

(A parte mais natural e difícil de escrever do trabalho inteiro. Natural 
por ser da própria natureza do ser humano carecer da interação e apoio das 
pessoas a sua volta para suas realizações, e se sentir grato por isso. Difícil? 
Sim. Afinal, você já tentou expressar o tamanho da gratidão que sente em uma 
página?) 

Não gostaria de gastar os caracteres que restam para contar minha 
batalha. Mas de expressar que este produto intelectual, apesar de ter meu 
nome na capa, carrega muito daqueles que estavam do meu lado.  A começar 
pela família, agradeço a meus pais Aílton e Nádia, por motivos óbvios. Meu 
irmão Cabeça, por motivos não tão óbvios assim. Meus tios e tias, em especial 
Tidá e Argemiro, todos também pais e mães meus, que me acolheram, 
ajudaram, apoiaram, me fizeram rir, chorar, me fizeram até vinagrete, e me 
lembram diariamente o amor e dor da convivência em família. A Vô e Vó, que 
são o centro daquela folia toda, sempre exalando vida e união. A meus primos, 
parceiros (e irmão mais novo, não é Caioviski?) de todas as horas, com um 
salve mais que especial à Culpa: Meglita, Rastalindo, Toni, Jeff, Lalá e ao 
Presida, meu primeiro e único irmão lameda! Sem a Culpa, e só a Culpa sabe, 
eu não teria resistido aos ferimentos. Amo vocês todos muito. Por falar em 
amor, a minha Bela Gil um agradecimento todo especial, pela compreensão 
depois de dias fora e de impaciências e de “hoje não vai dar que estou 
escrevendo”... Obrigado, B. 

Um agradecimento especial ao Programa e aos seus professores, que 
contribuíram cada um a sua maneira para a realização deste trabalho. Em 
especialíssimo à professora Elvira, que conseguiu bravamente lidar com 
alguém como eu e conseguir que eu fizesse tudo nos prazos estabelecidos. 
Sem um açoite! A meus coleguinhas de turma, em especial ao irmão que 
ganhei. Obrigado de coração por tudo, Carlos. Meu grande parceiro e novo 
irmão!  

Agradeço aos meus colegas do IFBA, pela torcida para minha 
convocação e pela força para eu me manter no Programa mesmo sacrificando 
a conveniências dos horários. A Gislan, por ter me incentivado para fazer a 
seleção. Se não fosse por você, meu caro... “O importante é ser feliz”.  

Aos meus dinossauros. Todos eles. Este trabalho é fruto do amor que 
estes meninos e meninas da 4121 e da 4131 proporcionam a mim em ser 
professor deles!  

Por fim, este trabalho é dedicado ao pai. Ao ser pai. À tudo que a figura 
paterna representa. Seja na forma do amor a um menino safadinho, risonho, 
macaquinho que gosta tanto de banho que molha a mim e a casa toda na folia, 
que, adora música, imita os bichos e joga futebol com 1 aninho e que tem 
nome de herói troiano. Seja na forma de uma menina dengosa, prestativa, 
atenciosa, amorosa, carinhosa, aérea e desastrada, que batizei há 9 anos. Seja 
na figura ausente e saudosa do pai que parte para cuidar dos filhos, filhas e 
netos, como um anjo da guarda onipresente. Ou mesmo na figura do Pai. 
Obrigado por ensinar a nós tudo que precisamos saber de verdade.                       

 
 



vi 
 

UM DIA NA VIDA: abordagem lúdica para o uso de um conto interativo no 

ensino de Química. 

 

RESUMO 

A busca por atividades no ensino de Ciências com propostas inovadoras tem 
sido uma preocupação constante dos professores e da pesquisa na área. Os 
processos de ensino e de aprendizagem carecem de entender o estudante 
como sujeito de seu próprio aprendizado, ao invés de estarem voltados para a 
reprodução de conhecimentos entendendo o discente como sujeito a-histórico. 
Unindo a essa premissa os resultados de pesquisas recentes que revelaram a 
pouca presença da prática da leitura no cotidiano dos brasileiros, 
questionamos: como usar um recurso didático lúdico inovador, um conto 
interativo, no ensino de Química, de modo a contribuir para a formação de 
conceito aproximando o discente da leitura? Com características do RPG 
(roleplaying game), o conto interativo “Um dia na vida” permite que o leitor faça 
as escolhas do protagonista, podendo basear-se em conhecimentos científicos 
para tal. Neste contexto, na presente pesquisa buscamos entender as 
características, na perspectiva bakhtiniana, deste conto interativo a partir da 
contribuição de Braga e Mortimer (2003) e Mortimer e Scott (2002) sob a 
perspectiva dos gêneros do discurso presentes. A pesquisa ainda apresenta a 
investigação da contribuição do uso do conto interativo para a significação de 
conceito e do desenvolvimento das funções psicológicas superiores sob o olhar 
da psicologia histórico-cultural em uma abordagem lúdica. Para tal, utilizamos 
os fundamentos da pesquisa-ação para promover duas intervenções em duas 
turmas da modalidade Integrado do Instituto Federal da Bahia, campus Vitória 
da Conquista. Como resultados, percebemos que o caráter lúdico das 
propostas auxiliou na inserção da prática da leitura em aulas de Ciências. 
Ainda, os diferentes modos de utilizar o conto interativo apontaram para 
contribuições que permitem identificar o desenvolvimento dos estudantes a 
respeito de conceitos científicos específicos, ao passo que resolveram 
problemas operando também com conceitos espontâneos ou pseudoconceitos. 
Desse modo, evidenciou-se o potencial avaliativo diagnóstico do uso desse 
recurso. A análise do conto permitiu entender sua constituição dando subsídios 
para explorar de forma mais eficiente recursos deste tipo, bem como 
reconhecer suas limitações, para eventuais trabalhos futuros envolvendo 
materiais como este.  

Palavras-chave: Conto interativo, Formação de conceito, Gêneros do discurso, 

Atividade Lúdica, Ensino de Química  
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ABSTRACT 

The search for activities in the Science teaching with innovative proposals has 
been a constant concern of teachers and researchers in the area. The 
processes of teaching and learning need to understand the student as the 
subject of their own learning, rather than being focused on the reproduction of 
knowledge, understanding the student as an ahistorical subject. Joining this 
premise the results of recent research that revealed little reading practice in the 
Brazilian daily, we ask: how to use a playful innovative teaching tool, an 
interactive tale, in the teaching of chemistry in order to contribute to the 
formation of concept approaching the student of the reading practice? With 
attributes of RPG (roleplaying game), the interactive tale "Um dia na vida" 
allows the reader to do the protagonist's choices and may be based on scientific 
knowledge to do so. In this context, the present research seek to understand 
the characteristics, in Bakhtin's perspective, of this interactive tale as from the 
Braga and Mortimer (2003) and Mortimer and Scott (2002) contributions from 
the perspective of discourse genres. The survey also presents the research of 
the contribution of the use of interactive tale for the process of meaning of 
concept and stimulus to higher psychological functions from the perspective of 
historical-cultural psychology in a playful approach. To do this, we use the 
fundamentals of action research to promote two interventions into two classes 
of Integrado mode of Instituto Federal da Bahia campus Vitória da Conquista. 
As results, we realize that the playful nature of the proposed activities assisted 
in the integration of reading practice in Science classes. Still, the different ways 
to use the interactive tale pointed to contributions that allowed to identify the 
development of students on specific scientific concepts, while they resolved 
problems with spontaneous concepts or pseudoconcepts operations. Thus, it 
demonstrated the potential of evaluation of this feature. The analysis of the tale 
allowed to understand its constitution giving subsidies to explore more efficiently 
resources of this type, as well as recognizing its limitations, for possible future 
activities involving material like this. 

Keywords: Interactive Tale, Concept Formation, Speech Genres, Playful 

Activity, Chemistry Teaching 
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INTRODUÇÃO 

A origem desse trabalho se deu ainda durante a elaboração do trabalho 

final para a obtenção do grau de Licenciado em Química, pela Universidade do 

Estado da Bahia, sob orientação da Professora Doutora Bárbara Cristina 

Tavares Moreira. A inquietação que tanto nos afligia a respeito da dificuldade 

dos estudantes na transcrição das ideias, argumentos e explicações para a 

linguagem escrita, parecia-nos, em parte, consequência do pouco hábito que 

se tem da prática da leitura. 

Nesse contexto, foi criado um conto sobre um dia na vida de um garoto 

comum. Mas como esta história poderia auxiliar nos processos de ensino e 

aprendizagem (re)aproximando o estudante da atividade literária? Sob os 

alicerces estruturais dos roleplaying games (RPG – jogos de interpretação de 

personagem), foram inseridos aspectos interativos no texto, bem como 

algumas passagens em que facilmente poderia ser notada a presença de 

conhecimentos científicos, na tentativa de entreter o leitor por meio da atividade 

lúdica. Limitando-se a descrever como o conto foi construído, o trabalho tinha 

como foco a produção do material, simplesmente (ARAÚJO, SANTOS, 

MOREIRA, 2011).  

Começaram então a surgir inúmeras sugestões a respeito de dar mais 

relevância científica ao trabalho, tais como inserir referenciais teóricos que 

discutem o papel da linguagem na aprendizagem, a contribuição do conto para 

a formação de conceitos, bem como a análise de sua estrutura singular. Enfim 

iniciou-se o desafio de, junto e sob orientação da Professora Doutora Maria 

Elvira Bello, germinar aquele embrião até o trabalho aqui apresentado para 

obtenção do título de Mestre em Educação em Ciências pela Universidade 

Estadual de Santa Cruz. E, principalmente, resgatando os objetivos iniciais da 

proposta, que é contribuir para a popularização da prática da leitura de forma 

lúdica e introduzir um estudo sobre tal recurso inovador para as aulas das 

Ciências da Natureza.            

Inovar, de fato, tem sido um novo objetivo do Ensino de Ciências, pois 

este se preocupa mais em, ao invés de estar voltado para a reprodução de 
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conceitos para serem usados em avaliações, estar direcionado para a 

formação do cidadão ativo, capaz de interpretar criticamente e tomar decisões 

em questões envolvendo conhecimentos científicos que permeiam sua vida e a 

sociedade em que está inserido. Então, ainda que o discurso autoritário do 

professor – na perspectiva trazida por Mortimer e Scott (2002) – deva estar 

presente, é fundamental como premissa para o Ensino de Ciências deixar de 

encarar o aprendiz como um ser vazio prestes a ser preenchido por conceitos 

para, enfim, enxergá-lo como sujeito pensante, ativo na própria aprendizagem 

e dotado de conhecimentos prévios que são fundamentais para a aquisição de 

novos saberes (CACHAPUZ et al., 2005). Assim, a escola, que se 

caracterizava por ser uma instituição multiplicadora de informações, necessita 

formar pessoas capazes de buscar e interpretar criticamente tais informações. 

A formação crítica pode ter a contribuição de uma prática de leitura que 

possibilita uma reformulação na visão do mundo a partir do acesso a 

informações, do contato com diferentes pontos de vista e do estímulo à 

sistematização de argumentos (CARDOSO, 2012; FREIRE, 1989). Em 

contrapartida, esse tão relevante hábito não faz parte da rotina do brasileiro, 

como apontam pesquisas (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2011). 

A popularização dos veículos de comunicação e a massificação do 

acesso à informação têm permitido contato com a leitura a partir de diversas 

ferramentas, como smartphones, tablets, computadores. Todos esses aparatos 

mantêm quase que constantemente as pessoas em contato com a linguagem 

escrita. A escola por não ser mais o principal meio à informação, precisa se 

adaptar a essas transformações promovendo atitudes para o desenvolvimento 

de prática crítica da leitura. Assim, o professor não pode isentar-se de estimular 

em nenhuma fase da Educação Básica a referida prática, pois, além de toda 

disciplina escolar ser fundamentada na citada atividade, é na escola que o 

estudante precisa adquirir ferramentas para sua formação crítica (FRANCISCO 

JUNIOR, 2010). 

O uso da linguagem escrita está ligado à motivação, como afirma 

Vigotski (2008). Recorrendo aos resultados de suas pesquisas, o teórico 

descreveu a dificuldade e resistência da criança escrever, por não encontrar 
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necessidade imediata ao transcrever a fala interior para os símbolos. É como 

uma ação sem significado aparente. Acreditamos que, como Vigotski relatou, a 

motivação e atribuição de significados – fazendo-o entender a importância para 

atividade – seja o caminho para aproximar e incorporar a prática literária como 

ação cotidiana dos estudantes. Mas como fazê-lo?  

O uso da leitura como parte de uma estratégia de ensino pode então 

ser vinculada ao uso de uma ferramenta lúdica, um jogo, a fim de atrair o 

interesse dos estudantes estreitando sua relação com o hábito da leitura e com 

a linguagem escrita. 

Soares (2013) defende o uso do lúdico no ensino de Ciências por 

apresentar diferentes contribuições para os processos de ensino e de 

aprendizagem, dentre eles, a motivação dos estudantes. O jogo, como sendo 

uma possível atividade de caráter lúdico, é discutido por Huizinga (2012) em 

sua natureza como primordial à cultura, como essencial ao espírito. O filósofo 

configura o divertimento como elemento constituinte, por definição, do jogo.  

O mais simples raciocínio nos indica que a natureza poderia 
igualmente ter oferecido a suas criaturas todas essas úteis 
funções de descarga de energia excessiva, de distensão após 
um esforço, de preparação para as exigências da vida, de 
compensação de desejos insatisfeitos etc., sob a forma de 
exercícios e reações puramente mecânicos. Mas não, ela nos 
deu a tensão, a alegria e o divertimento do jogo (HUIZINGA, 
2012, p. 5).       

Assim sendo, partimos da premissa de que a atribuição de novos 

significados para os conhecimentos escolares parte inicialmente do professor, 

em uma incessante busca de relações entre os saberes escolares e a 

sociedade em que o estudante está inserido. Essa concepção, que se baseia 

na articulação citada, dialoga com a abordagem histórico-cultural da atividade 

escolar. Tal perspectiva tem alicerces teóricos provenientes dos estudos de 

Vigotski que, dentre diversas contribuições, descreve que o aprendizado e 

subseqüente desenvolvimento são conseqüências de interações dialógicas 

entre o homem e o meio social (VIGOTSKI, 2007). A partir da releitura das 

concepções marxistas, Vigotski propõe a ideia de signo como sistemas de 

instrumentos os quais promovem a interação homem-ambiente, a mediação 

necessária ao desenvolvimento (SOUZA, 2012). As estratégias de ensino 
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precisam se utilizar do argumento em que a mediação do professor, auxiliado 

por ferramentas e instrumentos de interação sob a ótica da psicologia histórico-

cultural, possa atingir mais eficientemente seus objetivos. 

 O recurso que possibilita relacionar estratégias de leitura com 

atividades lúdicas que escolhemos abordar tem origem conceitual em 1982, 

quando inspirados com o sucesso do recém nascido RPG (roleplaying game ou 

jogo de interpretação de personagem), Steve Jackson e Ian Livingstone 

lançaram seu primeiro livro-jogo. Nesses livros, o leitor assumia o papel do 

personagem principal, tomando as decisões até um dos possíveis finais da 

história. Nosso conto interativo apresenta estrutura semelhante aos livros-jogos 

no intuito de manter o potencial interativo da atividade literária.  

O conto construído sob os alicerces estruturais dos livros-jogos 

apresenta peculiaridades tais que justificam uma análise da sua constituição. 

Para tal, o estudo dos enunciados que compõem o conto sob perspectiva dos 

gêneros discursivos apresentada por Bakhtin, a partir das ferramentas 

propostas em Mortimer e Scott (2002) e Mortimer e Braga (2003), pode auxiliar 

na compreensão dos seus múltiplos discursos. Se apropriando dos distintos 

gêneros discursivos – estruturas mais ou menos estáveis de enunciação que 

estão inseridas em situações e contextos concretos – é possível investigar a 

presença ou não de linguagens próprias da ciência, da escola e do cotidiano no 

conto. Ainda, a partir da aplicação deste recurso, também torna-se possível 

identificar aspectos do desenvolvimento de conceitos científicos e espontâneos 

e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores (VIGOTSKI, 2007, 

2008, 2010) dos estudantes sob a ótica da psicologia histórico-cultural. 

Como, então, o conto interativo pode contribuir para a formação de 

conceitos, enquanto recurso didático lúdico no ensino de Ciências, 

aproximando o discente da prática da leitura? 

Objetivo Geral 

Analisar a utilização de um conto interativo como recurso lúdico para a 

prática da leitura e formação de conceitos por alunos do Ensino Médio Técnico 

do IFBA, campus Vitória da Conquista. 
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Objetivos Específicos 

- Analisar, recorrendo aos elementos dos gêneros discursivos na perspectiva 

bakhtiniana, a estrutura do conto interativo “Um dia na vida”; 

- Avaliar os ciclos de aplicação do conto interativo em turmas do Ensino 

Técnico Integrado do IFBA; 

- Analisar a contribuição do conto interativo como recurso didático para 

formação de conceitos com base na perspectiva histórico-cultural de Vigotski; 

 

Associando os personagens e passagens do clássico O Mágico de Oz 

com os capítulos do nosso trabalho, buscamos estruturar o texto da seguinte 

forma: na primeira parte deste trabalho trataremos dos referenciais teóricos do 

trabalho. Capítulo I, O Homem de Lata tratando dos trabalhos que discutem e 

fundamentam o uso do lúdico no Ensino de Química, passando por alguns 

aspectos filosóficos que afirmam o jogo como intrínseco à natureza humana. 

Então, traremos as bases conceituais do conto interativo e sua origem no 

roleplaying game, apresentando como os nossos foram estruturados e 

construídos. Fazendo referência à jornada do autômato da fábula, este capítulo 

tenta apresentar o coração do trabalho, ao lidar com aspectos ligados ao 

prazer e à diversão.   

No Capítulo II, O Espantalho, apresentaremos um pouco da curta e 

produtiva vida do filósofo que mudou os alicerces da psicologia em seu 

contexto, Lev Semenovitch Vigotski, além de trazer em quais aspectos do seu 

trabalho nosso estudo se baseia. Discutiremos as contribuições do teórico para 

o desenvolvimento cognitivo, para a formação do conceito e para as funções 

psicológicas superiores. A jornada em busca de um cérebro, supostamente 

ausente da personagem que dá nome ao capítulo, remete ao fato da 

contribuição da temática apresentada estar voltada principalmente para 

fenômenos de ordem psicológica. É onde está o cérebro da pesquisa. 

No Capítulo III, O Leão, introduziremos alguma contribuição das ideias 

de Mikhail Bakhtin para o ensino de Ciências. Apresentaremos alguns aspectos 
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importantes dando foco à temática em que nos apropriamos para a discussão 

do trabalho: os gêneros discursivos, além de destacar trabalhos que têm usado 

suas contribuições, readaptando-as e transpondo-as para o ensino de 

Ciências. Ao final, esclarecemos como estes referenciais alicerçam-se no 

materialismo dialético, formando uma base comum na concepção de homem 

como ser social. A busca pela coragem do Leão da fábula traduz o sentimento 

pessoal para a inserção desta temática na pesquisa, na tentativa de justificar o 

uso singular, de um recurso também singular, na aula de Química.  

No Capítulo IV, Na Estrada de Tijolos Amarelos, traçaremos o percurso 

metodológico, apresentando o delineamento metodológico da nossa pesquisa, 

descrevendo a pesquisa-ação como qualitativa, além dos métodos de obtenção 

dos dados e de sistematização destes a partir da Análise Textual Discursiva. 

Então no Capítulo V, O Mágico de Oz, discutiremos a estrutura do conto 

interativo sob a ótica dos gêneros discursivos, e suas aplicações baseando nas 

ideias de Vigotski. Pretendemos revelar as virtudes escondidas dos objetos de 

estudo, tal qual o encontro com o Mágico assim permitiu aos protagonistas da 

fábula.  
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1 CAPÍTULO I  - O HOMEM DE LATA: O lúdico no Ensino de 

Ciências  

O que é brincar? Certamente quando ouvimos essa pergunta, 

imaginamos, antes mesmo de conceber uma resposta, a figura de uma criança. 

Afinal, é a criança que brinca, correto? Mas, se brincar implica em se divertir, o 

adulto também brinca? Então, se um adulto sorri de uma anedota, ele brinca, 

pois se diverte? Essas e outras perguntas carecem uma reflexão mais 

aprofundada, e ao longo deste capítulo, pretendemos fornecer subsídios para 

essa reflexão. Assim, buscando autores que discutem conceitos relacionados 

às atividades lúdicas, nos aproximamos dos argumentos sobre os benefícios 

do uso de atividades lúdicas no Ensino de Ciências.   

1.1 O lúdico e a aprendizagem 

O uso de atividades lúdicas no ensino data na historiografia ocidental 

desde a antiguidade clássica, quando filósofos gregos se utilizavam dessas 

ferramentas a fim de auxiliar seus aprendizes. Platão e Aristóteles já 

apontavam o potencial do lúdico para o desenvolvimento social, cognitivo e 

pessoal da criança (VOLPATO, 20021 apud MORAES; REZENDE, 2014).  

Entretanto, ao longo da história, nem sempre as atividades lúdicas 

foram apreciadas como aliadas para as atividades de ensino. Dias (19962 apud 

SOARES, 2013) ressalta que a prática e popularização do jogo na Idade Média 

era crime comparável à prostituição. Assim, nesse período, preservou-se nos 

monastérios o ensino disciplinador que ignorava a prática lúdica em detrimento 

da seriedade, em que os mestres ditavam e os aprendizes memorizavam.   

Kishimoto (1994) relata que os jogos obtiveram novamente espaço na 

formação da criança a partir do século XVIII, contudo ainda visto como algo 

sério. Já no século XX, a popularização dos jogos na educação acompanhou a 

                                                           
1
 VOLPATO, G. Jogo, Brincadeira e Brinquedo: usos e significados no contexto escolar e familiar. 

Florianópolis: Cidade Futura. 2002. 
2
 DIAS, M. C. M. Metáfora e pensamento: considerações sobre a importância do jogo [...]. In. Jogo, 

Brinquedo, Brincadeira e Educação. KISHIMOTO, T. M. (org). São Paulo, Cortez, 4 Ed. 1996. 
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expansão das escolas, ainda predominando a visão de que o jogo atende mais 

às carências recreativas do que as da formação do indivíduo (SOARES, 2013).  

É possível então perceber que as atividades lúdicas apresentam a 

importância e o papel social que cada sociedade impõe, pois, como toda 

atividade do homem, inclusive sua forma de pensar e brincar, são construídos 

como produto e sob influência dos processos sociais e históricos nas quais 

estão inseridas. Daí as diferenças tão acentuadas nas concepções a depender 

da época e do local (KISHIMOTO, 1994; VIGOTSKI, 2007).     

Ainda assim, contribuições de diferentes teóricos apresentam 

perspectivas diferentes a respeito do papel e relevância da atividade lúdica 

para o desenvolvimento da criança. Nossa pesquisa visa discutir alguns 

aspectos da contribuição do jogo para o ensino iniciando com a ótica de 

Huizinga (2012) quanto à natureza do jogo em uma perspectiva filosófica, e na 

seção seguinte, também traremos algumas concepções a respeito do jogo a 

partir da literatura de Soares (2013).      

Como um dos principais filósofos a levantar reflexões a respeito do 

jogo, Huizinga (2012) discute a relação entre o jogo e a cultura a partir de 

manifestações sociais, apesar de afirmar que a atividade lúdica é irracional, ou 

seja, não se limita à humanidade; e até mesmo anterior à cultura, pois, por 

exemplo, na própria gênese da linguagem – que é anterior à própria civilização 

– o espírito caminha entre o objeto a ser designado e o pensamento, criando 

relações metafóricas. Essa criação de outro mundo, paralelo ao natural, é 

divertida, lúdica.  

O autor ainda apresenta algumas das principais características do jogo, 

tais como a “não-seriedade”, no sentido de não estar necessariamente ligado 

àquilo que é cômico, nem necessariamente se limitar a ser realizado isento de 

compenetração, concentração e seriedade (HUIZINGA, 2012). Entendemos 

que essa definição aponta para a desvinculação do jogo da dicotomia sério-

cômico, não necessariamente estando vinculado a um aspecto ou a outro.   

A liberdade também é peculiaridade do jogo, pois este é uma atividade 

voluntária. Caso passe a ser obrigado, deixa de ser jogo.  
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É possível, em qualquer momento, adiar ou suspender o jogo. 
Jamais é imposto pela necessidade física ou pelo dever moral, 
e nunca constitui uma tarefa, sendo sempre praticado nas 
“horas de ócio”. Liga-se a noções de obrigação e dever apenas 
quando constitui uma função cultural reconhecida, como no 
culto ou no ritual (HUIZINGA, 2012, p. 11). 

O autor não exclui a possibilidade da atividade lúdica ser obrigatória, 

desde que esta tenha uma função cultural. Na prática, é fácil reconhecermos 

na sociedade atual a educação formal como ritualística. Não pretendemos 

argumentar que o jogo para fins didáticos tenha que ser obrigatório, pelo 

contrário, visto que a motivação e o interesse podem estar estreitamente 

relacionados com a voluntariedade. Entendemos que este pode se inserir na 

formação básica do estudante de maneira a prezar pela voluntariedade, que 

traduz o interesse e a motivação pela atividade.   

O jogo trata de uma evasão da vida “real”. Um “intervalo da vida 

cotidiana” (HUIZINGA, 2012, p. 12) se dando com limites bem definidos de 

espaço e tempo. Um “faz de conta” com finalidade autônoma. Joga-se por 

jogar. Sem compromisso. Caillois (19753 apud SOARES, 2013) designa essa 

característica como a improdutividade do jogo, o descompromisso.  

As características citadas são relevantes para nossa pesquisa, pois, 

apesar de se inserir em um ambiente formal de ensino, acreditamos que o 

caráter singular do jogo (voluntário da participação, descompromissado no 

sentido de entender a ação como “jogar por jogar” e não “jogar pra aprender”, 

de “faz de conta” por promover um ambiente mais informal, e não-cômico) 

fundamenta a concepção por trás da proposta da pesquisa.                  

1.2 Algumas definições 

Os termos jogo, atividade lúdica e brincadeira, possuem significados 

que ora se sobrepõem, ora divergem, de modo que nem todas as 

características de um desses conceitos são incorporadas pelos outros. 

Huizinga (2012) discute e apresenta as dificuldades de definir o que de fato é o 

jogo. A própria polissemia do termo no nosso idioma (jogo de cartas, jogo de 

talheres, jogo de cama, jogo de palavras, jogo de interesses, coisas em jogo) 

                                                           
3
 CAILLOIS, R. The game as world symbol. Critique, 31 (342): 1159, 1975.  
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dificulta essa definição, como aponta Soares (2013), que traz definições que se 

aproximam da nossa perspectiva. Para o autor:  

 Jogo é definido como qualquer atividade lúdica que possua regras 

claras, socialmente aceitas e amplamente difundidas. Podem ser de 

cooperação ou de competição. E se o indivíduo participa de uma atividade, por 

exemplo, de futebol – que possui regras claras, socialmente aceitas e 

difundidas – mas não se diverte por motivos quaisquer, a atividade deixa de ser 

jogo, por não ser lúdico? “A interação entre sujeito/objeto, ou melhor, 

jogador/ideia é que irá determinar as possibilidades e as potencialidades 

lúdicas e didáticas do material” (SOARES, 2013). A ludicidade do jogo depende 

da aceitação do indivíduo, pois o jogo é voluntário.  

 A brincadeira guarda as características do jogo, com a diferença de que 

as regras são estabelecidas por grupos sociais menores, de modo que se 

alteram de lugar para lugar.  

 O brinquedo para o autor tem um caráter material, constituindo o espaço 

ou objeto em que o jogo ou brincadeira é realizado.    

 Por fim, a atividade lúdica, que constitui qualquer atividade voluntária 

que dê prazer, com regras explícitas ou implícitas (como o brinquedo).  

A respeito da definição de brinquedo acima, que Soares (2013) 

fundamenta sob a ótica piagetiana, entendemos que esta carece, para fins de 

discussão do nosso trabalho, da contribuição da definição da psicologia 

histórico-cultural para entender o papel do conto interativo na aprendizagem a 

partir da criação de uma Zona de Desenvolvimento Proximal (VIGOTSKI, 

2007), como poderá ser acompanhado no Capítulo II. Portanto, além do caráter 

material, valorizaremos a contribuição para o desenvolvimento cognitivo do 

sentido do termo. 

Outra contribuição apontada por Soares (2013) é uma reflexão a 

respeito da sistematização qualitativa de diferentes níveis nos quais as 

atividades lúdicas podem ser classificadas. Esta análise é relevante, pois 

auxilia o professor a sistematizar estratégias de acordo com os tipos de 

interação entre o estudante e a atividade e também a entender suas formas de 

aplicação.  
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Assim, atividades envolvendo práticas lúdicas podem ser planejadas ou 

até mesmo concebidas de tal maneira que compreenda características de um 

ou mais níveis de interação. Ou ainda, atividades e práticas existentes podem 

ser estudadas e aprimoradas com base nessas características, a depender dos 

seus objetivos. Tais níveis de interação são descritos no Quadro 1.1 adaptado 

abaixo:  

QUADRO 1.1: Níveis de Interação entre Jogo e Jogador adaptado de Soares 

(2013). 

Nível de 
Interação 

Características 

I 

Atividades lúdicas que primem pela manipulação de materiais que 
funcionem como simuladores de um conceito conhecido pelo 
professor, mas não pelo estudante, dentro de algumas regras 
preestabelecidas, em que não haja vencedores ou perdedores, 
primando-se pela cooperação. 

II 

Utilização de atividades lúdicas, nos quais se primará pelo jogo na 
forma de competição entre vários estudantes, com um objetivo 
comum a todos podendo ou não ser realizada em grupos. Geralmente 
jogos de cartas e tabuleiros. 

III 

Construção de modelos e protótipos que se baseiem em modelos 
teóricos vigentes, como forma de manipulação palpável do 
conhecimento teórico. Elaborações de simulações e jogos por parte 
dos estudantes, como forma de interação com o brinquedo, 
objetivando a construção do conhecimento científico, logo após o 
conhecimento ser estruturado. Em síntese, esse nível é aquele em 
que se manipula um material como um brinquedo4. Aqui também 
estão previstas atividades coletivas de construção sítios, blogs, 
jornais, revistas e atividades de construção coletiva correlatas. As 
mudanças aqui, quando ocorrem são consideradas incorporações 
lúdicas. 

IV 
Utilização de atividades lúdicas que se baseiem em utilização de 
histórias em quadrinhos e atividades que se utilize de expressão 
corporal em seus diversos níveis. 

 

É válido frisar que os Níveis de Interação são classificações 

qualitativas, de modo que não se deve encará-las como definições 

                                                           
4
 Brinquedo para o autor tem significado diferente daquele em que tomamos na pesquisa. Para nós, a 

expressão “como um brinquedo” deve ser entendida “como em um brinquedo”.  
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engessadas, rígidas, muito menos hierárquicas. Cada nível qualifica 

determinada atividade em sua maneira distinta de atuação em ações didáticas. 

De fato, ao longo do trabalho tentaremos discutir como diferentes usos do 

conto interativo podem fluir de um nível para outro, ou até mesmo englobar 

características de mais de um nível de interação.            

1.3 O RPG, os livros-jogos e o conto interativo 

O RPG (roleplaying game ou jogo de interpretação de personagem) 

consiste em um jogo em que um dos participantes representa um narrador de 

uma história, enquanto os demais criam personagens e interpreta-os para 

participar da narrativa. Não pretendemos aprofundar em aspectos históricos 

sobre a produção, desenvolvimento e popularização do RPG, entretanto, um 

entendimento destes aspectos, bem como das diferentes modalidades do jogo, 

pode ser visto em Schmit (2008). As peculiaridades dos jogos de RPG vêm 

sendo associadas por pesquisadores da área às contribuições nos processos 

de ensino e aprendizagem.  

Cavalcanti e Soares (2009) apresentam o potencial do RPG como 

estratégia de discussão de conceitos químicos, ao propor em sessões de jogo 

uma aventura em que os personagens dos jogadores precisavam obter 

determinadas substâncias com diversos reagentes químicos disponíveis, deste 

modo favorecendo a interação entre eles para resolver os enigmas. Mostram 

também como o jogo pode contribuir para o processo de avaliação da 

aprendizagem, ora pela detecção imediata dos equívocos conceituais, ora pela 

possibilidade de intervir e acompanhar a nova resposta do estudante na 

superação do obstáculo.  

A contribuição do RPG para a cooperação em sala de aula e para o 

uso da imaginação é apresentada por Oliveira Neto e Benite-Ribeiro (2012), ao 

desenvolverem uma aventura para o ensino dos processos de digestão. Küll, 

Oliveira e Silva (2010) também reforçam a contribuição para o sucesso do 

trabalho em grupo, e também o crescimento do interesse pela prática de 

leitura. Neste trabalho, os autores realizaram várias sessões de jogo – que 

envolviam aventuras que iam de exploração de tumbas até investigações sobre 
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o Santo Graal, sempre envolvendo resolução de problemas com fenômenos 

químicos e físicos – com estudantes que apresentavam baixo rendimento ou 

problemas de relacionamento.  

Amaral e Bastos (2011) revelaram como o RPG pode ser utilizado 

para, a partir de temas transversais, abordar conhecimentos de diversas áreas. 

Os autores usaram como cenário o Brasil Colônia para desenvolver a aventura 

em que estudantes se utilizavam de conhecimentos da matemática, da física, 

da geografia, por exemplo, para resolverem os problemas por meio da leitura 

cartográfica, dos cálculos para determinação de tempo de viagem com base 

nas distâncias e velocidades, no processo de colonização do interior do Estado 

do Pernambuco.           

É possível então notar que nos últimos anos, foi-se consolidando o 

estudo a respeito do uso do RPG no ensino de Ciências, ao passo que foram 

sendo afirmados os principais benefícios desta inserção, a saber, a maior 

motivação dos estudantes, o caráter avaliativo das atividades, a valorização do 

trabalho em grupo, a possibilidade de discussão de temas interdisciplinares, o 

estímulo à criatividade e imaginação.  

Jogar RPG é uma atividade intimamente ligada à prática da leitura, 

visto que os sistemas de regras são normalmente publicados em livros. O 

estímulo à leitura, proveniente também das pesquisas e desafios apresentados 

nas sessões de jogo (OLIVEIRA; SILVA, 2010), também pode ser cativado 

mesmo quando não há companheiros para realizar uma partida de RPG. 

Através dos livros-jogos.      

Inspirados com o sucesso do recém nascido RPG, em 1982 Steve 

Jackson e Ian Livingstone lançaram seu primeiro livro-jogo5, que consistia em 

uma narrativa em que o leitor assumia o papel do protagonista, tomando as 

decisões por ele até um dos possíveis finais da história. Inspirados em cenários 

comuns ao RPG – tais como fantasia medieval, terror e ficção científica – os 

livros-jogos eram assim chamados devido ao uso de dados de seis faces e 

uma ficha de personagem, que limitava as ações do personagem-leitor dentro 

                                                           
5
 <http://www.jamboeditora.com.br/comunidade/artigos/ff_livros-jogos.htm> 
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da história, descrevendo parâmetros como força de ataque, defesa, itens e 

resistência, por exemplo.  

De acordo com Schmit (2008), o lançamento do primeiro livro jogo no 

Brasil é incerto, entretanto o registro mais antigo na Biblioteca Nacional é de 

1990, da série Aventuras Fantásticas, A Cidadela do Caos. Ainda segundo o 

autor, um livro-jogo publicado pela Editora Devir, Curumatara: de volta à 

floresta, não havia a intenção de incitar a intervenção do professor no uso 

deste recurso em salas de aula. Não obstante, a publicação defendia em seu 

encarte que “O livro percorre diversos temas transversais abordados no 

currículo do ensino fundamental” (ZANINI; ZANCHETA, 20056 apud SCHIMIT, 

2008).          

Nestes livros-jogos, os personagens vivem aventuras longas que 

podem convergir a diversos finais diferentes, bem sucedidos ou não. Esta 

modalidade de texto poderia ser utilizada para fins didáticos, mas entendemos 

que seria conveniente utilizar um gênero literário menos complexo para tal.     

Define-se por conto o gênero literário que se caracteriza por uma curta 

história de ficção narrada em verso ou prosa com poucas personagens e com 

enredo, tempo e espaço reduzidos. Semelhante a um romance, exceto pela 

presença de um único momento de intriga, tensão. Um único clímax 

(BERNARDI, 1999). O conto pode apresentar a estrutura de uma situação 

inicial – ponto de equilíbrio na narrativa – seguida de um conflito, onde se 

revelam os motivos que desencadeiam a ação até o clímax que, por sua vez, 

representa o momento de maior tensão da narrativa. Por fim, o desfecho, que 

traz a resolução do conflito (BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012).  

Segundo Grillo (2001), o uso de discurso direto, indireto e indireto livre 

durante a narrativa do conto deve atender à valorização dos fatos e ações. 

Acreditamos que o conto deve preferencialmente apresentar a narrativa sob o 

discurso direto, pois este  

                                                           
6
 ZANINI, Maria do Carmo; ZANCHETTA, José Roberto. Curumatara: de volta à floresta. São Paulo: Ed. 

Devir, 2005. 
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busca conservar a integridade e a autenticidade do discurso do 
outro, por meio do desenvolvimento de estruturas sintáticas 
que delimitam fronteiras nítidas para o discurso citado, 
[enquanto o discurso indireto] procura dissolver as fronteiras 
entre contexto narrativo e o discurso citado, infiltrando a 
apreciação crítica do narrador. (GRILLO, 2001, p. 114) 

De fato, como a narrativa do conto é curta, os fatos e acontecimentos 

devem ser evidenciados e valorizados. O próprio caráter interativo que se 

insere na ferramenta proposta, como será discutido a seguir, demanda que os 

fatos e os pensamentos do protagonista estejam em constante destaque.  

As singularidades do gênero literário, unidas às características dos 

livros-jogo, inspiraram a elaboração de uma história que unisse as duas 

modalidades em uma única ferramenta que, com a inserção de conhecimentos 

científicos para orientar as tomadas de decisões, poderia constituir um recurso 

pouco estudado para o uso no ensino de Química (ARAÚJO et al., 2014). Para 

a construção do conto interativo “Um dia na vida”, inicialmente, foram propostas 

situações problemáticas que poderiam ser associados em um contexto e ao 

mesmo tempo pudessem ser resolvidos com subsídio de algum conhecimento 

científico (tais como a escolha de um extintor de incêndio específico para 

apagar determinado tipo de incêndio, ou a maneira mais adequada para partir 

um pedaço de rapadura). Juntamente com a proposição destes problemas, 

possíveis consequências foram concebidas para as diferentes maneiras de 

resolvê-los: caso a escolha fosse a mais coerente, as conseqüências desta 

conduziriam ao único final bem sucedido, entretanto, caso a decisão não fosse 

a mais correta, acarretaria em algum evento que, mais adiante, resultaria em 

um acontecimento não desejado (ARAÚJO, SANTOS, MOREIRA, 2011). 

Por conseguinte, o roteiro “principal” foi elaborado, ou seja, aquele que 

segue linearmente, caso todas as escolhas do leitor sejam as mais acertadas. 

É importante salientar que a cada problema que o protagonista se depara há 

alternativas que geram conseqüências infrutíferas em algum momento posterior 

da história. As conseqüências, então, foram inseridas em um ou mais roteiros 

alternativos, de modo a se encaixar no principal (ARAÚJO, SANTOS, 

MOREIRA, 2011). Elaboramos aqui um fluxograma, apresentado no Apêndice 



29 
 

A, que apresenta um modo simples de visualizar esse esquema de 

“multiroteiros”.  

Os autores, dentre os quais o autor desta dissertação, então inseriram 

no texto elementos de diversas áreas do conhecimento para que fosse possível 

estabelecer interfaces apontadas nas Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (BRASIL, 2006). O documento ainda chama atenção para parte dos 

objetivos nesse nível de ensino, que convergem com o que se busca a partir da 

estrutura do conto interativo.  

A extrema complexidade do mundo atual não mais permite que 
o ensino médio seja apenas preparatório para um exame de 
seleção, em que o estudante é perito, porque é treinado em 
resolver questões que exigem sempre a mesma resposta 
padrão. O mundo atual exige que o estudante se posicione, 
julgue e tome decisões, e seja responsabilizado por isso. Essas 
são capacidades mentais construídas nas interações sociais 
vivenciadas na escola, em situações complexas que exigem 
novas formas de participação (BRASIL, 2006, p. 106).    

Neste conto, “Um dia na vida”, temas como a anemia ferropriva e as 

consequências de uma alimentação inadequada, a coleta seletiva de lixo e o 

impacto ambiental relacionado, a tempestade magnética e a desmistificação da 

ciência “hollywoodiana” da cultura pop, tão comum nos diversos meios de 

informação, e o uso adequado de extintores de incêndio, podem ser eixos 

norteadores de aulas de diferentes conteúdos específicos, instigando o 

pensamento crítico sobre o conhecimento trabalhado. 

Nossa pesquisa busca se apropriar deste conto interativo, inseri-lo em 

um contexto de aulas de Química e entender como este pode contribuir para a 

formação de conceitos. Ao mesmo tempo, entender a estrutura do conto 

interativo, sob uma ótica que permita caracterizá-lo como um discurso singular, 

que justifique seu uso no ensino de Ciências, é igualmente um foco do nosso 

trabalho. Nos Capítulos II e III, buscamos levantar os fundamentos teóricos 

para auxiliar nesta jornada. 
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2 CAPÍTULO II: O ESPANTALHO – A formação de conceitos e 

as funções psicológicas superiores  

Lev Semenovich Vigotski teve uma formação voltada para a Filosofia e 

Literatura. Nascido em Orsha, cidade da Bielorrússia em 1896, estudou Direito 

na Universidade Imperial de Moscou, mas os estudos que direcionaram seus 

interesses foram os cursos de História e Filosofia realizados na Universidade 

Popular de Shanyavsky. Apesar de suas publicações iniciais, ainda no início do 

século XX em uma Rússia imersa em transformações sociais, serem voltadas 

para a compreensão da Arte na vida do homem sócio-histórico, foi no campo 

da Psicologia que sua contribuição foi extremamente significativa. A 

reformulação nas bases da psicologia implicou em profunda transformação no 

entendimento dos processos de aprendizagem e desenvolvimento. Dentre tais 

paradigmas, dois são bastante importantes: o primeiro implica que a 

consciência e o pensamento não são manifestações de estruturas e funções 

meramente internas, sendo na verdade fortemente influenciadas por ações e 

interações realizadas em ambientes sociais; e o segundo é que a interação e 

cooperação em atividades sociais se dão por meio de signos e instrumentos, 

dentre os quais a linguagem possui papel fundamental (FREITAS, 1994). 

2.1 A Mediação: O instrumento e o signo 

Os fundamentos da psicologia histórico-cultural estavam então 

concebidos. Para Vigotski, a construção das funções psíquicas do indivíduo é 

diretamente relacionada à aquisição da cultura humana, social e historicamente 

construída, a partir de relações sociais (FREITAS, 1994). Entender o 

conhecimento científico como construção humana, portanto, parte da cultura, e 

conceber as relações sociais citadas sendo construídas em ambientes formais, 

nos quais um indivíduo mais experiente conduza a mediação necessária, 

permite-nos transpor a concepção histórico-cultural para a educação formal.  

Entretanto, como afirmam Boiko e Zaberlan (2001), não basta a mera 

mediação e interação para haver o aprendizado. A ação precisa ser deliberada, 

dirigida, proposital e de caráter formativo. As autoras entendem a partir dessa 
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premissa os fenômenos educacionais como processos em constante 

transformação, e que levam em consideração os fatores da realidade social e 

histórica em que estão inseridos.  

Vigotski argumenta que essa mediação é feita pelo signo, visto que 

este “age como um instrumento da atividade psicológica de maneira análoga 

ao papel do instrumento no trabalho” (VIGOTSKI, 2007). Entretanto, como o 

próprio autor analisa, essa analogia não imprime os limites reais das 

semelhanças e diferenças em questão. A semelhança entre o instrumento e o 

signo habita principalmente na natureza mediadora de ambos. A Figura 2.1 

abaixo ilustra essa relação.  

   

 

 

FIGURA 2.1: Relação entre atividade mediada, instrumento e o signo, 

adaptada de Vigotski (2007). 

O conceito de instrumento remete à definição da filosofia dialética de 

Marx, em que os homens, a fim de atingir seus objetivos pessoais, utilizam-se 

de propriedades químicas, físicas e mecânicas de objetos, fazendo-os agir 

como forças que modificam outros objetos. Já o signo, orienta o 

comportamento humano de maneira distinta, pois não modifica o objeto da 

operação psicológica. Ou seja, o signo atua na mediação no plano psicológico. 

O instrumento é orientado externamente, enquanto o signo é orientado 

internamente. Desse modo, como a natureza das atividades é diferente, 

também são distintos os meios e mecanismos em que signos e instrumentos 

são usados (VIGOTSKI, 2007). 

A Figura 2.2 ilustra como as atividades podem acontecer através da 

mediação, seja na tentativa de mudar a natureza através do trabalho, seja uma 

atividade cognitiva mediada pelo signo. 

 

Atividade Mediada 

Signo Instrumento 
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FIGURA 2.2: Diferentes relações entre a atividade mediada pelo instrumento 

(a) e pelo signo (b). 

Vigotski (2007) afirma que toda forma elementar de comportamento é 

descrita por uma reação direta a uma situação-problema – que aqui 

chamaremos de atividade mediada devido à natureza mais complexa do 

problema na perspectiva da psicologia histórico-cultural, como aborda Gehlen 

(2009). Todavia, uma atividade mediada requer uma interseção entre o 

estímulo – de primeira ordem, gerado pela própria situação-problema 

(GEHLEN, 2009) – e a reação, gerando um estímulo de segunda ordem. Em 

(a), este é feito pelo instrumento, e em (b), pelo signo. A semelhança apontada 

no parágrafo anterior pode ser percebida pelos quadros verticalmente 

arranjados acima, tanto em (a) quanto em (b). Contudo, os quadros em 

sequência horizontal mostram que o instrumento, em (a), após garantir um 

novo estímulo para a ação, dirigindo o comportamento do homem, também 

modifica o objeto (em objeto‟), transforma a natureza. Por isso é externamente 

orientado. Já o signo, em (b), também criando uma nova relação entre na 

atividade mediada, gera um reflexo no indivíduo, agindo sobre ele. Importante 

ressaltar que nenhuma das atividades reflete um determinismo ambiental, onde 

o homem é meramente passivo frente a estímulos externos.  

No processo de desenvolvimento das operações com signo, uma série 

de transformações é gerada de modo a levar o indivíduo a reconstruir 

internamente as operações externas, chamada internalização. Inicialmente, 

ocorre a transformação das atividades mediadas, que são sinalizadas pelo 

desenvolvimento da inteligência prática, da memória e da atenção voluntária. 

Aqui, uma operação que representa uma atividade externa passa por uma 

Atividade Mediada 

Objeto Instr. Objeto’ 

Reação 

(a) (b) 

Atividade Mediada 

Signo Indivíduo 

Reação 
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reelaboração para acontecer internamente. Depois, os processos interpessoais 

(a nível social) passam a ser intrapessoais (a nível individual). Todas as 

funções psicológicas superiores (FPS) são originadas das relações sociais. 

São evidências desse processo a formação de conceito, os desenvolvimentos 

da memória lógica e a atenção voluntária. Ainda que a internalização aconteça 

para muitas FPS em um longo processo de desenvolvimento, algumas têm seu 

último estágio de desenvolvimento na mediação de signos externos 

(VIGOTSKI, 2007).    

Os processos de mediação em contextos didático-pedagógicos podem 

ser classificados, como proposto por Gehlen (2009), com base na articulação 

com a noção de problema vinculada à abordagem freireana. Quando um Tema 

Gerador – relacionado a uma contradição social a qual o estudante está 

inserido – atua como mediador entre um problema em um contexto histórico e 

os conceitos científicos, a mediação é caracterizada como sendo de primeira 

ordem. Aqui, o processo didático-pedagógico é precedido e orientado pelo 

problema, visto que 

[...] uma vez que a seleção e estruturação dos conceitos 
científicos a serem explorados em sala de aula estão 
condicionadas ao Tema Gerador, que sintetiza os problemas. É 
nesse sentido que o Tema Gerador corresponde ao objeto do 
conhecimento, pois agrega tanto os conceitos científicos 
quanto os conhecimentos dos educandos. Além disso, o Tema 
Gerador tem a função de mediar a relação dialógica entre 
educador e educando, assim como a relação entre os 
conceitos científicos e um problema num determinado 
momento histórico (GEHLEN, 2009, p. 165). 

Portanto, segundo a autora, o problema, na perspectiva da mediação 

de primeira ordem, possui um contexto histórico e está ligado ao processo de 

humanização, de conscientização de uma contradição social vivida pelo 

estudante, que deve ser superada a partir do desenvolvimento de conceitos 

científicos.  

 Já na mediação de segunda ordem, ainda que esta se dê também 

entre o problema e o conceito científico, o problema não se caracteriza como 

uma contradição social inserida na realidade dos estudantes. Então, a 

elaboração deste é orientada pela conceituação científica. Neste caso, o ponto 
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de partida do processo didático-pedagógico é o conceito científico, implicando 

então em uma abordagem conceitual. Tendo como referência do processo o 

conceito científico, problemas nesta dimensão geralmente são exercícios de 

lápis e papel (GEHLEN, 2009).   

É com base no entendimento das atividades mediadas que a psicologia 

histórico-cultural apresenta as funções psicológicas elementares (FPE) e as 

funções psicológicas superiores (FPS). Aquelas são garantidas geneticamente 

à espécie humana, como legado biológico. São completamente direcionadas 

por estímulos ambientais e estão também presentes em outras espécies 

animais, tais como sensação, percepção, memória, atenção. Já as FPS estão 

ligadas à criação e uso de estímulos autogerados, artificiais, ou seja, são 

atividades mediadas. Estas nos diferenciam das demais espécies animais, pois 

são desenvolvidas através do contato do homem com a cultura. Na seção 2.2, 

daremos atenção especial às FPS, melhor descrevendo-as (VIGOTSKI, 2007; 

MESSEDER NETO, 2012). 

       

2.2 Funções Psicológicas Superiores 

Desde que nascemos, percebemos e interagimos com o mundo a 

nossa volta, pois os órgãos sensitivos permitem captar os estímulos externos. 

A mais primeva das funções, a sensação, é caracterizada pelas respostas 

visuais, táteis, motoras, etc (MARTINS, 2010).  

A articulação entre as diversas sensações, geradas por reflexo 

incondicionado, conduz à percepção, que vai sendo desenvolvida ao passo que 

o reflexo vai sendo condicionado. A sensação permite à criança nos dias 

iniciais de sua vida captar a luz, sentir o toque, ouvir os sons, mas é através da 

percepção que ela nota a presença de alguém pela combinação dos sentidos 

(MARTINS, 2010). 

A atenção é a função psicológica que está relacionada à seleção de 

percepções com o propósito de direcionar o comportamento para uma 

finalidade específica, concentrando em um assunto específico. Fácil imaginar a 
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importância de tal função, visto que o indivíduo é normalmente sobrecarregado 

de percepções organizadas, após serem captadas pelos diferentes órgãos dos 

sentidos (MARTINS, 2010). 

Caso determinada espécie animal não detenha em sua estrutura 

cognitiva os estímulos que caracterizam a presença do predador, fazendo 

perceber e atentar para tais sinais após o ataque, todas as vezes em que for 

ameaçado, certamente não sobreviverá por muito tempo. Por isso a memória 

se faz importante, sendo responsável por evocar no presente uma experiência 

passada (MESSEDER NETO, 2012). 

As funções acima descritas (e também o pensamento, linguagem e 

imaginação que falaremos posteriormente) são chamadas funções cognitivas, 

pois contribuem para a construção subjetiva da realidade concreta, 

possibilitando “a construção do reflexo psíquico (imagem subjetiva) dos objetos 

e fenômenos reais e, como tal, devem ser representados” (MARTINS, 2010, p. 

8). Em contrapartida, outras funções se relacionam com as relações afetivas, 

com as interações particulares do indivíduo com o mundo que o cerca à 

medida que são atendidas as suas carências e exigências. Uma delas, a 

emoção, é a função que se expressa 

[...] como reflexo sensorial direto, como reação a qualidades 
isoladas dos objetos, cumprindo a função de sinalização 
interna para a orientação da atividade do indivíduo. Mobilizam 
mecanismos fisiológicos e possuem um caráter intenso, porém, 
circunstancial (MARTINS, 2010, p. 8). 

Ainda que a emoção animal seja meramente um reflexo biológico, no 

ser humano tal função psicológica já adquire certo caráter social. É válido notar 

que por estarem intimamente vinculadas às experiências pessoais, as emoções 

também alimentam nas demais FPE caráter subjetivo e idiossincrático.   

Tal qual a emoção, o sentimento também gera reações afetivas no 

indivíduo, entretanto, este é subjugado às questões culturais. Manifesta-se a 

partir de relações traçadas entre eventos presentes, vivências passadas e 

expectativas futuras com objetos e fenômenos em conjunto (MARTINS, 2010). 

O sentimento é marcado por uma característica que o define como sendo uma 

função psicológica que não é mera herança biológica, uma vez que depende 
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das relações sociais. Estamos então lidando com uma função psicológica que 

ajuda a definir o comportamento do ser humano, e que nos diferencia das 

demais espécies animais. Uma função psicológica superior.  

Uma diferença essencial entre as FPE e as FPS é que, nestas, os 

estímulos são gerados pelos próprios indivíduos, artificialmente. Os signos. 

Enquanto que naquelas, como já mencionado, os estímulos são puramente 

ambientais (VIGOTSKI, 2007).  

O pensamento e a linguagem são duas funções psicológicas que 

parecem possuir uma origem comum, visto que é difícil imaginar qual forma de 

pensamento não seja organizada a partir da linguagem. Entretanto, Vigotski 

(2008) afirma existir um período na infância característico do pensamento pré-

linguístico e um período da fala pré-intelectual. O elo entre ambos se dá ao 

longo do desenvolvimento e evolução destes, mesmo que a origem de ambos 

seja distinta.  

Buscamos entender a linguagem também como a construção de um 

sistema de signos que representam as imagens psíquicas usadas para orientar 

a realidade. Estes signos são as palavras (MARTINS, 2007). Nos estudos a 

respeito da gênese da fala interior, Vigotski (2008) estabelece uma distinção 

entre sentido e significado. Segundo ele, sentido é o conjunto de todos os 

acontecimentos psicológicos que a palavra desperta na consciência do 

indivíduo. É ainda dinâmico, pois o sentido está relacionado ao contexto em 

que surge, possuindo diversas zonas de estabilidade desigual. Já o significado 

é a zona mais estável do sentido, sendo constante em todas as mudanças 

deste. “Você que inventou esse estado[...]”7, ganha um sentido diferente ao 

entendermos o contexto no qual a composição foi concebida: os anos mais 

cruéis da ditadura militar brasileira, apesar da frase ter um significado definido.  

Quanto ao pensamento, Martins (2010) sistematiza os fatores (além da 

linguagem) para a ampliação desta função: a análise/síntese, a comparação, a 

generalização e a abstração. Às duas primeiras, é atribuído papel fundamental 

na constituição de qualquer pensamento, pois a análise busca separar 
                                                           
7
 BUARQUE, Chico. Apesar de Você. Intérprete: Chico Buarque. In. Chico Buarque. O Sambista. Cara 

Nova. p1978. 1 CD. Faixa 13.  
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mentalmente o todo em partes que o constituem em suas características 

específicas, permitindo a apropriação destas, enquanto que a síntese é o 

reagrupamento em novas combinações mentais destas peculiaridades. A 

comparação consiste no estabelecimento de semelhanças e diferenças entre 

coisas e fenômenos. Para tal, a análise e a síntese são fundamentais. A 

generalização permite identificar as singularidades de coisas e fenômenos, 

reconhecendo-os em outros. Como ressalta a autora, “separa-se o que é geral, 

prescindindo de outras qualidades distintas, destacando-se a identidade de 

traços comuns, promotores de toda e qualquer classificação” (MARTINS, 2010, 

p. 6). Discutiremos mais aspectos do pensamento no que diz respeito à 

abstração, ao desenvolvimento e à formação de conceitos na seção 2.3. 

É comum perceber nos primeiros anos de vida de uma criança que sua 

concentração depende dos seus órgãos sensoriais, dos estímulos externos, 

como quando ela aguarda o latido de um cachorro ao olhar para o já conhecido 

animal. Diferente do processo em que o adulto, trancado em uma sala na 

ausência do cão, apura sua audição, a fim de identificar o latido do bichano em 

meio a diversos sons. A essa atitude, Vigotski (2010) denomina atenção 

arbitrária, em que a concentração é voltada para o interior, sendo o foco da 

atenção a própria vivência, o pensamento ou a atitude. Messeder Neto (2012) 

ressalta a importância do caráter social para desenvolvimento da atenção 

arbitrária (ou voluntária, como ele denomina) e destaca que quanto mais se 

exige da criança o exercício desta função, mais a criança desenvolverá a FPS.  

A prática da leitura exige, já na natureza da atividade, o exercício da 

atenção arbitrária. Concentramos nossa visão de forma consciente, 

preparamos todos os órgãos e funções necessárias à atividade, dialogamos 

com o texto de modo a articular os sentidos presentes nele com nossas 

experiências pessoais. De fato, esta é uma atividade que contribui para o 

desenvolvimento desta FPS, e por isso carece ser estimulada desde cedo nas 

crianças. Messender Neto (2012) atribui a dificuldade de concentração dos 

estudantes nas aulas à falta de estímulo ao longo da vida para o 

desenvolvimento desta FPS. Acreditamos que, apesar de ser fator relevante, 

outros podem ser tão ou até mais significativamente culpados para tal, afinal, 

estímulos para a atenção arbitrária também podem surgir do ambiente.  
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A fim de recordar-se de uma atividade importante no dia, como 

comprar um suprimento para casa, uma pessoa coloca ativa o recurso 

despertador do aparelho celular. Vigotski (2007) afirma, ao descrever um 

exemplo análogo, como atar nós em pedaços de madeira a fim de obter um 

auxiliar mnemônico, que estas operações  

modificam a estrutura psicológica do processo de memória. 
Elas estendem a operação de memória para além das 
dimensões biológicas do sistema nervoso humano, permitindo 
incorporar a ele estímulos artificiais, ou autogerados, que 
chamamos signos (VIGOTSKI, 2007, p. 32-33, grifo do autor). 

A FPS caracterizada pelo processo em que o indivíduo, ativamente, 

propõe um mecanismo de memorização indireta usando signos é chamada 

memória indireta. Esta FPS também precisa ser estimulada na educação 

formal, pois dialoga intimamente com outras funções psicológicas, como o 

pensamento, ao contribuir para a generalização ou para a abstração, processo 

também essencial para a formação de conceitos.  

A fantasia, apesar de parecer avessa a realidade, na verdade toma 

emprestados elementos desta, em uma reorganização baseada em 

experiências reais. Recorremos ao exemplo criado pelo dramaturgo paraibano 

Ariano Suassuna8 em defesa do mentiroso para ilustrar a afirmação: diz-se que 

o maior produtor de mel do Estado do Pernambuco conseguiu tal feito em 

poucos anos. Seu sucesso se deu pela incrível ideia de cruzar abelha com 

vagalume, dando origem a um inseto que trabalha de dia e à noite! O 

“abelhume” criado por Ariano Suassuna, por exemplo, é um híbrido de dois 

insetos por ele conhecidos, assim como o fato da abelha produzir o mel e do 

vagalume emanar bioluminescência. Desse modo a fantasia absorve 

elementos reais reorganizando-os. As manifestações das emoções vinculadas 

a episódios envolvendo a fantasia também solidificam a realidade desta. Ora, 

improvável não achar cômico o exemplo acima. Tal caso ilustra a FPS 

imaginação (VIGOTSKI, 2010).            

                                                           
8
 PROGRAMA Seminários. Direção e produção: Sílvio Schimitt. Palestra ministrada por Ariano Suassuna 

intitulada Arte como Missão exibida pela TV Senado. 2013. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=yR-aNEQduZw.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=yR-aNEQduZw
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A imaginação tem como função “organizar formas de comportamento 

jamais encontradas na experiência do homem [...]. Tudo que conhecemos do 

que não houve na nossa experiência nós o conhecemos através da 

imaginação” (VIGOTSKI, 2010, p. 203). É a extrapolação daquilo que já 

conhecemos, em uma construção antecipada da realidade que buscamos 

como objetivo de uma atividade (MARTINS, 2010). Desse modo, o estudo da 

realidade submicroscópica presente na Química carece de modelos 

interpretativos elaborados graças à imaginação (MESSENDER NETO, 2012).  

Vigotski (2010) afirma também ser através da imaginação que o 

indivíduo atende as expectativas não realizáveis. Segundo o autor, as fábulas, 

os brinquedos, por exemplo, promovem uma infinita rede de vivências onde 

possibilidades para as aspirações não alcançáveis em vida são materializadas 

pela fantasia.  

Nota-se então a relevância do papel da imaginação – o resgate às 

experiências passadas para constituir novas ainda não vividas, como o 

entendimento de fenômenos que não fazem parte do seu dia a dia; realizar, 

através do uso da fantasia, expectativas dos estudantes não alcançáveis 

normalmente no cotidiano escolar – para o estudo das ciências.       

Ainda, o ensino de Ciências se preocupa com a superação dos limites 

da mera descrição dos fenômenos e objetos de estudo, pois ao reduzir-se os 

objetivos pedagógicos à descrição, obteríamos “como resultado uma reação 

verbal nua, [...] não um conhecimento vivo sobre o fato de que necessitamos 

mas apenas o conhecimento da fórmula pela qual se designa o fato” 

(VIGOTSKI, 2010, p. 204). Ao invés disso, ao penetrar na essência do objeto 

de estudo, para além da descrição, a imaginação deverá operar durante o 

processo.  

Tendo em vista que a imaginação depende do arcabouço de 

experiências e vivências passadas pelo estudante,  

a reserva de representações da criança é sumariamente pobre, 
[portanto] a sua imaginação tem um funcionamento 
indiscutivelmente mais fraco e pior do que a imaginação do 
adulto. Daí compreender-se que o comportamento imaginativo 
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também necessita de desenvolvimento e educação como 
qualquer outro (VIGOTSKI, 2010, p. 207). 

Com base nisso, as atividades de ensino precisam estimular o uso da 

imaginação ao longo da educação formal, principalmente nos componentes 

curriculares ligados às ciências. Assim, carecemos, enquanto professores, 

buscar conhecer e recorrer às experiências reais dos estudantes para que os 

elementos de representações futuras sejam baseados naquelas.  

Como afirma Messeder Neto (2012), não podemos fragmentar, nos 

processos relacionados ao comportamento, as funções psicológicas como 

unidades acabadas. Devemos, ao invés, entender o comportamento a partir da 

sua totalidade, dos elementos cognitivos e afetivos como um todo. De fato, ao 

longo desta seção, ao passo que exemplos são explorados ou imaginados, as 

interseções entre as FPS vão se tornando claras. Ainda que, para fins de 

análise, sistematizaremos a discussão em recortes destas funções, não implica 

que acreditamos na fragmentação do comportamento nas referidas partes.   

                           

2.3 A formação do conceito 

Na psicologia histórico-cultural, torna-se fundamental o papel das 

interações sociais, pois se entende que o aprendizado acontece a partir da 

exploração do ambiente, do diálogo e da mediação de um indivíduo mais 

experiente (CAVALCANTI et al., 2005). Mais do que uma mera ferramenta de 

mediação, a linguagem apresenta função de signo, que representa um meio da 

atividade interna (da operação psicológica) que permite que a criança relacione 

os atributos das coisas nos processos de aprendizagem (VIGOTSKI, 2007). 

Assim, o diálogo constitui a ferramenta fundamental para a formação do 

conceito, pois permite a troca das experiências sociais e históricas com o outro 

e o agrupamento de características e atributos que definem um grupo de 

objetos, caracterizando a gênese do pensamento conceitual. 

Vigotski (2007) descreve as relações entre o aprendizado e o 

desenvolvimento distintamente à outros paradigmas da época. Para o autor, o 

desenvolvimento deve ser descrito em níveis diferentes. O primeiro deles, o 
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nível de desenvolvimento real (NDR), consiste no nível em que já se 

estabeleceram certas funções mentais da criança como resultado de certos 

ciclos de desenvolvimentos já completados (ibid. p. 95). Segundo Gehlen 

(2009), o NDR é o estado historicamente situado do nível de conhecimento 

sobre a realidade em que vive o indivíduo. Historicamente situado, pois o NDR 

está em constante processo de maturação e desenvolvimento; e conhecimento 

sobre a realidade, pois a autora articula com a perspectiva freireana, onde a 

realidade representa uma situação-limite que precisa ser superada através do 

conhecimento científico.  

O nível de desenvolvimento real pode ser entendido a partir da análise 

de problemas em que o indivíduo é capaz de solucionar sozinho, sem nenhuma 

assistência. Deste modo, o indivíduo recorrerá aos conhecimentos vinculados 

às suas experiências cotidianas para resolver problemas. Para tal, a criança 

não precisa necessariamente ter conceitos formados. De fato, Vigotski (2008) 

afirma que os conceitos estruturalmente definidos começam a surgir nos anos 

iniciais da adolescência. Nas idades anteriores, a criança opera com os 

chamados complexos, que são estruturas estáveis do pensamento que 

organizam objetos com base em relações de características concretas.  

O autor (Ibid, 2008) definiu pelo menos cinco estágios que descrevem 

a organização desses complexos, entretanto, daremos ênfase à mais 

elaborada delas que é chamada pseudoconceito. Esta é a forma predominante 

de pensamento por complexo e é o estágio final até a verdadeira formação do 

conceito – e, portanto, está também muito presente no adolescente e na fase 

adulta. Visto que há predominantemente adolescentes na etapa do ensino 

formal em que o ensino de Ciências está presente, o entendimento das 

dinâmicas e das diferenças das operações com pseudoconceito e com 

pensamento conceitual permite que o professor identifique com mais precisão 

como tem se dado o aprendizado de conceitos pelos estudantes.    

O pseudoconceito é formado por generalização de atributos concretos, 

entretanto seu agrupamento muito se assemelha com o dos conceitos 

abstratos. Duas diferenças essenciais entre o pseudoconceito e o conceito se 

destacam nos estudos de Vigotski: a primeira é a natureza concreta e abstrata, 
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respectivamente, dos atributos que agrupam os objetos. Por exemplo, quando 

uma pessoa agrupa todos os quadrados, em uma amostra de objetos de forma 

geométrica diferente, é possível que tenha usado a ideia abstrata de quadrado 

para tal ação, ou simplesmente percebido o formato destes objetos e 

separados pela semelhança física, concreta. No primeiro caso, a operação é 

feita a partir do pensamento conceitual. No segundo, o indivíduo opera por 

pseudoconceito (Ibid, 2008).  

A segunda diferença é a hierarquização dos atributos que são usados 

para agrupar as coisas. No pensamento por pseudoconceito, não há relevância 

relativa entre os atributos (Ibid, 2008). No exemplo anterior, seria como se a cor 

ou o peso tivesse a mesma importância para defini-lo que a forma geométrica, 

enquanto que no pensamento conceitual, os atributos são organizados 

hierarquicamente. Diferenciar leão de cachorro a partir de dois atributos, felino 

e quadrúpede, está mais próximo do pensamento conceitual quando os 

atributos são organizados hierarquicamente. Esse processo se desenvolve 

paralelamente à formação dos complexos e é chamado abstração.   

É importante notar que os resultados das operações com pensamentos 

conceituais e pseudoconceitos são idênticos, mas as operações em si 

possuem bases psicológicas distintas. Por isso, adolescentes, que estão em 

fase de transição entre a predominância do pensamento conceitual e 

pseudoconceitos, possuem extrema dificuldade em expressar os conceitos em 

palavras, apesar de conseguirem utilizar esse conceito em situações concretas.  

 Esse processo de transição também é caracterizado pela dificuldade 

do adolescente usar o conceito em situações diferentes daquelas em que teve 

contato originalmente. Esse processo exige uma reformulação meramente 

abstrata, sem referência a situações concretas (VIGOTSKI, 2008).  

Os diferentes argumentos para justificar as escolhas realizadas pelo 

estudante na leitura do conto interativo podem revelar se ele ou ela atua a 

partir do conceito ou se está operando ainda pelo pensamento por complexo, 

ou o pseudoconceito. Essa avaliação mostra-se relevante até mesmo para 
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justificar uma abordagem nova sobre o tema, objetivando que o estudante 

possa se desenvolver até o pensamento conceitual.  

Entendemos que é nesse cenário de transição 

(pseudoconceito/conceito) que devemos atuar. E para tal, buscamos a 

compreensão do segundo nível de desenvolvimento, o nível de 

desenvolvimento potencial (NDP), descrito através da solução de problemas 

com auxílio e colaboração de alguém mais experiente, se constituindo-se então 

[...] de uma série de conhecimentos que a pessoa possui a 
capacidade de aprender, mas que se encontra fora do seu 
alcance atual, no entanto, são potencialmente atingíveis 
através de determinadas interações sócio-culturais (GEHLEN, 
2009, p 153).   

Existe uma zona em que estão em estado de maturação funções que 

elevam o desenvolvimento do indivíduo de um nível a outro. Essa região é 

chamada zona de desenvolvimento proximal – ZDP (VIGOTSKI, 2007). A 

busca pelo desenvolvimento do discente remete a “aumentar” seu NDR, 

estimulando o processo por meio da identificação das operações de 

desenvolvimento na ZDP, até que problemas que antes só poderiam ser 

resolvidos com auxílio – ou seja, o NDP – tornem-se parte do NDR.    

Ainda, existem algumas especificidades no que diz respeito à formação 

de conceitos no ambiente escolar. Vigotski (2007) afirma que o 

desenvolvimento de um conceito científico tem caráter sistematizado, 

geralmente começa com sua definição verbal e com operações não 

espontâneas, ou seja, fora do cotidiano do aluno. Esse desenvolvimento é 

necessariamente mediado pelo professor. Já o conceito espontâneo está 

relacionado a experiências pessoais do discente. Ele consegue solucionar 

problemas envolvendo estes conceitos, mas não tem consciência deles. Desse 

modo, estes conceitos se desenvolvem em caminhos opostos, os espontâneos 

de forma ascendente, em direção à maior capacidade de abstração, enquanto 

o científico de maneira descendente, “para um nível mais elementar e concreto” 

(VIGOTSKI, 2007, p. 135).  É necessário que o primeiro amadureça até certo 

nível para que o segundo possa ser aprendido. Assim, o desenvolvimento do 

conceito científico é influenciado pela ação do conceito espontâneo. Do mesmo 
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modo, os conceitos científicos propiciam o desenvolvimento de conceitos 

espontâneos quanto à própria consciência do aprendizado. A princípio, 

apresentamos como a Figura 2.3 ilustra a relação entre os níveis de 

desenvolvimento e a formação de conceitos. Ao longo da nossa discussão, 

encontraremos elementos para incorporar na figura, adaptando-a.   

 

FIGURA 2.3: Elementos da Zona de Desenvolvimento Proximal (GEHLEN, 

2009).   

Gehlen (2009) busca sintetizar a ressignificação do signo através de 

processos potencializados na ZDP. Assim, os signos, que são uma construção 

histórico-cultural, representam os conceitos espontâneos, de modo que são 

caracterizados pelos problemas que o indivíduo é capaz de resolver sem 

auxílio. Desse modo, ações na ZDP reforçam a construção de novos 

significados aos signos, que representam os conceitos científicos. Assim, os 

processos em que o conceito científico se desenvolve em direção ao 

espontâneo, e o espontâneo se desenvolve em direção ao científico, bem como 

o amadurecimento de funções do NDE incorporando funções antes no NDP, 

são potencializados por ações na ZDP.      

Sob essa orientação, entendemos que o professor precisa propor 

estratégias que se fundamentem no diálogo, que busquem investigar a 

capacidade dos estudantes de resolver problemas por si mesmos, além de 

propor artifícios que desenvolvam os processos até que certas funções 

amadureçam de modo a permitir que os discentes solucionem sozinhos 

problemas que antes só conseguiam com orientação (atuar na ZDP para que o 

NDP se torne o NDR no futuro), e ao mesmo tempo estar atento ao processo 
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de formação de conceitos - visto que o desenvolvimento e a aprendizagem se 

relacionam e evoluem mutuamente (VIGOTSKI, 2008). 

A seguir, reforçaremos a noção de brinquedo na perspectiva histórico-

cultural a fim de encontrar subsídios para entender como o conto interativo 

pode ajudar a criar uma ZDP, oferecendo meios para que o estudante 

ressignifique conceitos e desenvolva suas FPS.    

2.3.1 Vigotski e o brinquedo         

Para Vigotski (2007), o brinquedo tem um papel fundamental no 

desenvolvimento. Ampliando a contribuição de Soares (2013) que, como visto 

no Capítulo I, define brinquedo como objeto ou ambiente em que o jogo ou 

brincadeira é realizado, entende-se aqui por brinquedo o mundo imaginário que 

a criança cria para satisfazer suas necessidades imediatas e não realizáveis. 

Apesar de o brinquedo ser ilusório e imaginário, as regras estão sempre 

presentes – mesmo que não estejam definidas a priori como no jogo.  

As regras sempre definem os limites impostos para a ação, como 

quando uma criança que se imagina um cachorro possui os limites de sua ação 

associados ao comportamento do animal, ou ainda, daquilo que a criança 

concebe do animal. Portanto, o papel que a criança assume no brinquedo 

traduz a relação dela com o objeto a que ela quer representar, logo as regras 

do brinquedo estão impregnadas do conceito que a criança carrega sobre o 

objeto. Encontraremos adiante argumentos para entender como este conceito 

de brinquedo dialoga com o uso do conto interativo, quando o leitor assume o 

papel do protagonista, tendo que “utilizar”, dentro da história, recursos 

disponíveis para a resolução de problemas. 

Em complemento ao papel do brinquedo, Vigotski (2007) figura a 

percepção humana como uma razão objeto/significado. Nos anos iniciais de 

vida, o significado está subordinado ao objeto, pois a criança age de acordo 

com aquilo que vê, que percebe. O objeto condiciona a ação. A razão se 

inverte quando, por exemplo, brincando com uma dobradura de papel, a 

criança simula um avião. Uma dobra de papel se torna um mediador entre 

“avião” (ou aquilo que o indivíduo entende por “avião”) e o avião real. Aqui, a 
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ação surge da ideia, do significado, de algo que já está na estrutura cognitiva 

do indivíduo, para então extrapolar ao objeto. Nesse sentido, o brinquedo se 

torna essencial para o desenvolvimento, pois  

cria uma zona de desenvolvimento proximal na criança. No 
brinquedo [a criança] sempre se comporta além do 
comportamento habitual de sua idade, além de seu 
comportamento diário; no brinquedo, é como se ela fosse maior 
do que é na realidade. Como no foco de uma lente de 
aumento, o brinquedo contém todas as tendências do 
desenvolvimento sob forma condensada, sendo, ele mesmo, 
uma grande fonte de desenvolvimento (VIGOTSKI, 2007, p. 
122) 

Nesse sentido, a leitura promove a imersão em um mundo imaginário, 

seja a representação do mundo real ou não. Com o caráter interativo do conto, 

esta imersão é mais profunda, e toda decisão tomada provém dos 

conhecimentos que o leitor já possui. A ação do protagonista, gerenciada pelas 

escolhas do leitor, acontecem no mundo imaginário.  

Apresentamos ao longo desse capítulo as bases teóricas que auxiliarão 

a estudar o potencial da aplicação do conto interativo em aulas de Química. 

Objetivamos então, a partir das interações entre estudantes e professor, 

identificar evidências de que a proposta de uso do conto pode contribuir para a 

formação do estudante sob a ótica da formação de conceitos, das ZDP e NDR 

e das FPS.   
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3  CAPÍTULO III: O LEÃO - A Linguagem para Bakhtin  

Graduado em Letras, História e Filosofia, Mikhail Mikhailovitch Bakhtin 

apresentou uma nova concepção de linguagem. Nascido em 1895 em Oriol, 

viveu na Rússia durante o período revolucionário em que a sociedade russa 

passava por uma reconstrução durante a ditadura stalinista. Foi integrante de 

círculos de intelectuais os quais foram responsáveis por inovações nas artes e 

nas ciências humanas (FREITAS, 1994). 

Bakhtin apresenta uma nova concepção de linguagem baseada no 

dialogismo. Para o autor, a língua é um fenômeno social que se dá a partir da 

interação verbal, e não somente uma construção abstrata de formas de criação 

individual, menos ainda uma formação engessada que é passada de geração 

para geração, imutável, caracterizada somente pela representação simbólica, 

sem se importar com subjetividade (SOUZA, 2012). Ao longo deste capítulo, 

apresentaremos algumas definições da concepção de linguagem de Bakhtin, 

assim como o Ensino de Ciências têm se apropriado dos gêneros discursivos, 

e os trabalhos que fundamentaram a nossa ferramenta de análise.  

 

3.1 O enunciado e os gêneros de discurso 

A linguagem, para Bakhtin (2010) 9, não se resume à contribuição ativa 

de um falante e à recepção passiva do ouvinte. Extrapolando essa relação, o 

discurso dialógico implica em uma compreensão pelo ouvinte do significado do 

discurso, gerando então um posicionamento ativo, responsivo, vivo. Desse 

modo, não há meramente a posição de ouvinte, pois este se torna falante. 

Falante, não no sentido pleno de discursar oralmente, mas de agir efetivamente 

sobre o discurso do outro, compreendendo-o, modificando-o com base em 

suas próprias crenças.       

                                                           
9
 Devido aos questionamentos acerca da verdadeira autoria dos trabalhos do Bakhtin, como apontado 

por Freitas (1994), achamos relevante ressaltar que creditaremos as referências destes trabalhos assim 
como consultadas, independente de quaisquer discussões apontadas na literatura acerca da real autoria 
dos trabalhos, se por Bakhtin ou por membros do chamado Círculo de Bakhtin. 
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Desse modo, a língua, viva, está em constante relação falante/ouvinte 

em um contexto sócio-histórico. A comunicação verbal não pode ser vista fora 

de uma situação concreta, pois está íntima e necessariamente ligada à todos 

os distintos campos da atividade humana (BAKHTIN, 2010; FREITAS, 1994).  

Todo enunciado, ou ato individual da fala, é uma unidade da interação 

discursiva. Composto de dois aspectos: “o lingüístico que é reiterativo e se 

refere a um objeto pré-existente e o contextual que é único, tendo como 

referência novos enunciados” (FREITAS, 1994, p. 19), o enunciado não se 

resume ao conjunto de interações abstratas de signos, pois está inserido em 

uma realidade, entre pessoas, mesmo que não haja a presença de um 

interlocutor, desde que este exista. Portanto, a interação de um leitor com o 

texto, em contexto, pode ser um contato dialógico. De fato, o mesmo termo 

para discurso escrito e discurso oral é usado por Bakhtin, sem qualquer 

distinção, o que evidencia e favorece o entendimento do discurso em suas 

diversas formas (BAKHTIN, 2010). 

Esta unidade de interação discursiva, o enunciado, caracteriza-se pelas 

finalidades e condições singulares e específicas de cada campo da atividade 

humana o qual se insere. Essa relação, enunciado/campo, se dá a partir de 

três elementos que são, portanto, definidos pela especificidade de cada campo 

da comunicação: o conteúdo do discurso, ou o tema – que não deve ser 

confundido com o assunto específico, sendo na verdade entendido pelo  

domínio mais geral do sentido, como uma história de terror, mas não o assunto 

que pode ser casa assombrada, assassino serial, e outros (SANTOS, 2010) – o 

estilo da linguagem, que se traduz na especificidade de recursos lingüísticos, e 

pela construção composicional que consiste no modo de estruturação do 

discurso (BAKHTIN, 2010).  

O enunciado pode imprimir a individualidade do falante, pois o 

processo de formação do discurso depende da compreensão do discurso do 

outro e do mundo à sua volta. Desse modo, o estilo pode ser individual. 

Entretanto, nem todo discurso está igualmente passível desta individualidade. 

A comunicação científica e a literatura de ficção, por exemplo, são claramente 

passíveis em intensidades diferentes do estilo individual do discurso, pois a 
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primeira, em áreas específicas, exige uma imparcialidade, uma estrutura 

engessada, dentre outros rigores que a segunda necessariamente não exige 

com tamanha rigidez. Assim, discursos distintos podem apresentam níveis e 

aspectos distintos da individualidade (BAKHTIN, 2010).            

Apesar da singularidade e especificidade de cada enunciado, eles 

podem possuir possíveis combinações das formas específicas e estáveis da 

linguagem caracterizam os chamados gêneros discursivos (BAKHTIN, 2010; 

MORTIMER; SCOTT, 2002; MACHADO, 2005).  

Em todas as esferas da comunicação humana, estabelecem-se 
formas mais ou menos estáveis de enunciados, que configuram 
gêneros de discurso. Enquanto as linguagens sociais 
caracterizam discursos que são peculiares a um grupo social 
específico – por exemplo, os cientistas –, os gêneros de 
discurso estão ligados às situações de enunciação, aos 
contextos em que determinado discurso é produzido. Se o texto 
é visto como uma manifestação de uma forma, é válido 
entender o gênero como formas de uso da linguagem (BRAGA; 
MORTIMER, 2003). 

Bakhtin (2010) afirma que a heterogeneidade dos diferentes gêneros 

discursivos conduz à dificuldade de definir a natureza geral de um enunciado. A 

fim de melhor entender esta orgânica estrutura linguística, propõe ainda a 

distinção entre gêneros primários e gêneros secundários. Estes, complexos, 

“surgem das condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente 

muito desenvolvido e organizado” (BAKHTIN, 2010, p. 263). O rigor da 

produção e comunicação científica, as especificidades métricas e de estilo da 

arte literária, por exemplo, representam parte da complexidade e da 

organização característicos dos gêneros secundários. Ao longo do seu 

processo de formação, agregam e reestruturam diversos gêneros primários, 

simples, originados das necessidades mais imediatas e concretas da 

comunicação discursiva, como o diálogo cotidiano.  

Essa construção simbiótica dos gêneros primários e secundários 

permite que os primeiros deixem o plano do imediatismo concreto que o define 

e passe a compor uma estrutura ideológica (do gênero secundário), portanto, 

historicamente construída, integrando uma realidade em um contexto 

específico, complexo. Um documento que integra uma pesquisa historiográfica, 
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por exemplo, passa a fazer parte de um discurso complexo, compondo a 

realidade apenas através do conjunto da pesquisa, como um acontecimento 

científico, e não mais um “mero” documento. 

Sob a luz desta perspectiva bakhtiniana dos gêneros discursivos, nos 

debruçaremos sobre o entendimento da estrutura do conto interativo, de modo 

a caracterizá-lo em função dos gêneros de discurso que o compõem.        

3.1.1 Os gêneros de discurso no Ensino de Ciências 

É sabido que os trabalhos de Bakhtin não tinham a intenção de criar 

uma metodologia de análise de discursos, entretanto alguns trabalhos se 

debruçam sobre suas ideias para tal. Trabalhos voltados para a análise do 

discurso em manual do professor de livros didáticos, na seleção de textos de 

coleções específicas e em textos publicitários presentes no livro didático, todos 

do ensino de língua portuguesa, reforçam a importância das concepções de 

Bakhtin para a pesquisa na educação (CEMIN, 2003; CAMPOS, 2012).  

Já no ensino de Ciências, nas últimas décadas, diversos investigações 

que basearam na perspectiva de linguagem de Bakhtin com o objetivo de 

analisar interações discursivas, seja para entender os padrões de interação 

entre professor e estudante, seja para entender o papel do discurso nos 

processos de ensino e aprendizagem de conceitos específicos (DUARTE; 

REZENDE, 2008; DUMRAUF; CORDERO, 2004; PESSOA; ALVES, 2008; 

SILVA; AGUIAR JR., 2011; SILVA; MORTIMER, 2010, 2011, 2013) ou até 

mesmo por meio de interações em ferramentas virtuais (PEREIRA; BENITE; 

BENITE, 2013; REZENDE; CASTELLS, 2010; REZENDE; OSTERMANN, 

2006).  

Dumrauf e Cordero (2004) analisaram os padrões discursivos em aulas 

de Física com foco na construção do conceito de calor. Determinando padrões 

ciclos nas interações discursivas, os autores defendem aspectos afetivos e 

sociais na atividade do professor. Pessoa e Alves (2008) investigaram a 

presença de diferentes discursos na construção dos conceitos relacionados à 

conservação de alimentos tanto nas interações verbais em sala quanto em 

materiais escritos pelos estudantes, identificando o discurso cotidiano, científico 
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e didático. Silva e Aguiar Jr. (2011) examinam como são estabelecidas as 

relações entre as contribuições iniciais dos estudantes e os elementos que irão 

compor a estratégia didática pela professora. Investigando as interações 

discursivas, os autores demonstram como a diferença da intencionalidade da 

professora em aulas distintas gera discursos distintos sobre a temática água 

nas séries iniciais.    

Silva e Mortimer (2010) investigaram as estratégias enunciativas de 

uma professora em aulas de Química sobre processos endo/exotérmicos, 

caracterizando a dinâmica discursiva do processo. Utilizando dois 

procedimentos analíticos, os autores apontam um caminho para a percepção 

de gêneros discursivos nas aulas de ciências. A análise das estratégias 

enunciativas também é foco de outro trabalho dos autores (SILVA; 

MORTIMER, 2011), entretanto, com o objetivo de articular tais estratégias com 

ambientes que possibilitem o envolvimento e engajamento disciplinar dos 

estudantes. Em Silva e Mortimer (2013) são comparadas estratégias 

enunciativas de dois professores em aulas de Química. Destacando aspectos 

interativos, os autores evidenciam como as concepções sobre ciência 

influenciam as dinâmicas discursivas nas aulas, além de destacar também os 

aspectos epistêmicos, que podem favorecer ou dificultar a participação dos 

estudantes nas discussões direcionadas à formação de conhecimentos 

científicos.    

Pereira, Benite e Benite (2013) investigaram as contribuições de 

interações em uma rede social para a formação de professores, apontando os 

benefícios das interações discursivas ainda que bastante dosadas pelo 

discurso autoritário. Rezende e Castells (2010) analisam, em um fórum de 

discussão de um curso on-line, as estratégias argumentativas para a solução 

de problemas envolvendo o ensino de calor e temperatura, revelando o 

favorecimento da construção coletiva do conhecimento no processo das 

interações discursivas. Já Rezende e Ostermann (2006), também em um fórum 

de discussão, analisam a dinâmica de interação discursiva entre a mediadora e 

os estudantes identificando novos padrões de interação.      
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  Além de investigar a importância da imagem na dimensão discursiva 

na perspectiva bakhtiniana (COSTA et al, 2006), pesquisas também 

objetivaram entender a partir das interações discursivas e dos gêneros do 

discurso, as concepções a respeito das relações ciência/senso comum, 

ciência/religião, conceito científico/conceito cotidiano em diferentes contextos 

(AGUIAR Jr.; MORTIMER, 2005; CREPALDE; AGUIAR Jr., 2013; 

SEPULVEDA; El-HANI, 2006). Há ainda um trabalho que apresenta uma 

ferramenta metodológica baseada nas concepções da psicologia histórico-

cultural de Vigotski e no dialogismo do discurso, na perspectiva bakhtiniana, 

para investigar maneiras que professores interagem com estudantes na 

construção de significados (MORTIMER; SCOTT, 2002). Os autores discutem 

uma sequência didática que tem por objetivo identificar as condições sob as 

quais o fenômeno da formação da ferrugem acontece. Para tal, discutem as 

intenções da professora ao propor o “roteiro” das discussões e o conteúdo do 

discurso da sala de aula, tais como descrição, explicação e generalização. 

Além de caracterizar o discurso do professor a partir das características 

dialógicas/autoritárias e interativas/não interativas, é discutido um padrão de 

interação da professora como os estudantes na sequência didática.     

Já Braga e Mortimer (2003) analisaram duas coleções de livros 

didáticos de Biologia tendo como base a ferramenta analítica supracitada e as 

concepções de gêneros de discurso. Nesse trabalho, os autores tentam 

confirmar a hipótese de que os livros de biologia analisados constituem um 

gênero de discurso distinto, que engloba características dos gêneros didático, 

científico, cotidiano, jornalístico, divulgação científica, literário. Para tal, se 

aproveitam da ideia de construção híbrida, que é definida como a junção de 

duas linguagens sociais em um único enunciado. Desse modo, o livro didático 

não seria apenas a justaposição de diferentes gêneros, tão pouco a tradução e 

ressignificação do discurso científico, mas um gênero estabelecido a partir das 

relações das diferentes formas de linguagem para atender os objetivos do meio 

social em que se insere – a sala de aula de ciências.  

Os autores analisaram os textos e apresentaram categorias de 

elementos que auxiliaram a classificar os enunciados de acordo com os 

gêneros que os constitui. Por exemplo, classificações, definições, explicações e 
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descrições que podem ser construções composicionais que caracterizam o 

gênero científico, assim como as metáforas gramaticais e as metáforas 

gramaticais híbridas que constituem “metáforas gramáticas intercaladas por 

contextualizações ou por recapitulações” (BRAGA; MORTIMER, 2003). O 

gênero didático também apresenta elementos de composição textual do 

discurso científico, entretanto com a presença de recapitulações e orientações 

metodológicas, bem como as contextualizações que são características do 

gênero cotidiano. É válido ressaltar que a distinção de fato de um discurso do 

outro é a linguagem social, os objetivos do discurso e o meio onde estão 

inseridos.   

Procuramos, a seguir, oferecer uma breve descrição de alguns 

elementos que compõem os gêneros de discurso que são fundamentais para o 

estudo do conto interativo.  

 Descrição: A descrição consiste em um enunciado sobre um 

determinado sistema, um fenômeno ou objeto que delimita suas características 

físicas, seus constituintes e/ou seu deslocamento espaço temporal 

(MORTIMER; SCOTT, 2002).  

 Explicação: Segundo Mortimer e Scott (2002), explicação seria a 

atribuição de uma relação causal entre fenômeno e conceitos envolvendo, para 

tal, o uso de algum modelo. Apesar de estar comumente presente em 

discursos didáticos e científicos, quando caracterizadas por metáforas, 

geralmente se relacionam com o discurso didático, pois apresenta o papel de 

aproximar de um domínio do conhecimento ainda desconhecido o estudante a 

partir daquilo que este já conhece.  

 Definição: Esse elemento é característico e bastante presente em 

discursos didáticos. Pode ser facilmente associado ao que Braga e Mortimer 

(2003) chamam de “voz do cientista”, que são os trechos em que são evocados 

o poder de convencimento da ciência para apresentar uma informação, como 

por exemplo, “químicos chamam esse fenômeno de” ou “cientistas descobriram 

que”. Essas passagens podem fortalecer a concepção de ciência como 

detentora do conhecimento absoluto e verdadeiro, entretanto, por carregar um 
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discurso que é evidentemente autoritário, as definições são necessárias no 

discurso didático (MORTIMER; SCOTT, 2002). O desafio é apresentá-las sem 

fortalecer uma visão de ciência desumanizada e portadora da verdade.      

 Contextualização: Por apresentar o papel de atribuir sentido às 

informações do enunciado, este elemento se torna característico do gênero 

cotidiano, muito embora exista cada vez mais uma abordagem contextual do 

conhecimento escolar (BRASIL, 2006). Entendemos como contexto referências 

às questões socioambientais, do corpo e da saúde (BRAGA; MORTIMER, 

2003) Acreditamos que, mesmo em um processo dialógico em aulas de 

ciências, as contextualizações buscam aproximar o discurso didático do 

discurso cotidiano, assim coexistindo, nesse contexto, em ambos.    

 Recapitulação: As recapitulações têm a função de associar um 

conhecimento científico anteriormente visto como o contexto novo. São 

importantes e comumente presentes em discursos didáticos (BRAGA; 

MORTIMER, 2013). Entretanto, parte das recapitulações que se apresentam no 

conto possui objetivos diferentes, visto que os conhecimentos científicos não 

são trazidos de maneira explícita ao longo do texto.  

 Imagens: Os discursos científico e didático são constituídos de 

enunciados explicativos e descritivos, por exemplo. Para tal, muitas vezes se 

aproveitam de diagramas e imagens para aperfeiçoar a intencionalidade do 

discurso, a partir da maior clareza dos enunciados a fim de atender as 

carências sociais do contexto. A presença da imagem pode contribuir para a 

articulação entre o visual e o textual, sendo então constitutiva do enunciado, de 

modo a permitir que o falante/leitor/ouvinte melhor construa o sentido do texto 

(CAMPOS, 2012).   

 Narração: O gênero literário deve fazer-se presente no material didático, 

visto que este possui as características de um conto. Usando ferramentas 

textuais tais como narrador onisciente e o discurso direto, busca-se valorizar as 

ações, permitindo ao leitor o contato direto com a narrativa. Tais composições, 

vinculadas a uma “realidade concreta” – a ação que busca valorizar no texto – 

característico de gêneros discursivos primários, passa a fazer parte da 
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narrativa, perdendo o vínculo imediato e inserindo-se em discursos mais 

complexos (BAKHTIN, 2010).  Como o leitor assume o papel do protagonista, 

os diálogos e acontecimentos voltam-se para o leitor com a intenção de fazê-lo 

imergir na narrativa.   

Nosso trabalho busca traçar o perfil do conto interativo com base nos 

gêneros discursivos que o compõem. Pois, acreditamos que apontar ao longo 

dos enunciados quais elementos que constituem o discurso pode fornecer 

ferramentas para a elaboração de recursos didáticos semelhantes, até mesmo 

preenchendo as lacunas observadas ou aprimorando o estilo e a composição 

para melhor atender aos objetivos das estratégias didáticas.  

        

3.2 E Como Dorothy Uniu as Virtudes: Diálogo entre Bakhtin e 

Vigotski a partir do materialismo histórico dialético de Marx  

Vigotski e Bakthin, como apontado nos capítulos anteriores, são 

contemporâneos e naturais de regiões que passariam a formar a União 

Soviética após a queda do Império Russo. À sombra das revoluções do início 

do século passado, ambos os teóricos questionaram a maneira que as 

correntes de pensamento lidavam com suas respectivas áreas. Não por acaso, 

ambos defendiam a “linguagem como espaço de recuperação do sujeito como 

ser histórico e social” (SOUZA, 2012, p. 93).  

Bakhtin, ao defender a linguagem como fenômeno social e ideológico 

compreendido ao longo da história, questiona o objetivismo abstrato (onde a 

fala e a língua representam manifestações diferentes, a primeira possui 

aspecto individual e a segunda, social) e o subjetivismo idealista - em que o 

fenômeno lingüístico era visto como um ato de criação individual, e a língua era 

uma ferramenta pronta, acabada (SOUZA, 2012; FREITAS, 1994). Enquanto 

que a relação entre o pensamento e a fala, para Vigotski, é constituída de um 

processo dinâmico, ao mesmo tempo em que o teórico compreende a 

linguagem com fundamental no desenvolvimento das FPS (SOUZA, 2012). 
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Portanto, para ambos os autores, os fundamentos de seus estudos 

estavam nas contribuições do pensamento marxista. Bakhtin (2006) defende a 

necessidade de recorrer às concepções marxistas para entender o problema 

da real natureza dos fenômenos lingüísticos. Vigotski entendia que havia a 

necessidade de recorrer à Marx a fim de superar a crise nos métodos dos 

estudos da psicologia da época (SOUZA, 2012).           

Dentre as inspirações nas ideias de Marx, a concepção de homem se 

manifesta no trabalho de ambos. Para Marx e Engels (1980, p. 277, grifo dos 

autores) a mais significativa diferença entre o homem e os demais animais é 

que “só o que podem fazer os animais é utilizar a natureza e modificá-la pelo 

mero fato de sua presença nela. O homem, ao contrário, modifica a natureza e 

a obriga a servir-lhe, dominando-a” 10. Essa ação proposital, em que o homem 

age premeditadamente sobre a natureza, é chamada trabalho.  

O trabalho, na obra de Marx, ganha o status ontológico de 
fundante do ser social. Esse ser social, o ser humano, ao 
trabalhar, vai além dos seus limites imediatos e produz 
permanentemente o novo. Pelo trabalho o homem se forma 
subjugando a natureza e, ao mesmo tempo, controlando sua 
própria conduta. Desse modo, afirmamos que, ao trabalhar, o 
indivíduo transforma a natureza e a si mesmo (MESSENDER 
NETO, 2015, p. 32).  

As afirmações de Messender Neto acima podem ser exemplificadas 

pela passagem inicial – A Aurora do Homem – da obra cinematográfica 2001: 

Uma odisséia no espaço. Nela, seres primitivos ao homem, ao serem repelidos 

por outra tribo de mesma espécie, “criam” uma ferramenta com ossos de 

carcaça animal que passa a ser usada como arma para abater presas e 

superar a tribo inimiga. Premeditar o uso da arma contra a tribo inimiga, 

reescrever a relação entre presa e predador, é o ato característico do trabalho 

humano, onde este modifica a natureza preconcebendo os objetivos da 

atividade e adquirindo novos conhecimentos e habilidades.  “Nesse processo 

de humanização – relação dialética entre o homem e a natureza em que há 

                                                           
10

 Os autores fazer a ressalva sobre o termo dominação, que não significa vitória sobre a natureza, visto 
que nestes atos de dominação, surgem conseqüências muitas vezes não previstas. Em resumo, domínio 
não é tido como conquista, pois os seres humanos estão inseridos na natureza, e sim consistindo em 
“conhecer suas leis e aplicá-las de maneira adequada” (MARX; ENGELS, 1980, p. 277).  
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transformação mútua – o homem produz o conhecimento, faz a história e 

transforma a realidade” (GEHLEN, 2009, p.21).  

Nota-se, então, a interseção das atividades mediadas no exemplo 

acima, desde a utilização de instrumentos até mesmo do desenvolvimento de 

alguma FPS no processo de humanização. Além disso, a criação do 

instrumento, bem como sua futura utilização, possui caráter social, pois são 

construídos em conjunto e podem ser usados por outros indivíduos. Essas 

características de fato garantem o caráter social da atividade humana. Pino 

(1995) chama atenção para o sentido do termo social para a psicologia 

histórico-cultural, como uma atividade historicamente construída pelos próprios 

homens. Deste modo, tanto Bakhtin (2010) quanto Vigotski (2008) entendem a 

linguagem como fenômeno social. Não no sentido de ser constituída 

meramente pela interação, mas por ser construída ao longo da história do 

homem.          

Souza (2012) ainda aponta que ambos os autores se destacaram por 

antecipar a crítica aos desdobramentos positivistas remanescentes no 

pensamento marxista, o que resultou na queda de suas obras ao 

obscurecimento pelo governo stalinista. Portanto, é possível reconhecer as 

bases conceituais comuns aos dois teóricos.  

Apesar desta interseção entre os pensamentos de Vigotski e Bakhtin, 

nossa pesquisa se apropria da contribuição de ambos para discussões 

distintas. Ainda que não seja objetivo desta pesquisa, as possíveis relações 

entre os pensamentos dos autores e suas contribuições para o Ensino de 

Ciências, que não se limitam somente à apresentada aqui, pode ser um 

caminho promissor para o entendimento do papel da linguagem nos processos 

de ensino e de aprendizagem, visto que a noção de natureza da linguagem é 

mais um ponto de convergência entre os pensamentos dos autores, 

extrapolando o fundamento comum da orientação marxista.  

O capítulo seguinte, além de caracterizar a pesquisa, mostra que as 

ferramentas de análise baseada nas concepções do discurso presente na obra 

de Bakhtin auxiliará no entendimento do conto interativo, enquanto que a 
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formação de conceito e as FPS serão recorrentes na análise da aplicação do 

material didático. Portanto, inseridos em momentos distintos da análise.         
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4 CAPÍTULO IV – NA ESTRADA DE TIJOLOS AMARELOS: 

Percurso Metodológico 

Apresentaremos aqui a natureza da nossa pesquisa e como esta 

compartilha características da pesquisa-ação. Descreveremos os sujeitos o 

contexto e o ambiente da pesquisa, as intervenções realizadas, os 

instrumentos de coleta de dados, bem como o método de sistematização 

destes.  

Ainda levantaremos as principais características de construção do 

conto interativo, bem como a análise dos gêneros discursivos, na perspectiva 

bakhtiniana, de “Um dia na vida”.  

 

4.1 Natureza da Pesquisa  

A pesquisa qualitativa apresenta características interpretativas fixando-

se nos significados das relações humanas sob pontos de vista específicos. 

Nesse sentido, não buscamos a reprodutibilidade – ou generalização como 

definem Bogdan e Biklen (1994) – i.e., obter resultados que sejam replicáveis 

em outras situações e contextos. De fato, como nossa pesquisa trata de 

eventos envolvendo seres humanos, entendemos que a especificidade de cada 

sujeito, das interações ali presentes, do contexto em que estão inseridos, 

apesar de se assemelhar a outros, é único, singular.  

Outros aspectos importantes da nossa pesquisa podem ser 

destacados, como ter o pesquisador como principal instrumento e o ambiente 

natural como fonte direta dos dados que são ricos em descrição de pessoas e 

suas relações. Este último, a sala de aula, onde não há variáveis isoláveis e 

manipuláveis a fim de obter relações causais (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

O objetivo da pesquisa qualitativa, portanto, “é estudar objetivamente 

estados subjetivos de seus sujeitos” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 67). Assim, 

apesar de o pesquisador ser o instrumento fundamental para a coleta de dados 

e ser responsável pela interpretação destes, a própria complexidade dos 
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materiais, no que diz respeito à descrição dos fatos, minimiza a inserção de 

opiniões e preconceitos. Entretanto, estamos cientes que nossa análise se 

limita a uma entre tantas e que esta interpretação depende da nossa formação 

e história de vida, bem como dos referenciais adotados (DEMO, 2011).   

Este trabalho se interessa no entendimento do processo e não na 

formação de produto em si; portanto, não há uma busca por evidências que 

comprovem ou refutem uma hipótese previamente estabelecida (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986). De fato, não buscamos relações de causa e consequência por 

entender que os fenômenos humanos são de complexidade tal, que tais 

relações surgem de um conjunto infindável de variáveis. Buscamos estudar o 

“como”. A maneira como se dá determinado fenômeno. Assim, o significado 

que os sujeitos da pesquisa dão às suas ações e às coisas que os cercam é o 

verdadeiro foco do estudo sendo, portanto, revelações que emergem da coleta 

dos dados (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

Apresentaremos com mais detalhes as delimitações que caracterizam 

metodologicamente nosso trabalho, bem como a maneira como coletamos os 

dados.  

 

4.2 Delineamento metodológico – a pesquisa-ação 

Dentro de uma perspectiva menos positivista da ciência, não 

entendemos que os produtos das pesquisas científicas sejam verdades 

desveladas da natureza e devam se aplicar a situações de forma generalista de 

fora para dentro. Acreditamos que os padrões e conhecimentos científicos 

estão em constante mudança e dependem dos contextos social e histórico. 

Desse modo, a pesquisa em educação deve estar associada à prática, pois: 

[...] os professores, como homens e mulheres da prática 
educacional, ao invés de serem apenas os consumidores de 
pesquisas realizadas por outros, deveriam transformar suas 
próprias salas de aula em objetos de pesquisa (ENGELS, 
2000, p. 183).  

Nossa pesquisa, então, busca a partir de novas estratégias de ensino, 

utilizar o conto interativo de forma lúdica em aulas de ciências. Para tal, 
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propusemos a intervenção em turmas em que o pesquisador já atua, de modo 

a melhor entender os fenômenos observados devido ao conhecimento 

aprofundado do contexto e dos sujeitos envolvidos na pesquisa. 

O presente trabalho engloba características metodológicas que podem 

ser definidas como pesquisa-ação11. Segundo Tripp (2005, p. 447), esse 

delineamento consiste em “uma forma de investigação-ação que utiliza 

técnicas de pesquisa consagradas para informar a ação que se decide para 

melhorar a prática”, além de que tais técnicas devem atender aos requisitos da 

pesquisa científica, tais como a revisão pelos pares dos procedimentos, da 

originalidade, dentre outras.   

Ainda, segundo o supracitado autor, a pesquisa-ação se distancia por 

motivos claros da mera prática rotineira, e se distingue da pesquisa científica, 

pois modifica o que está sendo pesquisado. Nesse sentido, a análise das 

intervenções realizadas durante nossa pesquisa deu frutos que possibilitaram 

uma modificação da prática, resultando em nova ação. 

Dentre algumas características da pesquisa-ação, buscaremos 

direcionar como este estudo dialoga com tal delineamento. A primeira delas é o 

potencial inovador da metodologia, pois não se justifica na mera repetição 

habitual da prática cotidiana, buscando renovar e aprimorar  a prática, e nem é 

puramente original por se sustentar na prática já existente. As intervenções se 

inseriram na prática cotidiana, mudando-a inicialmente do ponto de vista do uso 

da leitura na aula de Química. Desse modo, visando aprimorar a prática 

cotidiana.   

Nossa pesquisa-ação analisa aplicações diferentes e subseqüentes de 

distintas estratégias, na tentativa de explorar o potencial do recurso didático, 

bem como relaciona essas aplicações com a participação, aprendizagem e 

interesse dos estudantes. Essa peculiaridade dialoga com o caráter cíclico da 

pesquisa-ação, pois é contínua na medida em que revisita a ação buscando 

                                                           
11

 Tripp (2005) critica a polissemia do termo e a falta de critério para a adoção deste. Nós utilizaremos a 
visão deste autor a respeito dos termos pesquisa-ação e investigação-ação, apesar de consultarmos 
referenciais que empregam Investigação-acção (COUTINHO et al., 2009) para designar o que 
conceitualmente se assemelha à pesquisa-ação do primeiro trabalho.   
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novos meios de aprimorá-la a partir da discussão fundamentada dos 

resultados. Ao invés de ser repetitiva – como na prática cotidiana – ou 

ocasional e pontual como na pesquisa científica de rigor metódico.  

Nosso estudo envolveu intervenções em duas turmas em que houve a 

identificação de um problema que tem características gerais, mas de algum 

modo se aplica no ambiente mais específico das turmas: a ausência da prática 

da leitura em aulas de Química através de atividades lúdicas. Desse modo, a 

intervenção vem acompanhada de uma prática diferente da prática cotidiana, 

não questionada. Então, diferencia-se da mera prática naturalista, pois esta 

última não passa pelo processo de pensar e agir sobre a situação, ou seja, a 

“ação não é pesquisada” (TRIPP, 2011, p. 448). Também não há a 

manipulação de variáveis definidas para a obtenção de resultados esperados 

como na pesquisa científica, apesar de possuir certo caráter experimental, por 

intervir em um contexto na tentativa de obter resultados.      

A pesquisa-ação aqui descrita se aproxima da modalidade descrita 

como pesquisa-ação prática (COUTINHO et al., 2009; TRIPP, 2005), pois, 

como descrito anteriormente, o professor-pesquisador foi o principal 

responsável por pensar, conceber, planejar, e aplicar as mudanças que foram 

feitas, diferente da pesquisa-ação técnica, onde as propostas de intervenção 

vêm de um pesquisador externo, e da pesquisa-ação política (TRIPP, 2005), ou 

emancipatória (COUTINHO et al., 2009), que têm por objetivo mudar a cultura 

e prática institucionais.  

Nosso trabalho dialoga com o modelo de Whitehead, pois traz objetivos 

de pesquisa que são voltados à mudança e melhoria da prática a qual se insere 

(COUTINHO et al., 2009). Os autores também apontam as etapas deste 

delineamento, como pode ser mostrado na Figura 4.1 abaixo:  
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FIGURA 4.1: Ciclo espiral das etapas da pesquisa-ação adaptado de McNiff, in 

McNiff e Whitehead (2006, apud COUTINHO et al., 2009). 

Entendemos que nossa pesquisa é cíclica, pois as reflexões sobre as 

ações/intervenções/aplicações do conto interativo geraram novas ações que, 

num novo processo reflexivo, foram constituindo uma espiral cíclica orientada 

pelas possibilidades de mudança, sendo constantemente implementadas e 

avaliadas até que os objetivos da pesquisa pudessem ser atingidos. Por isso a 

pesquisa busca “intervir na prática de modo inovador já no decorrer do próprio 

processo de pesquisa e não apenas como possível conseqüência de uma 

recomendação na etapa final do processo” (ENGEL, 2011, p. 182).               

A seguir serão melhores descritos os aspectos essenciais que 

compuseram nossa pesquisa, desde os sujeitos até o conto interativo, 

passando pelos instrumentos de coleta e a descrição dos ciclos.  

         

4.3 Contexto da pesquisa 

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal da Bahia campus Vitória 

da Conquista. Tendo como missão “promover a formação do cidadão histórico-

crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente 
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referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país” (BRASIL, 

2013, p. 9), a Instituição oferece ensino nas modalidades Técnico Integrado, 

Técnico Subsequente, EJA e Superior. O campus Vitória da Conquista, criado 

em 1995 (chamado CEFET-BA até 2008, quando a lei nº 11.892 de 29 de 

dezembro de 2008 converteu em IFBA) atende a cidades de todo o sudoeste 

baiano. A escolha desta instituição de ensino para a realização da pesquisa se 

deu devido à já atuação do professor-pesquisador nas disciplinas de Química 

ofertadas para os diferentes Cursos Técnicos Integrados oferecidos pelo 

campus Vitória da Conquista – a saber, Eletromecânica, Meio Ambiente, 

Eletrônica e Informática.  

Os cursos Técnicos Integrados oferecidos no campus Vitória da 

Conquista possuem uma estrutura regulamentada pelo Decreto nº 5154 de 

2004, onde o Ensino Médio regular é integrado à Educação Profissional, e em 

quatro anos são ministradas as disciplinas que compõem o currículo da 

Educação Básica, concomitantemente, com aquelas da formação Técnica 

(BRASIL, 2013). O curso Integrado de Informática forma técnicos 

“mantenedores de computadores e redes” capazes de realizar atividades que 

vão desde a concepção até suporte redes e computadores (IFBA, sd)12. Assim, 

desde a primeira série, o discente tem matérias específicas da formação 

técnica.  

As turmas em que foram desenvolvidas as atividades da presente 

pesquisa foram de primeira e segunda série do curso de Informática. A turma 

de primeira série era composta por quarenta e cinco discentes matriculados, 

porém apenas trinta e nove destes ainda frequentavam. Um número 

relativamente grande de discentes costuma participar efetivamente das 

discussões em sala, sempre apontando as visões individuais sobre os temas 

abordados, explicitando o que pensam e permitindo o embate de ideias. Em 

alguns momentos dessas falas, foi possível identificar, ao longo do ano letivo, a 

preocupação pela articulação do conhecimento científico com aspectos da vida  

deles, entretanto, por serem em momentos pontuais, acreditamos que as 

                                                           
12

 Disponível em: < http://conquista.ifba.edu.br/index.php/ensino-tecnico/100-ensino-
tecnico/integrado/218-informatica-integrado> 
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estratégias precisem se voltar mais para esclarecer – e dar subsídios para que 

possam visualizar – tais relações. 

 Outra singularidade dessa turma é o recorrente bom humor. Sem 

perder o foco dos objetivos das aulas, uma parcela grande de estudantes 

sempre estavam dispostos a rir e fazer rir com comentários que, grande parte 

das vezes, eram diretamente relacionados com os conhecimentos químicos! 

Sempre muito criativos, cheios de ímpeto, disciplina e união. Entretanto, três 

discentes que se sentavam ao fundo tinham atitude oposta. Nunca 

participavam de nenhuma atividade, mesmo as experimentais ou práticas 

lúdicas.  

A disciplina ministrada para a turma, Química I, tem ementa 

semelhante à Química ministrada na primeira série do Ensino Médio. Como as 

intervenções aconteceram ao final do ano letivo, elas foram concomitantes à 

abordagem de Reações Químicas, tema cujo professor-pesquisador costuma 

tratar ao final da disciplina junto com os Aspectos Quantitativos destas 

transformações. 

A turma da segunda série do mesmo curso era composta por trinta e 

um alunos que frequentavam regularmente, apesar de terem matriculados trinta 

e quatro. Composta também por estudantes de diferentes cidades da região, 

bem como de zonas rurais circunvizinhas. Os discentes, em sua maioria, 

buscavam sempre participar das discussões nas aulas. Como a relação 

professor/aluno era bastante estreita, os estudantes sempre se sentiam à 

vontade para participar quando incitados a dar colocações, seja sobre os temas 

abordados, seja por temas diversos. 

Alguns discentes por vezes traziam novas informações em que tiveram 

contato em veículos de comunicação ou até mesmo em sua vida cotidiana e 

que se relacionavam com conhecimentos tratados na disciplina. Essa prática 

se fazia bastante presente entre parte deles. A união era ponto forte da turma, 

pois sempre um estudante estava disposto a ajudar o outro explicando com 

suas próprias palavras aquilo que entenderam do conteúdo previamente 

discutido. Os mesmos motivos que levaram à escolha do conteúdo tratado na 
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aplicação na primeira série foram determinantes para a escolha na segunda 

turma: Termodinâmica, visto que a ementa coincide com a da segunda série do 

Ensino Médio. Recomenda-se a leitura do conto interativo “Um dia na vida” 

(Anexo) para melhor compreensão de como estes conteúdos podem emergir 

da leitura do história.  

               

4.4 Ciclos de Aplicação do conto interativo 

As seções seguintes descrevem os ciclos de aplicações em cada uma 

das turmas, ou seja, seus planejamentos, quais os temas abordados, o que foi 

realizado, e qual a principal reflexão para as mudanças de estratégia de um 

ciclo para o outro.   

4.4.1 Primeiro Ciclo de Aplicações  

O primeiro ciclo foi constituído da observação, da reflexão e 

planejamento da atividade, da realização da atividade propriamente dita, a 

posterior avaliação dos dados provenientes da aplicação apontando, enfim, 

para novas direções que permitiram modificar a estratégia utilizada.  

Na turma da primeira série, da observação – realizada pelo professor-

pesquisador – emergiu a identificação do problema, que consistiu em, além da 

já citada ausência de atividades lúdicas de leitura em sala de aula, a 

necessidade de integração de um grupo de estudantes às atividades da 

disciplina. Esta observação foi realizada ao longo do período de atuação do 

professor-pesquisador na turma e deu subsídios para a elaboração da proposta 

de intervenção.  

Então, como exposto no planejamento presente no Apêndice C, a 

realização da aula de 100 minutos consistiu inicialmente de uma breve 

explanação do professor-pesquisador sobre a leitura individual do conto 

interativo. Essa etapa fez-se necessária devido à estrutura singular do texto. 

Os estudantes foram orientados a seguir a sequência numérica dos trechos 

que compõem o conto, iniciando pelo trecho 1, e seguindo adiante de acordo 

com suas escolhas, escrevendo em uma folha separada (fornecida pelo 
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professor-pesquisador), tal sequência. Apesar dos 50 minutos planejados, esta 

primeira parte durou cerca de 65 minutos em ambas as turmas. 

Então, destinaram-se 20 minutos para a realização de uma discussão 

na qual os estudantes revelaram e argumentaram em quais passagens da 

história havia reações químicas. Ainda que no planejamento 10 minutos fossem 

destinados à realização da pesquisa sobre o uso de extintores, uma única 

discente, em não mais que 5 minutos, realizou a pesquisa sobre as 

características e funcionamentos de extintores para diferentes classes de 

incêndio, compartilhando com toda a turma as informações. Então, no 

momento final da aula, foram explorados e discutidos os fenômenos físicos e 

químicos nas ações destes equipamentos.  

As avaliações dos estudantes aconteceram processualmente a partir 

das participações dos discentes na atividade. É válido ressaltar que esta 

avaliação não consta da formalidade da avaliação regular da disciplina, visto 

que as atividades foram voluntárias. Portanto, não foram atribuídas notas aos 

estudantes.  

Na turma da segunda série, o principal problema proveniente da 

observação e reflexão inicial, realizadas pelo professor-pesquisador, foi a 

quase ausência de atividades de leitura nas aulas de Química. No Apêndice C 

se encontra o planejamento para a aula de 100 minutos. Como na primeira 

turma, a primeira parte da aplicação consistiu de uma breve explanação sobre 

a leitura do conto interativo e posterior leitura individual do material, totalizando 

cerca de 65 minutos. 

 Então, uma discussão foi feita a respeito de como se deram os 

eventos do clímax da história. Deste ponto, iniciaram-se as discussões a 

respeito das transformações, absorções e liberações de energia dos 

fenômenos em questão. Em aproximadamente 20 minutos foram realizadas as 

discussões. Para que os eventos pudessem ser esclarecidos, foi exibido pelo 

professor-pesquisador três vezes um vídeo13 previamente selecionado de 

duração de 1 minuto e dezenove segundos, que mostra reações de metais 

                                                           
13

 Video não creditado disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=8cNwYzP0QjA> 
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alcalinos com a água. Por fim, uma nova discussão foi retomada para os 

esclarecimentos finais dos eventos. As avaliações discentes aconteceram de 

forma processual com a participação nas atividades.     

Como exposto, toda a aplicação seguiu conforme o planejado, com a 

ressalva de que os estudantes, em ambas as turmas, entregaram por escrito 

ao fim da aula a sequência numérica dos trechos construída à medida que liam 

o conto interativo. 

4.4.2 Segundo Ciclo de Aplicações 

O primeiro ciclo de aplicações deixou poucas oportunidades para que 

os estudantes argumentassem as escolhas que fizeram para definir os rumos 

do protagonista no conto interativo. Também não houve questionamentos a 

respeito do que pensavam sobre o uso do recurso. Como, no primeiro ciclo, a 

temática foi previamente escolhida (Reações Químicas e Primeiro Princípio da 

Termodinâmica), havia espaço para, em uma segunda aplicação, propor que a 

temática emergisse dos questionamentos dos estudantes, dando um caráter 

mais diagnóstico ao uso do recurso.  

Estas reflexões, bem como algumas outras que serão posteriormente 

apresentadas na discussão, constituíram etapa fundamental para as mudanças 

ocorridas dentro do próprio processo previstas na pesquisa-ação (ENGELS, 

2011). Após estas reflexões, as mudanças inseridas constituíram etapa final do 

primeiro ciclo, e início do segundo. 

A partir das considerações acima ambas as aplicações em turmas 

foram muito semelhantes no segundo ciclo. Nos 10 minutos iniciais, dos 100 

planejados para as atividades (Apêndice D), os discentes foram novamente 

questionados a respeito de quais as passagens do conto necessitaram de 

algum conhecimento científico para serem bem sucedidos na escolha. Em 

seguida, em aproximadamente 30 minutos, os estudantes foram levados a 

explicar os motivos pelos quais fizeram as escolhas. Os tempos reservados 

para estas etapas foram distintos aos tempos planejados devido às diferentes 

contribuições e seus desdobramentos, entretanto nenhuma das etapas 

previstas foi comprometida.   
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 Nos 50 minutos seguintes, os estudantes revelaram quais passagens 

do conto que mais tiveram dificuldade, seja por tomar decisões erradas, seja 

por apresentar argumentos que não convergem com os cientificamente aceitos. 

Aqui, os temas presentes no conto foram discutidos com base nas diferentes 

opções apresentadas nos trechos, nas possíveis correlações destas questões 

ao longo da história e nos conhecimentos científicos envolvidos. Essas 

articulações foram direcionadas a partir das colocações dos discentes. Ou seja, 

diante das opções, das conseqüências e dos conhecimentos científicos 

presentes nos trechos do conto em questão, foram discutidos temas a partir 

das falas dos estudantes.   

Ao final, o professor-pesquisador explicou quais seriam os 

questionamentos que os estudantes deveriam responder na elaboração de um 

texto dissertativo, como aponta o Apêndice E. Nesta atividade, os estudantes 

relataram as opiniões a respeito do conto e relacionaram os conteúdos vistos 

na primeira série (reações químicas) com um filme, e para a segunda série 

(termodinâmica) com um esporte de preferência, a fim de observar a 

extrapolação dos conceitos discutidos a outros temas. Como este ciclo foi 

realizado na última semana letiva, as atividades foram encaminhadas por e-

mail.  

    

4.5 Instrumentos de coleta dos dados 

Nas seções seguintes apresentaremos os instrumentos que foram 

utilizados na pesquisa a fim de obter os dados para posterior análise. 

Mostraremos também como o conto interativo também pode ser utilizado para 

obtenção de dados.   

4.5.1 Gravação de vídeo e áudio 

Em ambas as aplicações, as gravações em áudio e vídeo foram 

necessárias, pois o professor-pesquisador deve ser capaz de tornar eventos 

relevantes que podem passar despercebidos (ou serem esquecidos na escrita 

do diário de campo) em dados que possam ser interpretados. Também atuando 



70 
 

como o que Ludke e André (1986) chamam de “observador como participante”, 

o professor-pesquisador revelou os objetivos do estudo desde o início do 

processo.    

As filmagens e gravações de áudio aconteceram nos dias 7 (primeiro 

ciclo) e 21 (segundo ciclo) de dezembro de 2014, totalizando 400 minutos de 

aulas registradas. As filmagens foram realizadas utilizando uma câmera 

posicionada a cerca de 2 metros de altura em um dos cantos frontais da sala, 

de modo que a maioria dos estudantes pudesse aparecer, visto que, em ambas 

as turmas, é costume que todos os estudantes se acomodem 

desordenadamente no centro da sala, com poucos ao fundo ou nos cantos.  

As gravações de áudio se deram com o microfone de um smartphone 

comum, utilizando um aplicativo gratuito de gravação de som. Esse aparelho 

era posicionado ora no bolso frontal da camisa do professor-pesquisador, ora 

nas mãos para facilitar a gravação das falas dos discentes. A todo o momento, 

o pesquisador buscou dialogar mais próximo dos estudantes para que o áudio 

pudesse ser captado com mais clareza. Desse modo, a combinação dos 

recursos tecnológicos visou facilitar a captação de todas as informações para 

melhor triangulação dos dados. 

4.5.2 Instrumentos para obtenção do material escrito 

A fim de melhor triangular os dados, foram realizadas anotações em 

diários de campo, a partir da observação participante (DEMO, 2011), desde as 

observações que antecederam o primeiro ciclo e durante todo o processo. Este 

material também fez parte da coleta de dados, visto que permitiu o 

acompanhamento sistemático, gerando uma vivência de maneira mais 

aprofundada, como já esperado devido à atuação do pesquisador nas turmas. 

Ao final da ação do segundo ciclo, parte do material fornecido foi obtida 

a partir do que Demo (2011) caracteriza como questionário combinado, que 

engloba perguntas com possibilidades bem definidas de resposta, 

características do questionário fechado e perguntas mais gerais, amplas, que 

dão a possibilidade do participante escrever, de forma discursiva, suas opiniões 

ou posicionamentos. Esse instrumento foi inserido no segundo ciclo de 
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aplicações para que os estudantes pudessem articular os conteúdos discutidos 

com outros temas (as relações com os esportes e com as produções 

cinematográficas – como pode ser visto no Apêndice E), e expressar suas 

opiniões a respeito do conto. Na primeira série, a articulação envolvia a 

identificação de reações químicas em filmes, e na segunda, foi identificar 

aspectos de fenômenos termodinâmicos em esportes.  

Partindo da premissa que o instrumento permite obter dos sujeitos da 

pesquisa material que pode, a partir de uma seleção sistemática, gerar dados, 

entendemos que o conto interativo também é um instrumento, pois gerou os 

dados, no primeiro ciclo de aplicação, relacionados à sequência numérica das 

escolhas tomadas pelos discentes, permitindo a visualização de quais 

momentos do conto o leitor encontrou dificuldades.      

 

4.6 Análise dos dados       

As gravações geradas a partir das filmagens das aulas deram origem a 

arquivos de vídeo e áudio em formatos digitais (extensões .mov e .amr, 

respectivamente). A transcrição dos eventos registrados foi realizada com 

execução simultânea dos arquivos de modo a melhor perceber o conteúdo e 

origem das falas, e os comportamentos dos sujeitos da pesquisa.  

Toda a transcrição apresentada nesta dissertação foi feita de maneira 

tal que reproduzisse o mais fielmente possível as colocações dos discentes e 

do professor-pesquisador. Todas as falas serão apresentadas de modo a 

valorizar seus sentidos. Por isso, diálogos de séries diferentes podem aparecer 

de maneira intercalada. Eventualmente, algum conteúdo das aulas não 

apresentou interesse aos nossos objetivos de pesquisa, portanto, não foram 

reproduzidos. Desse modo, é válido ressaltar que entre duas transcrições de 

eventos, é possível que algum tempo e alguns eventos não relevantes para 

nossa pesquisa tenham acontecido. 

Ainda nas transcrições, torna-se relevante descrever o comportamento 

e reproduzir a entonação e direcionamento de algumas falas. Para isso 



72 
 

utilizamos alguns códigos simplificados comuns à linguagem escrita para 

melhor representar a oralidade das falas. Primeiro, os sinais de exclamação (!) 

e interrogação (?) possuem as mesmas funções da linguagem escrita: 

surpresa, ênfase, fala mais alta para o primeiro e dúvida para o segundo. Os 

três pontos (...) estão sendo usados para representar uma fala não completada, 

como quando o professor espera que os estudantes completem uma frase 

encontrando determinado termo. A fim de enfatizar às atitudes dos sujeitos da 

pesquisa, os comportamentos são descritos, nas falas, entre colchetes ([ ]). Os 

três pontos colocados entre colchetes ([...]) simbolizam a fala não captada 

pelas gravações de áudio ou vídeo. 

Todos os discentes receberam pseudônimos de modo que não 

pudessem ser identificados, entretanto, foram mantidos os gêneros dos nomes 

a fim de conservar se o estudante pertencia ao sexo masculino ou feminino. 

Em algumas passagens da transcrição, falas e comportamentos são atribuídos 

à turma. Ressaltamos que não foram todos os estudantes que se comportaram 

ou falaram em uníssono, mas boa parte da turma de modo que fosse possível 

atribuir a um comportamento geral ou fala em coro dos estudantes.        

Tomamos então todo o texto produzido pelos estudantes como o 

“corpus” da pesquisa. Deste modo, foram selecionados trechos de diálogos que 

apresentaram relevância para a análise. Assim, algumas passagens dos textos 

foram desconectadas de todo o material transcrito, de modo que seus limites 

guardassem determinados significados que pudessem ser relacionados aos 

objetivos da pesquisa, ou seja, aos elementos e características das atividades 

lúdicas e dos processos de desenvolvimento das FPS e significação de 

conceitos segundo Vigotski – tais como avaliação lúdica, ZDP, NDR, conceito, 

pseudoconceito e FPS. Deste modo, fundamentando-se na psicologia histórico-

cultural para as discussões a respeito do desenvolvimento, da formação de 

conceito, e da mediação.  

Ainda que os elementos que caracterizam os gêneros discursivos, 

como o conteúdo temático, o estilo e a construção composicional, para o 

estudo do conto interativo, os gêneros discursivos científico, didático e 
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cotidiano constituíram as categorias para sistematizar a análise, visto que são 

oriundas da contribuição de Braga e Mortimer (2003) e Mortimer e Scott (2002).  

 

4.7 O conto interativo “Um dia na vida” 

Acreditamos que o conto interativo “Um dia na vida” apresenta uma 

série de estruturas estáveis que possuem combinações de formas específicas. 

A maneira como essas estruturas estão conectadas, em uma esfera de 

comunicação verbal, é definido por Bakhtin como gêneros de discurso. Como a 

linguagem está associada à esfera social na qual está inserido o discurso, os 

gêneros discursivos estão ligados aos contextos ao qual o discurso se insere 

(BRAGA; MORTIMER, 2013).  

Assim, o conto interativo, como um recurso didático, em um contexto 

específico – a aula de ciências – pode apresentar estruturas específicas que o 

caracterize. Como o conto interativo está apresentado nos Anexos, recomenda-

se a leitura deste para maior familiarização com as passagens de “Um dia na 

vida”, a fim de entender as questões inseridas neste, bem como as 

especificidades de sua estrutura.   

4.7.1 As sequências numéricas elaboradas pelos estudantes 

Como mencionado na seção 2.5.2, o conjunto de dados permitiu avaliar 

em quais problemas presentes no conto interativo os estudantes tiveram maior 

dificuldade. Ou seja, em qual(is) trecho(s) do conto eles repetiram as escolhas 

que levaram aos insucessos. Para tal, foi pedido no primeiro ciclo de 

aplicações que os estudantes escrevessem em um papel em branco a 

sequência que descreveria seu caminho ao longo da jornada.  

Como cada trecho do conto interativo é enumerado, o caminho que o 

leitor segue apresenta uma sequência específica. Essa estrutura foi concebida 

após a elaboração de problemas simples que podem ser solucionados por 

conhecimentos científicos – como cortar um pedaço de rapadura, ou 

reconhecer substâncias que reagem exotermicamente – para então serem 

inseridos em um roteiro inicial, linear. A subseqüente adição de possíveis 
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consequências para os diferentes modos de resolver essas questões gera um 

conjunto de caminhos que resultam em diferentes desfechos da história 

(ARAÚJO; SANTOS; MOREIRA, 2011).  

Um esquema de todo o conto interativo “Um dia na vida” pode ser visto 

no Apêndice A, em que os números na cor verde representam o caminho 

“correto”, em cor lilás segue os caminhos alternativos que conduzirão ao 

número vermelho, que representa o final mal sucedido. Por fim, os quadros 

azuis são os trechos do clímax onde o leitor obtém dados para a resolução do 

mistério do momento de tensão da história. As caixas maiores em cor cinza 

não são numeradas, mas são nomeadas com uma palavra-chave que 

representa a temática do problema em que os quadros contidos estão 

associados, como mostrado na Figura 4.2. 

O conto inicia no trecho 1, onde o leitor é conduzido ao trecho 5. Em 

seguida, será necessário fazer uma escolha que pode conduzir ao trecho 9 ou 

ao trecho 16 – esse questão está inserida no contexto nomeado “café da 

manhã”. Aqui, por exemplo, é possível discutir desde o que é a anemia 

ferropriva até mesmo os diferentes estados de oxidação do ferro – lembramos 

sobre a recomendação de ler o conto interativo para familiarização com suas 

passagens. É possível notar que no trecho 16 segue em cor verde, o que 

representa uma escolha acertada, enquanto que o trecho 9, tem cor lilás. 

Certamente os eventos deste trecho resultarão em uma conseqüência quer 

conduzirá ao insucesso da aventura do protagonista Hélio. De fato, isso 

ocorrerá no trecho 24 – extintor – conduzindo o leitor que passou pelos eventos 

do número 9 até o insucesso no 28 e posteriormente no 2, vermelho.         

Para a análise das sequências foi contabilizada a quantidade de vezes 

que os números que estão em cor lilás foram escolhidos. A maior frequência de 

um conjunto de determinados números lilás que pertençam a um mesmo 

problema pode revelar a maior dificuldade que os estudantes sentiram para 

resolvê-lo corretamente. Essa análise pode complementar o entendimento dos 

motivos pelos quais os estudantes fizeram determinadas escolhas ao longo da 

leitura do texto. Motivos estes que surgirão como dados do segundo ciclo de 

aplicações, como apontado na seção 4.4.2. 
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FIGURA 4.2: Fluxograma do conto interativo “Um dia na vida” 
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4.7.2 Os gêneros de discurso no conto – sua análise 

Em uma análise similar à feita por Braga e Mortimer (2003) com livros 

didáticos de Biologia, organizamos os enunciados que compõem o conto 

interativo e suas características específicas que acreditamos compor gêneros 

de discurso específicos. Para tal, fragmentamos o que acreditamos ser cada 

enunciado nos períodos que o compõem.  

Apesar de ser difícil e subjetivo estabelecer os limites de um dado 

enunciado, apresentamos na tabela do Apêndice B (e uma linha desta 

representada no Quadro 2.2) os argumentos os quais justificam nossa 

interpretação para cada conjunto de enunciados, como exemplificado abaixo. 

Escolhemos então dividir os trechos em períodos, por ser fácil e 

inequivocamente possível determinar seus limites, como apontam Braga e 

Mortimer (2003). 

QUADRO 4.1: Limites de dois enunciados e o argumento para caracterizá-los  

Gênero Elemento Enunciado Argumento 

Científico Imagens 

6.d – “ usando o fio da 
faca e golpeando com a 
mão as costas da faca, 
como mostra  a figura 1” 
6.e- “Se escolher usar uma 
faca sem serra e de ponta, 
colocando a ponta da faca 
contra a rapadura e 
golpeando com a mão o 
cabo da faca, como mostra 
a figura 2.” 
 

A imagem associada ao 
trecho em destaque pode 
se caracterizar dentro de 
gêneros didático e 
científico, como 
apresentados nos 
argumentos acima. A 
presença da imagem visa 
contribuir para a 
articulação entre o visual e 
o textual, sendo então 
constitutiva do enunciado. 

 

Os autores afirmam que cada período pode ser parte de um enunciado, 

compor todo o enunciado ou até mesmo o enunciado pode estar contido no 

período. Portanto, como nossa análise se preocupa em entender quais gêneros 

discursivos compõem o conto interativo “Um dia na vida”, vamos discuti-los 

com base nos enunciados. Para tal, utilizaremos um código a fim de esclarecer 

quais as passagens do texto estão sendo analisadas. O código consiste de um 

número de um ou dois algarismos, que representam o trecho do conto em que 

está inserido o enunciado, e uma ou mais letras minúsculas, que representam 
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a ordem do período dentro do trecho. Por exemplo, o enunciado representado 

pelo código 6.d (Quadro 2.2) indica que está presente no trecho de número 6 

do conto, e é composto por somente uma oração, a quarta (pois o algarismo 

está acompanhado pela quarta letra do alfabeto, o d). Enunciados compostos 

por mais de um período são representados por letras em sequência, como 

32.cde (enunciado composto pelo terceiro, quarto e quinto períodos do 

trigésimo segundo trecho).  

Buscamos encontrar elementos dos gêneros discursivos científico, 

didático e cotidiano, a partir dos pressupostos apresentados no Capítulo I. Para 

tal, nos concentramos nos trechos em que estão inseridos múltiplas opções – 

café da manhã, rapadura, lixo, extintor e clímax – e nos trechos que fazem 

referência aos problemas, como suas consequências. Escolhemos tal recorte 

por entender que, devido a todo o conto apresentar as características do 

gênero discursivo literário, os demais trechos escapam à nossa análise 

exatamente por nos preocuparmos somente com quais elementos do texto 

justificam seu uso como recurso didático em aulas de Química, a saber, 

elementos que configurem os gêneros científico, didático e cotidiano. 

 Essa análise permitiu traçar um perfil do conto interativo com base na 

quantidade de períodos que este contém. Como todo o conto é narrativo, é 

possível quantificar os demais gêneros que foram objetos de análise ao longo 

de toda a narrativa, dando ferramentas para a construção de outros materiais 

semelhantes que visem discursos específicos mais ou menos presentes de 

acordo com dado interesse, por exemplo.            
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5 CAPÍTULO V – O Mágico de Oz: Os dados 

Este capítulo está dividido em duas partes. A primeira mostra a análise 

do conto distribuída em função dos gêneros discursivos que o compõe, para 

então ser traçado seu perfil a partir de tais gêneros. A segunda parte apresenta 

a discussão dos dados resultantes das aplicações, que será dividida a partir 

dos ciclos, ao invés de separar em função das turmas, pois ambas as 

estratégias foram semelhantes para cada ciclo. As discussões serão 

apresentadas em ordem cronológica, onde cada trecho transcrito aconteceu 

em dado momento da aula posterior ao transcrito anteriormente. 

     

5.1 A análise do gênero do discurso no conto interativo 

Esta análise entende o texto em seu caráter dialógico por conceber que 

este está inserido em um dado contexto sócio-histórico. Ainda que os leitores 

possam atuar de forma silenciosa, estarão “produzindo respostas que, por sua 

vez, alimentam o círculo de respondibilidade” (MACHADO, 2005, p. 164). O 

caráter interativo na resolução das situações problemáticas ainda evidencia o 

diálogo, por permitir ao estudante recorrer aos seus saberes para dar sentido 

ao texto.  

Então, os trechos do conto interativo “Um dia na vida” que participaram 

da análise são exatamente os que constituem as situações problemáticas – na 

seção 4.7.1 descrevemos em quais trechos do conto interativo estão estas 

passagens. Uma vez que o elemento narrativo do gênero literário está presente 

em todo o texto, entendemos que os trechos que devem ser analisados são os 

que permitem a maior interação do leitor, pois nestas passagens que os 

estudantes precisam recorrer a conhecimentos anteriores para fazer as 

escolhas. De fato, se as situações problemáticas no conto incorporam algum 

conhecimento científico, então elementos de diferentes gêneros podem compor 

estes trechos, além do literário. Desse modo, sistematizaremos as discussões 

a partir dos gêneros discursivos diferentes do gênero literário. 
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O possível questionamento a respeito da análise do conto interativo 

“Um dia na vida” devido ao seu contexto idiossincrático pode ser refutado com 

base na perspectiva bakhtiniana de linguagem. O fato do autor principal do 

conto voltar a ele e analisá-lo neste trabalho poderia resultar em conclusões 

questionáveis. Entretanto, a história foi escrita ao final do curso de graduação 

(ARAÚJO; SANTOS; MOREIRA, 2011) quando ainda não havia ciência das 

ideias a respeito dos gêneros de discurso. O próprio texto remete a uma 

concepção de ciência e reflete um profissional em formação inicial, sem a 

perspectiva plena de pesquisador. Bakhtin (2010) entende os gêneros de 

discurso secundários, constituídos em contextos sociais complexos, como 

ideológicos, portanto, historicamente construídos.  

Deste modo, o retorno ao conto permite uma visão e interpretação mais 

amadurecida profissionalmente, dotado de contribuições diversas da formação 

e da vida posterior à confecção de “Um dia na vida”, em um contexto distinto 

que é a produção deste trabalho científico. A análise dos gêneros discursivos 

também dá subsídio para entender a extrapolação do discurso presente no 

conto na sua aplicação, a partir da análise das interações discursivas nas 

aplicações, ressaltando o potencial para ampliar a discussão apresentada ao 

longo deste trabalho.              

 

5.1.1  Os gêneros discursivos na perspectiva bakhtiniana 

Ao longo das próximas seções serão apresentados enunciados 

presentes no conto interativo “Um dia na vida” e discutidos como estes podem 

conter elementos dos gêneros discursivos, por fim sendo traçado o perfil do 

conto a partir destes gêneros. É importante ressaltar que alguns destes 

elementos articulam-se em gêneros diferentes concomitantemente.  Ou ainda 

são constituídos de outros elementos, como narrativos, ou do discurso 

cotidiano, como contextualizações, gerando assim construções híbridas, que 

são caracterizadas pela união de linguagens sociais distintas (BRAGA; 

MORTIMER, 2003).  
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5.1.1.1 O gênero científico  

Alguns elementos presentes em enunciados se destacam por 

caracterizarem o gênero científico, tais como explicações, definições e 

classificações. A seguir, serão apontados como enunciados específicos são 

inseridos no discurso científico. Estas discussões auxiliarão na constituição do 

perfil do conto interativo “Um dia na vida”, com base nos gêneros que os 

formam. Entendemos que a presença do discurso científico no texto é 

importante, apesar deste não buscar substituir o livro didático, pois visa de 

forma alternativa integrar os elementos acima citados em um recurso 

diferenciado.  

O enunciado 6.b14, apesar de não ter o objetivo de descrever, permite 

entender as características físicas do sistema que constitui o problema 

subsequente. Ainda que em uma perspectiva narrativa, o leitor é apresentado 

para o pensamento do personagem, o que, em um contexto de aula de 

ciências, pode favorecer o surgimento de relações entre o fenômeno descrito e 

seus desdobramentos, assim emergindo algum conceito científico, como os 

modelos de estado de agregação da matéria, ou as características de um 

retículo cristalino e sua relação com a energia cinética média das partículas 

constituintes. Essa intencionalidade do enunciado se repete nos fragmentos 

32.cde e 36.defg, que ganharão mais destaque na seção 5.1.1.4. Os três 

enunciados estão ilustrados a seguir.  

6.b: “- Se ao menos esta rapadura tivesse a um bom tempo fora da 

geladeira!”. 

32.cde: “Você procura entre cada prateleira e percebe que onde 

deveria haver uma chave inglesa, há algumas chaves de fenda. Além de 

algumas lâmpadas quebradas, você percebe também que alguns fios de cobre 

foram cortados. „Chave inglesa e fios de cobre. Como alguém usaria isso para 

provocar aqueles danos?‟” 

                                                           
14

 Ressaltamos a importância da leitura prévia do conto interativo “Um dia na vida” (Anexos), para a 
melhor compreensão dos contextos os quais os enunciados estão localizados. O fluxograma (Figura 4.2) 
presente no Apêndice A pode também auxiliar na localização das passagens.    
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36.defg: “‟Nossa, tem uma base faltando aqui: o hidróxido de sódio. 

Está faltando também esse metal aqui. O potássio.‟ Além disso, não há mais 

nada ausente no armário de química.” 

Nos enunciados 4.a e 16.jk abaixo, existe a relação causal (maior 

pressão exercida, explosão solar) com os conceitos associados (área de 

contato, força, radiação eletromagnética). Esta associação pode ser facilmente 

descrita por um modelo matemático de proporcionalidade simples. O objetivo 

do enunciado é, por meio da reflexão da personagem, explorar a relação entre 

variáveis físicas a partir de um fenômeno anteriormente descrito. Parece-nos 

claro o discurso científico presente. Outra peculiaridade do discurso científico 

no enunciado é a presença, como aponta Halliday (199715 apud BRAGA E 

MORTIMER 2003, p. 67), do aumento da densidade léxica, ou seja, a 

associação de conceitos previamente necessários (pressão, área de contato, 

força, radiação eletromagnética) para a compreensão plena dos significados. 

Apesar de necessária no Ensino de Ciências, essa particularidade se distancia 

do discurso didático por haver um risco em potencial de dificultar a 

compreensão do estudante. 

4.a: “Com uma menor área de contato da faca com a rapadura, a 

pressão exercida pela força que eu aplicarei será maior.” 

16.jk: “Astrofísicos detectaram que hoje chega à Terra um reflexo da 

maior explosão solar dos últimos anos. Esse evento pode interferir nas 

transmissões por radiação eletromagnética: celular, rádio, televisão.”   

O enunciado 11.d, 13.d, 19.d, transcrito abaixo, relacionam um termo 

que nominaliza um fenômeno (tempestade magnética solar) e o articula a outro 

termo (distúrbio em telecomunicações) através de uma locução verbal (pode 

provocar). Essa estrutura é defendida por Braga e Mortimer (2003) como 

metáfora gramatical, elemento típico do discurso científico, pois os termos 

apresentam diferenças em relação às classes gramaticais comumente 

empregadas aumentando a densidade léxica. Apesar de não apresentar uma 

                                                           
15

 HALLIDAY, M. A. K.; MARTIN, J. R. Writing science: Literacy and discursive power. London: University of 
Pittsburgh Press, 1993.  
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definição, esse enunciado é explicativo e descritivo, então duplamente inserido 

no gênero científico. 

11.d/13.d/19.d: “‟TEMPESTADE MAGNÉTICA SOLAR PODE 

PROVOCAR DISTÚRBIOS EM TELECOMUNICAÇÕES‟ diz a manchete do 

jornal que está na seção „Jornal do Dia‟”.     

O discurso científico presente se articula com outros gêneros 

discursivos, como o literário que permeia todo o texto, por exemplo. Entretanto, 

sua presença no conto interativo tende a aproximar o estudante das temáticas, 

dos recursos (como as classificações), da prática científica e dos conceitos 

científicos presentes.   

5.1.1.2 O gênero didático 

O discurso didático apresenta elementos comuns ao gênero científico, 

visto que o ensino de Ciências também traz abordagens comuns ao trabalho 

científico. Os parágrafos abaixo discutem alguns destes elementos.   

O trecho 9.i complementa o fenômeno observado em 6.de, além de 

construir o contexto e ajudar a delimitar o problema. O enunciado 6.de 

relaciona o texto com a figura, com uma representação. Algo que, apesar do 

caráter didático, também se apresenta nos textos científicos. A descrição de 

imagens e figuras em textos científicos geralmente está associada a modelos 

interpretativos e diagramas, sendo que a descrição apresentada nos referidos 

enunciados mais se articulam com a descrição de um fenômeno, próprio da 

resolução de problemas típico do gênero didático.  

6.de: “usando o fio da faca e golpeando com a mão as costas da faca, 

como mostra a figura 1. [...] e escolher usar uma faca sem serra e de ponta, 

colocando a ponta da faca contra a rapadura e golpeando com a mão o cabo 

da faca, como mostra a figura 2.”   

9.i: “Sobre a mesa havia um bilhete: „- Hélio, corte um pedaço da 

rapadura que está na geladeira, e leve-a para a sua avó.‟” 
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Os enunciados 11.f, 13.f e 18.j abaixo trazem elementos que os 

caracterizam como metáforas, pois, apesar da omissão do verbo de ligação, 

um nome ou grupo nominal (extintor de pó químico, extintor de CO2, papel, 

plástico, metal, vidro, orgânico) se relacionam com outros termos – incêndios 

classe B e C, azul, vermelho. Essa forma de relacionar termos é claramente 

característica do discurso didático, pois articula definições que podem 

evidenciar as diferenças e semelhanças entre os termos citados, como as 

características do material que definem os motivos de separá-los na coleta 

seletiva ou os mecanismos de atuação dos extintores que atuam em 

específicas classes de incêndio.  

11.f: “você dobra a rua até os contêineres: azul para papel, vermelho 

para plástico, amarelo para metal, verde para vidro e marrom para orgânico.” 

18.j: “No cilindro menor e mais leve está escrito, extintor de pó químico 

para incêndios classe B e C, e no cilindro maior, está indicado extintor de CO2 

para incêndios tipo A, B e C.” 

Os enunciados 6.cde, 5.cd, 14.bcde e 18.jkl, mostrados abaixo, 

delimitam as possíveis ações do personagem, indicando como este procederia 

a depender da escolha do leitor. Além de atuar descrevendo o fenômeno, 

apresenta ao leitor algumas possibilidades de maneiras para lidar com o 

problema, orientando metodologicamente o estudante. Esse é um recurso 

presente em salas de aula, pois lidar com problemas é etapa fundamental no 

desenvolvimento, sejam estes envolvendo conceitos já sedimentados no nível 

de desenvolvimento real do discente, sejam outros que articulem, de forma 

mediada, a zona de desenvolvimento proximal do estudante até seu nível de 

desenvolvimento potencial. 

6.cde: “Se você escolher serrar a rapadura usando uma faca de cortar 

pão, vá para o número 17.  Se escolher uma faca sem serra, de ponta, usando 

o fio da faca e golpeando com a mão as costas da faca, como mostra a figura 

1, vá para 22. Se escolher usar uma faca sem serra e de ponta, colocando a 

ponta da faca contra a rapadura e golpeando com a mão o cabo da faca, como 

mostra a figura 2, volte para o número 4.” 
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5.cd: “Se quiser voltar a dormir mais uns minutinhos para tentar 

terminar o sonho, vá para 9. Se escolher levantar, mesmo tão cedo, para tomar 

café da manhã reforçado e ir para escola, vá ao número 16.” 

14.bcde: “‟Ah, não. O lixo! O que eu vou fazer?‟” Se preferir deixar o 

lixo, para seu pai sair depois somente para levá-lo de automóvel, e ir direto 

para a casa da avó, siga ao número 19. Caso ache melhor poupar seu pai e a 

emissão de gases poluentes na atmosfera levando o lixo, e também a rapadura 

da avó, mesmo sabendo que assim se atrasará mais um pouco, volte ao 

número 13. Se preferir levar somente o lixo e deixar a rapadura da avó para 

amanhã, também priorizando a aula, vá para o número 11.”  

18.jkl: “No cilindro menor e mais leve está escrito, extintor de pó 

químico para incêndios classe B e C, e no cilindro maior, está indicado extintor 

de CO2 para incêndios tipo  A, B e C.Se você prefere usar o cilindro tipo pó 

químico vá para 26. Caso você prefira usar o cilindro maior, tipo CO2, vá para 

12.”    

Alguns enunciados têm como objetivo reiterar o leitor a respeito das 

escolhas anteriores, apontando suas conseqüências. Desse modo enunciados 

como 12.def, 23.hi e 27.ab são recapitulações, comuns ao gênero didático, 

pois busca valorizar o erro do discente permitindo que este o revisite, 

questionando suas próprias decisões. 

12.def: “‟Nossa, preciso me esforçar para chegar lá rápido‟. Caso você 

tenha machucado a mão cortando a rapadura no número 22, vá para o número 

30. Se você cortou a rapadura sem machucar a mão no número 4, vá ao 

número 27.” 

23.hi: “Se você chegou cedo à escola, encontrando Omar antes do 

“acidente” com Alice passando pelo número 20 , investigue o caso no número 

29. Caso tenha chegado tarde, indo direto ao bebedouro, e passou pelo 

número 21, investigue no número 25.”     
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27.ab: “Você corre em direção ao banheiro, desequilibrando-se pelo 

peso do extintor cheio. ‟Nossa, se eu estivesse com a mão machucada eu não 

iria conseguir.‟”  

Estas passagens atuam de maneira a permitir que o leitor reflita sobre 

as opções feitas, repensando os conhecimentos necessários para resolver o 

problema, caso este não tenha sido solucionado com sucesso. 

5.1.1.3 O discurso cotidiano no conto “Um dia na vida” 

O discurso cotidiano é caracterizado por ser um gênero primário, ou 

seja, apresentam composição mais simples e visam atender às carências 

imediatas e concretas da comunicação verbal (BAKHTIN, 2010). Portanto, este 

gênero também compõe o conto como um todo, não somente nas passagens 

apontadas, visto que este contribui para a formação dos demais gêneros 

secundários (científico, didático, literário) através, por exemplo, dos diálogos 

em discurso direto ao longo da narrativa. Analisamos as passagens em que o 

discurso apresenta como temática um possível acontecimento da vida real dos 

estudantes onde se inserem conhecimentos científicos passíveis de serem 

explorados nas aulas de ciências.   

A presença do discurso cotidiano é de grande relevância para atender 

alguns dos objetivos que fundamentaram a proposta de uso do conto interativo. 

Na perspectiva que Santos e Schnetzler (2010, p. 56) apresentam para o 

ensino de Ciências, o objetivo central é “a formação de cidadãos críticos que 

possam tomar decisões relevantes na sociedade, relativas a aspectos 

científicos e tecnológicos.” Vigotski (2008) afirma que a motivação pela escrita, 

na criança, está estritamente relacionada à utilidade que esta vislumbra para a 

referida atividade. Entendemos que para despertar o interesse pelas ciências, 

pela atividade de leitura e inserir aspectos que permitam o discente associar os 

conceitos científicos com a sociedade que o cerca, elementos do discurso 

cotidiano devem se fazer presentes na história, pois assim, o leitor poderá se 

identificar com as passagens da trama e reconhecer alguns eventos em sua 

vida que poderiam melhor ser entendidos (ou resolvidos, no caso de 
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problemas) com o auxílio de algum conhecimento científico, dando significado 

a este.  

6.a: „“- Como vou cortar um pedaço dessa rapadura?‟ Você pensa ao 

pôr o tablete sobre a pia.” 

4.b: “‟Logo usarei a ponta da faca para partir o doce‟, você pensa.”  

18.a: “Atônito, você pensa em como tentar ajudar Alice: „Eu preciso 

apagar essa chama para que nenhum de nós se queime‟”.    

O texto completo possui as características que definem o conto, logo 

quase toda narrativa está envolta em relações contextuais, de modo que os 

conhecimentos científicos estejam implícitos aos eventos. Os enunciados 1.d, 

4.b, 5.a, 6.a, 9.c, 14.a, 16.d tentam se aproximar de uma situação real que o 

estudante pode vivenciar, e envolvem a relação com conceitos científicos, em 

uma tentativa de dar significado a estes. Enunciados como 16.f, 18.a, 32.b, 

36.a, 37.a, 39.a buscam por meio da descrição dos pensamentos e dos 

sentimentos do protagonista, a imersão do leitor na história, pois, ainda que 

não seja a apresentação de um contexto temporal e ambiental dos fatos, é um 

contexto social – mesmo que os fenômenos não sejam tão presentes na vida 

do leitor, e não necessariamente possua um conhecimento científico que esteja 

implícito. 

5.1.1.4 Um novo elemento – a descrição implícita 

O conjunto de enunciados presentes nos trechos 32.cde, 36.defg e 

39.def apresenta um elemento diferenciado (Ver Apêndice B). Além de revelar 

elementos que possibilitam classificar informações, esses trechos trazem uma 

característica singular. No clímax da trama a elucidação da resolução do 

problema não é apresentada pelos pensamentos do personagem ou pelo 

narrador onipresente. Assim, o leitor deve, para compreender a história, 

organizar os dados apresentados, classificá-los em função de características 

específicas – que perpassam pela reatividade das substâncias envolvidas, até 

as características termodinâmicas e cinéticas dessas reações – e desvendar o 

mistério da trama. 
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 Essa classificação dos dados é característica do discurso científico, 

visto que é um passo constituinte do trabalho científico. Porém não é o único 

discurso presente nos referidos trechos. Entendemos que este estilo, em “Um 

dia na vida”, prioriza o diálogo com o leitor com maior potencial que em outras 

passagens do conto interativo, pois a última “peça” da história depende 

completamente da interação do leitor. A possibilidade do estudante/leitor 

apresentar argumentos com base na sua escolha é ferramenta que pode ser 

usada ao longo de todo o conto, entretanto, o caráter implícito de uma 

informação que carece o texto para ser plenamente compreendido – no que diz 

respeito aos seus eventos e fenômenos – dá ao clímax a ferramenta que traz 

um elemento singular, que chamamos de descrição implícita.  

A descrição implícita permite que o leitor recorra a conhecimentos 

anteriores, organize as informações com base na sua relevância para a 

resolução do problema. Ou seja, abstrai, segundo o conceito de Vigotski 

(2008), a fim de resolver um enigma que não se encontra na esfera do 

concreto. Não é concreto, pois, além de ser improvável que o estudante tenha 

se deparado com um evento semelhante – no conto interativo, a descrição 

implícita está inserida na situação problemática clímax – o evento não é real, 

palpável, de modo que permita que o estudante teste os reagentes, por 

exemplo. Assim, o conjunto de ações que o novo elemento pode desencadear 

a partir da leitura do conto, para seu entendimento pleno, evidencia também a 

presença do discurso didático.        

5.1.2 Traçando o perfil do conto “Um dia na vida” 

Em conseqüência das análises até então mostradas, foi possível traçar 

um perfil dos gêneros discursivos nos trechos analisados. Para tal, foram 

quantificados os períodos contidos em cada um dos trechos que contém as 

situações problemáticas. Estes trechos podem ser vistos no Apêndice A. 

Observando a quantidade total de períodos do trecho e a de períodos em 

enunciados de discursos de gêneros específicos, foi traçado um perfil 

percentual de cada trecho.   
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Como a narração está inserida ao longo de todo o texto, o gênero 

literário está excessivamente presente em toda a análise. Portanto, nos 

debruçaremos nas relações percentuais dos demais gêneros especificados.  

As Tabelas 5.1 até 5.5 estão organizadas de modo a representar a 

quantidade de períodos (colunas dos gêneros discursivos) em cada trecho do 

conto – numerados na primeira coluna – que assumem elementos dos gêneros 

discursivos específicos. A última linha representa a relação percentual destes 

gêneros.  

TABELA 5.1: Perfil dos gêneros discursivos no problema “café da manhã” 

    
Café da 
manhã       

Trecho Científico Didático Cotidiano Literário  Total 

5     3 1 4 
9       13 13 

16 1   1 9 11 
6 3 3 1   7 
3       2 2 

Total 4 3 5 25 37 

% 10,8 8,1 13,5 67,6 100 

 

Os trechos analisados precedem, estão contidos e sucedem o 

problema do conto que está relacionado com o café da manhã do protagonista.  

Como o trecho 6 está estreitamente relacionado com um problema 

posterior (que nomeamos “Rapadura”) por conta do seu tema, sua contribuição 

para o café da manhã pode ser questionada. Como este trecho é o que mais 

contribui para os discursos científico e didático, nota-se que, se o 

considerarmos apenas para o problema seguinte, o café da manhã 

apresentaria principalmente aspectos do gênero cotidiano. Acordar cedo e 

tomar um café reforçado para ir à escola, cuidados com a anemia, são 

assuntos que pertencem a um tema normalmente associado com o cotidiano 

dos discentes. Assim, este problema, mesmo compartilhando o trecho 6 com o 

problema seguinte, tem predominância do discurso cotidiano.   
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TABELA 5.2: Perfil dos gêneros discursivos no problema “rapadura” 

    Rapadura       

Trecho Científico Didático Cotidiano Literário Total  

4 1 1 1 1 4 
17   2   3 5 
22   2   6 8 
6 3 3 1   7 

14   2 1 2 5 
Total 4 10 3 12 29 

% 13,8 34,5 10,3 41,4 100 

 

Esse problema apresenta uma imagem associada que, articulada com 

o texto, muito facilmente adquire um estilo comum ao gênero didático. 

Associados, texto e imagem integram o sentido completo do enunciado, 

permitindo maior inteligibilidade necessária para o discurso. Como texto e 

imagem se referem à orientação para resolver o problema, ambos contribuem 

para a predominância do discurso didático (34,5%). As explicações a respeito 

da resolução do problema, provenientes do pensamento do protagonista (“com 

uma menor área de contato entre a faca e a rapadura, a pressão exercida pela 

força que aplicarei será maior”), dão ao trecho elementos típicos do discurso 

científico. Este problema se assemelha a uma típica questão presente em 

exercícios ou avaliações escritas, com a análise de variáveis em um dado 

contexto. 

TABELA 5.3: Perfil dos gêneros discursivos no problema “lixo” 

    Lixo       

Trecho Científico Didático Cotidiano Literário Total  

13 2   1 4 7 
19 1   1 5 7 
11 2   1 6 9 
7   2   14 16 

Total 5 2 3 29 39 

% 12,8 5,1 7,7 74,4 100 

 

Definições e metáforas dão a esse enunciado características do estilo 

que configura o discurso científico (12,8%). A contribuição para o discurso 

didático é de uma tentativa de resgatar escolhas feitas anteriormente a fim de 
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chamar atenção ao leitor de que estas tiveram conseqüências. São as 

recapitulações. Aqui, entendemos que ela tem o papel de auxiliar o leitor a 

refletir sobre sua escolha. A proposição de um contexto específico vinculado à 

definição se aproxima do discurso cotidiano presente nos trechos. 

TABELA 5.4: Perfil dos gêneros discursivos no problema “Extintor” 

    Extintor 
 

    

Trecho Científico Didático Cotidiano Literário Total  

24 2 2   5 9 
18 2 2 2 6 12 
28 2 2   29 33 
12   2   4 6 
26 1     5 6 

Total 7 9 2 48 66 

% 10,7 12,1 3,0 74,2 100 

 

Estes trechos trazem algumas recapitulações, como o problema 

anteriormente destacado, contribuindo para o discurso didático presente. O 

discurso científico é inserido a partir de características próprias da descrição 

implícita (novo elemento), pois começa a fornecer subsídios para que o leitor 

inicie a sistematização de informações para descrever a resolução do problema 

presente no clímax. 

 

TABELA 5.5: Perfil dos gêneros discursivos no clímax 

    Clímax       

Trecho Científico Didático Cotidiano Literário Total 

39   3 3   6 
32 4   1 1 6 
37       4 4 
40       6 6 
36 4     3 7 

Total 8 3 4 14 29 

% 27,6 10,3 13,8 48,3 100 

 

Este último problema apresenta com maior presença da descrição 

implícita, pois, para que haja o entendimento completo da trama, é necessário 
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elucidar todos os acontecimentos implícitos na história. E isso é possível a 

partir da sistematização e classificação das informações presentes no 

enunciado. Nesse momento, a atividade literária ganha certo caráter 

investigativo, próprio da prática científica.  

TABELA 5.6: Resumo do perfil percentual dos gêneros discursivos em “Um dia 

na vida” em cada problema 

Problema Científico Didático Cotidiano Literário 

Café 10,8 8,1 13,5 67,6 

Lixo 12,8 5,1 7,7 74,4 

Rapadura 13,8 34,5 10,3 41,4 

Extintor  10,6 12,1 3 74,2 

Clímax 27,6 10,3 13,8 48,3 

 

Como todo o conto apresenta linguagem simples, revelando um 

cenário comum aos discentes, entendemos que os aspectos cotidianos estão 

também presentemente inseridos ao longo da narrativa. Desse modo, mesmo o 

assunto do conto, uma aventura de um garoto na escola, busca inserir os 

discentes em um contexto comum a eles. Logo, o discurso cotidiano está 

presente também ao longo do texto, tal como o gênero narrativo.      

O perfil resumido acima não implica dizer que um mesmo enunciado 

não seja comum a dois discursos distintos. Pelo contrário, a narração discorre 

ao longo de todo o conto, e períodos que apresentam características que 

classificamos como pertencentes mais claramente a um discurso específico 

podem dialogar com outro. Essa construção híbrida se forma pelo 

estabelecimento das relações entre as diferentes linguagens. 

5.2 As sequências feitas 

A partir da leitura do conto na primeira aplicação, foi solicitado que os 

estudantes transcrevessem as sequências que representavam os caminhos 

que seguiram ao longo da história. Apresentaremos aqui somente os 

resultados que estas sequências geraram, pois, apesar de oferecer um material 
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possível de ser interpretado sob óticas de diferentes referenciais, pretendemos 

articulá-los posteriormente com as discussões ao longo da seção 5.3.  

A Figura 5.1 abaixo mostra um destes materiais. Torna-se possível a 

partir das transcrições identificar quais as passagens em que os discentes 

tiveram maiores dificuldades para prosseguir com sucesso na aventura.   

 

FIGURA 5.1: Sequência gerada no primeiro ciclo de aplicações escrita por um 

discente 

O problema que nomeamos “lixo” apresentou maior número de 

escolhas que resultavam em conseqüências ligadas ao atraso na escola ou no 

descaso relacionado ao fato do pai do protagonista levar o lixo de automóvel, 

nos trechos 13 e 19 – ver Figura 4.2. Como foi evidenciado na seção 5.1.2, 

este problema tem a menor presença do discurso didático, o que pode ser um 

indício da falta de orientação para que o estudante-leitor faça a escolha mais 

coerente no contexto da história. A reciclagem e o equilíbrio do uso de recursos 

naturais destacado pela seleção prévia do lixo e a queima de combustível fóssil 

foram assuntos inseridos de modo a compartilharem importância com o atraso 

na escola. Este viés cotidiano do problema certamente dificultou na 

organização de prioridade e subseqüente escolha da melhor opção. Problemas 

como este podem gerar discussões que estão além dos conceitos científicos 

inseridos, mais próximos de situações que os estudantes se identificam.  

A utilização da faca para cortar a rapadura (trechos 17 e 22) e a 

escolha dos reagentes corretos na investigação do clímax (trechos 41, 42 e 43) 

apareceram em seguida com uma diferença pequena entre as quantidades de 
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vezes em que foram equivocadamente resolvidos. O problema “rapadura” 

apesar de apresentar presença predominante do discurso didático, como visto 

na Tabela 5.2 da seção 5.1.2, entendemos que a relação direta com a 

aplicação de um conceito específico, a pressão, pode ter contribuído para o 

elevado número de escolhas inadequadas. Estas escolhas serão mais 

exaustivamente discutidas na seção 5.3.2, onde investigaremos os motivos que 

levaram os estudantes a tomar as decisões. O clímax, devido à sua 

complexidade no que diz respeito à exigência do conhecimento de uma reação 

química específica, à organização das informações coletadas, pode ter gerado 

a dificuldade para resolvê-lo. Além disso, a predominância do discurso 

científico devido à descrição implícita, como mostra a Tabela 5.5, exige a 

classificação de informações do conto, o que pode ter contribuído para as 

escolhas inadequadas.  

A resolução do problema da rapadura é uma aplicação sistemática de 

um conceito. As escolhas não acertadas podem significar a não apropriação do 

conhecimento científico ou ainda a incapacidade de aplicá-lo em problemas 

mais gerais. Desse modo, problemas deste tipo – mais voltados para conceitos 

científicos específicos – mostram sua relevância por oferecer uma ferramenta 

diagnóstica a respeito de uma temática específica. É importante ressaltar que 

estes materiais são complementados com as falas dos estudantes a respeito 

dos motivos que os levaram às tomadas de decisão. Assim, as análises 

posteriores dialogam com estes resultados, valorizando-os. 

Apesar de não ter sido foco deste trabalho, torna-se evidente o caráter 

avaliativo desta atividade, onde pode ser evidenciado – através de um olhar 

quantitativo das sucessivas repetições em determinadas situações 

problemáticas – os conhecimentos que são pré-requisitos para um conceito a 

ser trabalhado, e que os estudantes podem apresentar alguma dificuldade, 

tomando-se as medidas necessárias. Deste modo, a atividade não imprime o 

teor intimidador comum às avaliações em ambiente escolar, por estar vinculado 

ao uso de um recurso lúdico, a um jogo (CAVALCANTI, 2011).       



94 
 

5.3 As aulas 

A utilização do conto interativo se deu em duas turmas, uma de 

primeira e outra de segunda série do curso Técnico Integrado de Informática do 

Instituto Federal da Bahia, campus Vitória da Conquista. Discutiremos a seguir 

os eventos ocorridos durante os ciclos de aplicação, o que constituiu cada 

ciclo, bem como as principais características das turmas e o os motivos pelos 

quais estas foram escolhidas para a realização das atividades.   

5.3.1 Discutindo o primeiro ciclo de aplicação 

Nesta seção apresentaremos os resultados obtidos no ciclo de 

aplicação, bem como suas interpretações, visto que a pesquisa-ação se 

constitui não somente da ação propriamente dita. Então, iniciaremos com a os 

produtos das observações ao longo do contato do professor-pesquisador com 

as turmas e as respectivas reflexões, passando para o planejamento e a ação 

propriamente dita. Por fim, a avaliação da aplicação e proposição de nova 

aplicação.   

O longo das observações realizadas pelo professor-pesquisador, na 

turma de primeira série, foi detectado que três discentes que se sentavam ao 

fundo tinham atitude oposta à apresentada pela maioria dos demais 

estudantes. Nunca participavam de nenhuma atividade, mesmo as 

experimentais ou práticas lúdicas. Não entravam nas discussões, mas estavam 

sempre lendo romances nas aulas. Cada uma das três com o seu, isoladas. 

Durante todo o ano letivo. Até a leitura e discussão de artigos científicos 

começaram a fazer parte das estratégias em sala para tentar atrair o trio de 

discentes. Sem sucesso. Tanto para estas quanto para os demais estudantes, 

que demonstraram, com poucas exceções, interesse pela leitura do material.  

Pareceu-nos conveniente convidá-las, junto com os demais estudantes 

para fazer parte da pesquisa, para que estas pudessem se agregar ao universo 

da sala de aula através de uma atividade que já demonstrava que as atraia, e 

para que os demais estudantes participassem mais efetivamente da atividade 

de leitura, visto que acreditávamos que abraçariam com veemência a proposta 

lúdica. Vigotski (2010, p.143) defende que as “reações emocionais exercem a 
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influência mais substancial em todas as formas do nosso comportamento e os 

momentos do processo educativo”. Portanto, a tentativa de despertar as 

emoções dos estudantes, seja através de uma prática querida por eles ou do 

divertimento da atividade lúdica, é válida, segundo o autor, pois esta seria a 

“porta de entrada” para atingir os objetivos do ensino, pois todo fato em que 

emoções estão envolvidas é mais vividamente recordado pelo estudante 

(VIGOTSKI, 2010). 

Válido ressaltar a diferença de atuação das FPS na proposição da 

atividade para o grupo de estudantes que não interagiam e para os demais 

estudantes. Atrair a participação efetiva através da atividade de leitura (como 

premissa para a inserção do trio) envolve o estímulo ao sentimento, que é a 

FPS que se manifesta em relações traçadas entre eventos passados, do 

presente e do futuro do indivíduo, à medida que são atendidas suas 

expectativas, gerando neste reações afetivas. E ainda, diferente das emoções 

– que estão ligadas a qualidades isoladas de objetos – adquire forte caráter 

cultural (nesse caso, o hábito previamente adquirido das estudantes pela 

prática da leitura).  

No caso dos demais estudantes, parece-nos mais clara a atuação das 

emoções na tentativa de estimulá-los, pois ainda que nos seres humanos 

adquiram também um caráter social, a diversão promovida pelas atividades 

lúdicas também está presente em espécies não humanas (HUIZINGA, 2012), 

como herança biológica. Desse modo, não concebemos a intervenção 

envolvendo, necessariamente, fatores culturais relacionados às histórias de 

vida dos estudantes.          

Na primeira série o tema a ser discutido foi “transformações físicas e 

químicas”. A atividade foi muito bem recebida pelos estudantes, que 

participaram com concentração, de forma ativa e, principalmente, divertida.  

As estudantes que haviam, em parte, sido motivo para a escolha da 

turma, foram as únicas que, infelizmente, não participaram. Um fato 

extremamente curioso foi que duas das três estudantes passaram alguns 

minutos observando a atividade através da janela de vidro da porta. Mesmo 
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após os convites para participar formal, através dos Termos de Assentimento, e 

informal, com a conversa em sala, elas recusaram. A voluntariedade é 

característica essencial para a atividade lúdica (HUIZINGA, 2012), e atribuir 

alguma recompensa pela participação poderia descaracterizar a natureza da 

prática.    

Já na segunda série, frequentemente algumas das estudantes eram 

flagradas lendo romances antes do início da aula, durante o intervalo. Apesar 

disso, em momento algum, nos quase dois anos de aulas de Química 

acompanhados pelo professor-pesquisador, nenhuma atividade envolvendo 

leitura em sala de aula foi realizada, com exceção de algumas breves 

passagens do livro didático, que variavam entre resolução de exercícios, 

análise de gráficos e reflexões sobre definições e analogias presentes. 

Também dotada de iniciativa e bom humor, a turma sempre se posicionou 

propensa a participar de atividades lúdicas. 

Na segunda série, foi discutido o conteúdo “termodinâmica”. Todos os 

discentes participaram das atividades, com concentração no momento da 

leitura, ainda que nem todos tenham se manifestado nas discussões.  

No primeiro ciclo, as atividades tiveram como objetivo permitir aos 

estudantes relacionar fenômenos vistos no conto com conteúdos que fazem 

parte da unidade letiva. Consideramos que o uso do conto interativo como 

proposto nesta estratégia engloba características de Níveis de Interação I e IV 

(Quadro 1.1), pois (a) não possui vencedor ou perdedor, (b) muitas vezes 

envolve um conceito conhecido pelo professor, mas não pelo estudante – essa 

é apenas uma possibilidade, visto que o conto pode ser usado para discutir 

conceitos previamente trabalhados – (c) envolve a manipulação de um 

material. Entretanto, (d) esse material possui características mais próximas de 

uma história em quadrinhos e a (e) possibilidade de interagir com a história 

através das escolhas do protagonista se assemelha ao RPG, um jogo de 

interpretar papeis, como no teatro (SOARES, 2013).  

Partindo da premissa que os Níveis de Interação não devem ser 

encarados como definições engessadas, acreditamos que a primeira, terceira e 
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quarta características estão mais fortemente presentes nas atividades 

realizadas, como serão apresentadas durante a atual seção.   

Durante a leitura do conto interativo, a dedicação dos estudantes para 

resolver as situações problemáticas e chegar ao final da história foi observada 

em diversos momentos, inclusive quando compartilhavam experiências das 

decisões perguntando o que o colega havia escolhido em determinado 

momento, ou quando um discente que já havia terminado auxiliava outro para 

também chegar ao final. Esse aspecto cooperativo evidencia a característica 

(a) do Nível de Interação I, em que não há vencedores ou perdedores, 

estimulando o trabalho em equipe e a troca de saberes. A própria prática da 

leitura exige que a concentração esteja voltada internamente para apurar todos 

os órgãos e funções estimulando a atenção arbitrária. A interação mais 

acentuada com o texto, devido à postura do leitor de assumir o papel do 

protagonista no conto interativo, intensifica o desenvolvimento da citada FPS, 

como relatado acima – a participação em massa dos estudantes e como estes 

correspondiam às exigências da atividade, participando e contando suas 

experiências de leitura.  

Após a leitura, as discussões se iniciaram, como pode ser visto no 

recorte apresentado abaixo, em que o professor-pesquisador pergunta aos 

estudantes em quais trechos da história havia reações químicas. Este se revela 

um problema que a maioria dos estudantes foi capaz de resolver sozinhos, ou 

seja, atuando no NDR. Entretanto, a estudante Andressa, em sua fala, 

apresenta uma ideia equivocada a respeito do tema.  

José: Quando ocorre a explosão no vestiário feminino. [Para os colegas, 

enquanto o professor estava escrevendo no quadro] Acontece aquele negócio 

lá com o potássio.  

Professor: Explosão no vestiário feminino. Reação química? Todo mundo 

concorda? Alguém discorda? 

Lídia: Eu concordo completamente. 

Professor: Algum outro ponto? 

João: Fogo. 

Lídia: Extintor. 
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Professor: Ex-tin-tor [enquanto escreve no quadro] 

Professor: Acaba sendo quase tudo ai no mesmo trecho, né? Algum outro 

ponto? Depois eu vou perguntar o porquê. Algum outro ponto? Não? Sim? 

Talvez? Só esses ficaram evidentes? 

Rafael: A explosão do Sol... de ondas magnéticas lá. 

Professor: Como é que é, Rafael? 

Rafael: Ele fala aqui: [e passa a ler o conto] “Tempestade Magnética pode 

provocar distúrbios em telecomunicções”. 

Andressa: A faca. Cortando a rapadura. Ela tava muito dura. 

Professor: Algum outro? 

Andressa: A rapadura. 

Professor: Acho que já ta bom. Vamos discutir todos. 

O retorno a esse trecho do conto ilustra a criação de uma ZDP para 

auxiliar na apropriação do conceito, através da intervenção do professor e dos 

estudantes, e é caracterizada pela criação de uma situação imaginária que 

simula a situação problemática a partir do conto, como pode ser visto abaixo. 

Assim, o conto permite a criação de uma ZDP, como em todo brinquedo. Logo, 

dentro dos acontecimentos deste, Gilberto e o professor buscaram ferramentas 

para que atuação mediadora de elementos da FPS imaginação de Andressa 

contribuísse para entendimento do processo a partir de um problema abstrato 

(VIGOTSKI, 2007). Infelizmente, a ausência de mais da fala de Andressa 

limitou um melhor debruçar sobre os processos que caracterizaram o 

entendimento da estudante sobre o fenômeno, de modo a conduzir a uma 

melhor identificação de outros aspectos cognitivos.    

Professor: Por que não é reação química?  

Gilberto: Por que quando partiu a rapadura não se formou outra química. 

Turma: Substância! [Risos] 

Gilberto: Quando partiu a rapadura não formou outra coisa. Continuou 

rapadura só que quebrada. 

Professor: Ótimo. Antes do fenômeno o que tinha era...?  

Turma: Rapadura. 

Professor: Depois do fenômeno ele tinha...? 

Andressa: Rapadura. 
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A fala de Gilberto acima pode revelar que a discussão a respeito do 

conto estimulou com mais ênfase ou (i) a atuação das FPS memória indireta – 

caso ação já tenha feito parte das experiências – de modo que a atividade 

psicológica do estudante, mediado por um conjunto de signos (reação 

química), resgatou o acontecimento para resolver o problema; ou (ii) a 

imaginação – no caso da ação de cortar a rapadura não tenha feito parte de 

suas experiências até então passadas – de modo que a mediação ainda 

acontece, entretanto para extrapolar aquilo que Gilberto já conhece, 

construindo antecipadamente uma realidade para buscar os objetivos da 

atividade. Apenas conhecendo as experiências do estudante poderíamos 

afirmar qual das FPS foi mais eficientemente estimulada nesta passagem.       

Ainda sobre as falas acima, o estudante Gilberto utiliza um argumento 

que ainda não havia sido sugerido na aula para justificar a não ocorrência de 

uma reação química (a formação de novas substâncias). Desse modo, 

Andressa pôde acompanhar o raciocínio do colega, que trouxe uma nova forma 

de pensar sobre problema. Assim, auxiliando a estudante a lidar da mesma 

maneira com problemas parecidos. Apesar de ainda necessitar de um 

parâmetro concreto para resolvê-lo – mudança dos materiais em função do 

tempo – o que caracteriza um raciocínio por pseudoconceito, esta é uma 

maneira de auxiliar o desenvolvimento da colega em relação a este tema.     

No momento da atividade visto acima, Gilberto, tentado encontrar 

argumentos para justificar o motivo pelo qual o fenômeno é físico, utilizou 

linguagem cientificamente equivocada. Os próprios colegas o corrigiram. Isso 

talvez aponte para um conhecimento que o estudante opere a partir do 

pseudoconceito, pois a palavra, segundo Vigotski (2007), é signo e 

representa um conceito. A ideia de substância pode não estar sedimentada, de 

modo que o estudante pode não ser ainda capaz dessa abstração específica. 

De fato, o desenvolvimento descendente do conceito científico substância (do 

abstrato para o concreto) não parece ter chegado ao patamar em que 

intercepta o desenvolvimento ascendente do conceito espontâneo (do concreto 

para o abstrato), o que é evidenciado pelo fato de Gilberto entender as 

características que definem substância que são importantes para a resolução 

deste problema, porém empregando a palavra química. O estudante parece ter 
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a noção concreta da resolução do problema, não sendo capaz de extrapolar o 

conceito científico (abstrato) a este caráter concreto.  

Acreditamos que este é um conceito que, em turmas de primeira série, 

carece ser ressiginificado pelos estudantes, devido a sua relevância basilar. 

Esta reflexão expõe um lado ainda não explorado do conto interativo: o evento 

deixa claro uma vantagem referente ao potencial avaliativo da atividade lúdica 

apontada por Cavalcanti (2011), que afirma que o jogo não impõe o medo ou 

intimidação que cerca normalmente as atividades avaliativas, dando ao 

discente a liberdade de modo que não haja pressão ou opressão por parte dos 

colegas e do professor. Assim o estudante se sente a vontade de expressar 

seus pensamentos, opinar e interagir com os colegas.    

Ainda, notamos que o recurso demonstra um valor diagnóstico 

interessante, pois exige que o estudante resgate conceitos previamente 

estudados para argumentar, revelando o que pensa com sua própria 

linguagem. Eventos como este também marcaram presença na aplicação 

realizada na segunda série como relatado abaixo: 

Simão: Agora imagine ai: o registro tá aberto, se eu abro o cano vai jorrar 

água. Aí o negócio que entra em combustão com a água, naquela água ali, eu 

ia me lascar. Então ele tinha que fechar o registro pra depois... 

Professor: Depois...? 

Simão: Depois colocar o potássio. 

Flávia: Ele jogou o álcool no chão e saiu.   

Novamente o desenvolvimento da FPS imaginação se mostra 

presente. No trecho acima, fica clara a necessidade de, para solucionar o caso, 

os estudantes recorrerem à simulação de uma realidade não vivenciada por 

eles.16  

O estudante Simão apresentou, na fala acima, a ideia de combustão 

para designar a reação do potássio com a água. Recorrer a este conceito 

permitiu aos colegas repensarem o fenômeno em torno da reação de 
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 De fato, a presença do elemento descrição implícita no conto interativo “Um dia na vida” favorece o 
desenvolvimento desta FPS, ainda que fique de fato evidente na fala dos estudantes.  
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combustão. É possível que o estudante tenha relacionado um aspecto concreto 

da reação de combustão (gerar chama, liberar energia) ao fenômeno, sem se 

atentar aos atributos que definem o conceito17. A ausência do entendimento 

destes atributos hierarquicamente pode caracterizar o pensamento por 

pseudoconceito. Na sequência, alguns destes atributos são levantados pela 

intervenção dos colegas e professor.   

Professor: Alguém pensou algo diferente? 

Rosa: Só Talita.  

Professor: Diga então, Talita. 

Talita: Quando o potássio entrou em contato com o álcool no chão, pegou 

fogo. 

Flávia: Mas o potássio quando entra em contato com o álcool não tem 

combustão.  

Professor: Não tem?  

Flávia: Acho que não. 

Professor: Por quê? 

Flávia: [Silêncio e dar de ombros] 

Professor: Gente, vocês não falaram no termo combustão? Pra ter combustão 

precisa de quê?  

Laura: Comburente. 

Magno: Combustível. E energia. 

Professor: Que energia é essa?  

Romário: Energia de Ativação. 

A organização da resposta ao problema evidencia um esforço comum 

na adolescência, nesse caso a transição de operações psicológicas com 

pseudoconceito para pensamento conceitual. Assim, as interações na ZDP, de 

modo a contribuir para o desenvolvimento do estudante, pode aproximá-lo da 

consciência do próprio aprendizado (VIGOTSKI, 2008). Mesmo que opere com 

conceitos, muitas vezes o estudante ainda não consegue expressá-lo em 

palavras. Por esse motivo, ouvir e interagir com os colegas, é essencial para o 
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 Tais como a oxirredução, a liberação de calor e as presenças do combustível e do comburente. O que 
na verdade pode ser caracterizado como combustão é a reação paralela do gás hidrogênio produzido, e 
não do potássio com a água. 



102 
 

desenvolvimento em direção ao pensamento conceitual (VIGOTSKI, 2007). O 

episódio abaixo também ocorrido na segunda série também ilustra a situação. 

Romário: Para continuar sendo exotérmico, tem que ter uma quantidade maior 

de energia pra ser [faz gesto que remete a “liberação”]. 

Raul: Ela vem do OH, que libera mais energia do que as quebras das outras 

interações.  

Professor: Repete aí, Raul, para quem não ouviu. 

Raul: Como ali se trata de uma interação iônica, no caso, ele precisou liberar 

muito mais energia do que absorver para formar interações do potássio. E o 

OH, que pode [...] através da quebra das interações da água. Entendeu?  

Professor: Foi o que Romário começou a falar... 

Raul: Foi por que o vocabulário não deu certo.  

Magno: Isso aí é tão exotérmico [se refere a parte da transformação] que 

compensou a absorção do primeiro. E ainda libera mais energia. 

O estudante Raul foi incapaz de organizar as palavras para expressar 

claramente as razões entre energias liberadas e absorvidas do processo 

global, apesar de tentar inserir os conceitos de ligação iônica, interações 

intermoleculares. As noções energéticas envolvidas no processo aparentam 

estar claras para ele, mas operar conscientemente com estes conceitos, o que 

exige se expressar claramente a respeito destes, não parece tarefa 

amadurecida pelo discente. Esta é uma evidência da transição 

pseudoconceito/conceito, onde a ação dos colegas se insere relevantemente 

para auxiliar o desenvolvimento.      

Ainda sobre este trecho, fica evidenciado através das falas o 

desenvolvimento da FPS pensamento a partir de seus diversos fatores, tais 

como a análise e a síntese. Romário, Raul e Magno, em suas falas, explicitam 

a análise que fizeram, através da fragmentação da reação química em função 

de aspectos energéticos e das ligações e interações químicas que formam os 

compostos envolvidos, para então reorganizar esses aspectos, através da 

síntese, para entender como, ao final do processo global, existe liberação de 

energia.      
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O momento em que os estudantes, na primeira série, precisam 

desvendar o mistério pertencente ao clímax do conto é curioso, pois a situação 

problemática é lentamente solucionada pelos estudantes. Primeiro a 

“descoberta” de Lídia da atuação da água como reagente no fenômeno, como 

mostra a sequência de diálogos a seguir. A simulação, a imaginação para a 

reconstrução da cena, sob orientação do professor, conduziu claramente a 

discente a perceber a relevância da substância para a reação. Aqui, novamente 

é mostrado como o jogo cria uma ZDP permitindo o desenvolvimento de FPS, 

ao passo em que se dá a resolução de problemas que a estudante certamente 

não conseguiria resolver sozinha. 

Lídia: Ele colocou o álcool [...]. Não. Provavelmente ele derramou o álcool no 

chão. 

José: Por causa do contato lá da explosão com o álcool... Ia produzir o fogo. 

Lídia: Ia produzir o fogo. Foi muito louco. 

Professor: Beleza, ele abriu lá, [gesto de usar a chave inglesa] e depois? O 

que é que tem lá dentro?  

Lídia: O potássio reagiu com a água. Ah [Tom de que está esclarecendo].   

Professor: Essa reação é bem interessante. Metal alcalino com água. Então 

essa reação... vou colocar assim [Escreve no quadro]. 

José: Libera Hidrogênio.  

Professor: O quê? 

José: Libera gás hidrogênio... que é... é... é... esqueci a palavra, moço. 

Lavínia: Inflamável! 

Lídia: Que é inflamável, é verdade! 

Professor: Que produz isso aqui também que é solúvel [Escrevendo no quadro 

e referindo-me ao hidróxido de potássio]. Que legal gente. Produz um gás 

inflamável, segundo José, e libera calor. Uma reação que libera uma 

quantidade muito grande de calor e um gás inflamável.  

Andressa: E ai explode. 

Professor: Tem evidência de reação aí? Qual ou quais?  

Andressa: Temperatura. Liberação de calor.  

Professor: Tem outra... 

Lídia: Formação de gás.  
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A dependência da situação concreta ainda revela que o conceito 

precisa amadurecer, entretanto, os estudantes estavam lidando com uma 

reação específica, que de fato, não estavam familiarizados. A contribuição do 

João sobre a propriedade química do gás hidrogênio amplia as possibilidades 

de interpretação do fenômeno pelo restante dos colegas, evidenciando o papel 

da interação entre os estudantes. E reciprocamente, os comentários dos 

participantes – como Lídia afirmar que o potássio reage com a água, e o 

professor sobre o envolvimento de um metal alcalino e água – estimularam a 

FPS memória indireta ao permitir que João fizesse a inferência a respeito da 

liberação do gás hidrogênio. O pensamento também está fortemente presente 

a partir da generalização, onde os estudantes passam a aplicar um 

conhecimento que aprenderam anteriormente – reação entre metal alcalino e 

água, propriedades químicas do gás hidrogênio – para aplicar em outro 

contexto. A Figura 5.2 dá indícios que este estímulo também aconteceu antes 

das discussões, no ato da leitura.    

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.2: Rascunho de sequência apresentada por um discente. 

A figura mostra um pequeno rascunho que um estudante elaborou no 

ato da leitura do conto no primeiro ciclo de aplicações na sequência numérica 

que foi solicitada. É possível notar que o discente transcreve os possíveis 

materiais usados no incidente ocorrido no clímax do conto (hidróxido de sódio, 

lâmpadas de LED, potássio, fios de cobre, chave inglesa). Essa prática pode 
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estar relacionada ao pouco estímulo à FPS pensamento que este discente 

pode ter recebido ao longo de sua vida escolar, visto que foi o único que 

precisou recorrer a um instrumento externo que mediasse o que possivelmente 

foram os processos de análise e síntese dos elementos envolvidos na situação 

problemática – pois seria necessário fragmentar as características de cada 

material, reorganizando-as posteriormente em função da resolução do 

problema. Para isso, ele ainda precisou de um estímulo externo, organizando 

as palavras ao seu próprio modo no papel, a fim de orientar operações 

internamente direcionadas, a FPS. O conto interativo mostra como, então, pode 

ser útil como avaliação diagnóstica, como afirma Romão (200518 apud 

CAVALCANTI, 2011), pois auxilia na verificação das dificuldades dos alunos, 

de modo a possibilitar estratégias direcionadas para esta superação. Agora, 

por exemplo, pode-se desenvolver para a turma atividades que incitem a FPS 

citada, pois, como afirma Messender Neto (2009), a potencialização das FPS 

perpassa pelo estímulo à sua utilização.             

Situação semelhante foi observada na segunda série, quando se 

tratando da elucidação das relações energéticas na reação química entre o 

potássio e a água, os discentes foram aos poucos contribuindo. A exibição do 

vídeo permitiu que notassem a produção do gás. 

Professor: Vocês sabem o que é que produz na reação?  

Jamile: Bum!  

[risos] 

Professor: Perfeito, Jamile. “Bum”. É sério, isso pode significar o quê?  

Tobias: Uma explosão. 

Simão: Liberação de energia.  

[O professor vai até o quadro e escreve “∆H”] 

Professor: O que eu posso afirmar em relação a isso aqui?  

Turma: Menor que zero. Negativa.  

Professor: Tem mais uma coisa. O que faz um recipiente estourar?  

Simão: A pressão 

Professor: E o que faz a pressão aumentar lá dentro?  

                                                           
18

 ROMÃO, J. E. Avaliação Dialógica: desafios e perspectivas. São Paulo: Cortez, 2005. 
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Raul: Produção de gás! 

[Professor passa o vídeo. Após breve esclarecimento da intervenção continua] 

Professor: O gás que produz é um gás inflamável.  

Samuel: Ó dois 

Lázaro: H dois. [Em tom de correção]  

Professor: E produz também essa substância aqui, oh [completa a equação 

química com KOH(aq)].  

Alguns conhecimentos necessários para o entendimento do fenômeno 

não eram de conhecimento dos estudantes – as reações química específicas 

na primeira série e as transformações energéticas na segunda. Essa 

característica da atividade está associada ao Nível de Interação I, próprio do 

uso de materiais que simulam um conhecimento apropriado pelo professor, 

mas não pelo discente (SOARES, 2013). Evidente que a simulação, aqui, não 

está se referindo à atividade concreta de manipulação do material. Está mais 

próxima da tentativa do auxiliar o estudante a simular o processo, imaginando-

o.  

Apesar das sequências que os estudantes escreveram (seção 5.2) 

apresentarem para ambas as turmas quantidades semelhantes de repetições 

no trecho do clímax, é válido ressaltar que, durante as discussões realizadas 

na turma de segunda série, os estudantes conseguiram resolver o problema do 

clímax mais rapidamente, recorrendo com mais clareza aos conhecimentos de 

reações químicas que já haviam trabalhado anteriormente, se comparado aos 

estudantes da primeira série. Esta discussão, então, reforça como o conto pode 

ser utilizado como avaliação, inclusive de conceitos químicos previamente 

trabalhados, de modo a estimular que o estudante recorra a conhecimentos 

previamente trabalhados, como neste caso foram as reações dos metais 

alcalinos com a água.      

Em relação ao fenômeno da combustão do etanol, torna-se claro que 

embora alguns estudantes conhecessem o processo, não sabiam explicar o 

conceito. 
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Professor: E pra queimar precisa de quê? [Breve silêncio] Eu tenho aqui o 

álcool, que é um combustível, precisa de mais o quê? Qual outra substância 

precisa para acontecer uma queima? Aqueles filmes no espaço que a nave 

explode... 

Gilberto: Oxigênio!  

Professor: Só é falar do filme, não, é? Que fase? 

Amanda: Gasosa. 

Professor: precisa de mais uma coisinha, não é? Suponha que aqui tem álcool 

[garrafa de água aberta]. Tem oxigênio?  

Amanda: Tem.  

Professor: Tá queimando?  

Amanda: Não.  

Professor: Vai precisar de mais alguma coisa. O que?  

Gilberto: Fogo. 

Carla: Calor. 

Vigotski (2008) chama atenção para essa característica em 

adolescentes. Certamente estão, para esse conceito, atuando entre o 

pensamento conceitual e o pseudoconceito, visto que entendem o que é a 

reação química, mas não abstraíram todos os atributos que a caracterizam. 

Desse modo, a atuação do professor-pesquisador foi fundamental, pois 

recorreu a conhecimentos concretos que já haviam vivenciado: as explosões 

fantasiosas no vácuo nos filmes de ficção científica e a queima de um 

combustível. Desse modo, pôde-se isolar os elementos fundamentais de uma 

reação de combustão, o combustível, o comburente, e a energia inicial. Nesse 

caso, fica novamente evidente o estímulo à memória indireta, quando o 

conhecimento de episódios dos filmes de ficção científica leva Gilberto a 

identificar o reagente necessário à combustão do evento no conto interativo.  

Os estudantes Gilberto e Carla, identificaram o elemento ausente para 

a constituição do fenômeno da combustão utilizam duas palavras: fogo e calor. 

Os signos estão representando a energia de ativação. Podemos inferir que esta 

energia, para ambos, está associada à maneira em que, nos eventos 

cotidianos envolvendo a combustão, é iniciada a reação – queimar um objeto 

utilizando a chama proveniente de uma reação paralela (como queimar um 
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papel usando um palito de fósforos). Certamente, o conceito científico de 

energia ainda não se desenvolveu (descendentemente) a ponto dos estudantes 

relacionarem aspectos concretos da combustão – como iniciá-la com atrito da 

caixa de fósforos, a fagulha de um forno elétrico, ou no ponto focal gerado por 

uma lente de aumento – limitando a resolução da questão com signos 

representativos do conceito espontâneo. Assim, fogo e calor, na fala dos 

estudantes, compartilham um mesmo sentido, pois ambos despertam o 

conceito de energia, neste contexto específico. Entretanto com significados 

distintos, devido ao conjunto de diferentes atributos que definem a zona de 

sentido mais estável para cada um dos signos.        

Alguns discentes da primeira série revelaram, como no trecho abaixo, 

experiência em já terem solucionado um problema idêntico ao que o 

protagonista do conto enfrenta no trecho em que este precisa cortar a 

rapadura. Nesse caso, tiveram mais facilidade em recordar, em atuar em um 

mundo imaginário simulando o problema e sua resolução. Essas colocações 

revelam que atuaram usando conceito espontâneo, pois a resolução do 

problema parte de características concretas, neste caso, já vivenciadas pelos 

discentes (VIGOTSKI, 2007). Estes não precisaram entender a relação entre a 

força aplicada pelo protagonista sobre a área de contato da faca com a 

rapadura para saber qual era a melhor forma de resolver a situação.  

José: É que aquele dia a gente cortou assim [e fez o gesto da figura 2 do 

número 6 do conto]. 

Lavínia: Fato da vida real. 

Amanda: Expert aqui em rapadura 

O aprendizado de conceitos científicos necessita de certo grau de 

amadurecimento dos conceitos espontâneos, visto que o primeiro se 

desenvolve no sentido da resolução de problemas concretos e o segundo, no 

sentido inverso. A resolução do problema recorrendo a situações concretas é 

uma evidência de que este conceito (pressão) pode estar amadurecido a ponto 

de inserir sistematicamente aspectos científicos relacionados ao mesmo 

conceito.        
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A palavra pressão, ainda que seja possível fazer alguma referência ao 

seu conceito no trecho que chamamos rapadura, apareceu na fala de Simão, 

da segunda série, para designar um fenômeno do clímax.  

Professor: Tem mais uma coisa. O que faz um recipiente estourar?  

Simão: A pressão 

Professor: E o que faz a pressão aumentar lá dentro?  

Raul: Produção de gás! 

O discente Simão revelou que se apropriou do conceito de pressão, ao 

menos como referência ao aumento da freqüência de colisões das partículas 

do gás nas paredes de um recipiente. O que resta saber é se o estudante está 

associando o signo ao conceito espontâneo, articulando a questão à suas 

experiências pessoais, ou se o conceito científico de pressão já se 

desenvolveu – concomitantemente ao conceito espontâneo – à 

ressignificação do signo, potencializando seu entendimento tanto deste 

fenômeno quanto da situação problemática da rapadura. Esta investigação 

poderia ter sido efetivamente desenvolvida caso o estudante se manifestasse 

ao longo dos ciclos de aplicação a respeito da sua escolha sobre o corte da 

rapadura, o que infelizmente não aconteceu. Apesar de apontar a fragilidade 

das aplicações, mostramos novamente o potencial avaliativo do conto 

interativo, pois  

[...] o uso do jogo corrobora perfeitamente com esta concepção 
[de avaliação diagnóstica], pois, no jogo, conseguimos 
identificar o conteúdo que pretendemos avaliar ou constatar 
possíveis falhas conceituais nos alunos (CAVALCANTI, 
2011, p. 60-61, grifo nosso)        

Esta primeira intervenção mostrou o potencial do conto como 

ferramenta para introduzir novas temáticas, pois permite aos estudantes 

interagirem para compor as discussões a respeito dos temas escolhidos. O 

referencial adotado para o entendimento das falas dos estudantes evidenciou o 

potencial que esta maneira de usar o recurso é capaz de contribuir para 

mediação na resolução de problemas, favorecendo a atuação na zona de 

desenvolvimento proximal.  
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A atividade mostrou também o potencial avaliativo que pode 

apresentar. A presença de problemas que foram resolvidos com certa 

facilidade, evidenciados pelas explicações dadas pelos estudantes, que 

demonstraram que já haviam estado de maturação dos conceitos para tal 

(atuando no NDR). Outra contribuição foi apresentar meios de o discente 

revelar seus pensamentos, evidenciando se operam a partir de 

pseudoconceitos ou não. Desse modo, podem ser pensadas novas atividades 

a fim orientar os estudantes a trilhar o caminho das operações por 

pseudoconceito até os pensamentos conceituais. 

Ainda, a abordagem conceitual destacada ao longo da aplicação 

configura o uso do conto interativo como processo de mediação de segunda 

ordem, onde o “critério de seleção e estruturação de problemas a serem 

abordados no contexto educacional segue a conceituação científica” (GEHLEN, 

2009, p.166). Assim, a rigor, a utilização do conto interativo com a abordagem 

apresentada limitou-se – ainda que seja possível expandir a utilização do conto 

para objetivos além dos conceitos – a explorar uma abordagem conceitual dos 

problemas.  

Estudantes das duas turmas demonstraram interesse em ter o conto 

para si. A grande maioria dos estudantes participou das atividades. Na 

primeira, houve as ausências já relatadas, ao passo que na segunda série, 

todos participaram. Os estudantes, em ambas as turmas se divertiram 

bastante. Fato evidenciado no empenho em chegar ao final da história, além do 

interesse pelo material. Essa característica, que “implica em prazer antes do 

aprendizado” (SOARES, 2013, p.154), é própria do descompromisso da 

atividade lúdica.  

Especificidades a parte, o conto apresenta a relação com o ficcional 

semelhante às histórias em quadrinhos. As linguagens usadas são distintas. A 

associação da imagem com o texto, o movimento entre quadros, próprio dos 

quadrinhos não são compartilhadas pelo conto. Entretanto, a estrutura em 

roteiro, o caráter ficcional presente também nas histórias em quadrinhos 

clássicas, a busca pela identificação com o protagonista, são elementos que 
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permitem este diálogo e aprofundam o seu uso nas características do Nível de 

Interação IV.   

Assumir o papel do protagonista, tomando por ele as decisões ao longo 

da história, é uma singularidade do conto interativo que resulta da herança do 

RPG. Neste jogo, o principal elemento é a interpretação de personagens, como 

em um teatro, mutatis mutandis, com a liberdade de escolha característica do 

jogo. Este caráter interativo também justifica o uso do conto como atividade de 

Nível de Interação IV, onde estão classificadas as atividades de “jogos teatrais” 

(SOARES, 2013, p. 145).          

A reflexão a respeito da intervenção resultou na convicção de que 

outros aspectos careciam ser explorados, tais como: (i) os motivos pelos quais 

os estudantes fizeram suas escolhas, (ii) quais contribuições e opiniões têm 

sobre o recurso, (iii) a produção de material escrito envolvendo os conceitos 

abordados, (iv) dar aos estudantes a chance de falarem mais a respeito de 

cada problema e como suas experiências pessoais influenciaram, foram alguns 

pontos que levaram à elaboração de nova estratégia.  

Na seção seguinte, buscaremos dialogar os dados já discutidos com os 

materiais das sequências numéricas entregues pelos estudantes, na tentativa 

de relacionar as escolhas feitas com as evidências observadas nas falas dos 

discentes.  

      

5.3.2 Discutindo o segundo ciclo de aplicação  

As falas transcritas abaixo resultaram das discussões que aconteceram 

no segundo encontro, referente ao segundo ciclo de aplicações, onde 

pretendíamos investigar os motivos que levaram os discentes a fazerem 

determinadas escolhas na leitura do conto interativo.  

A resolução do problema que nomeamos rapadura pode se dar pela 

aplicação sistemática de um conceito. As sequências feitas no primeiro ciclo 

(seção 5.2) revelaram que muitos estudantes, pelo menos uma vez, fizeram a 

escolha menos acertada nesta situação problemática, o que pode significar o 
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não amadurecimento dos conceitos científicos e/ou cotidianos ou ainda a 

incapacidade de aplicá-lo em problemas mais gerais, como será mostrado. 

Desse modo, problemas deste tipo – mais voltados para conceitos científicos 

específicos – mostram sua relevância por oferecer uma ferramenta diagnóstica 

a respeito de uma temática específica. Dentre as discussões a respeito desta 

problemática, os estudantes apresentaram contribuições semelhantes sob o 

ponto de vista conceitual, como pode ser visto abaixo.  

Gal: Na vida real eu corto assim e nunca machuquei a mão [Faz referência à 

figura 1 do trecho 6 do conto, onde a rapadura é cortada com a faca deitada].    

Lídia: Cortar assim dá aquela adrenalina. Se vai cortar ou não. 

João: Eu já corto rapadura assim. Se você bater com a ponta, como é rapa-

dura [dando ênfase às sílabas “DURA”], ela não vai... ela não vai abrir[...] E 

serrar a rapadura ia demorar. E ele tava com pressa. 

Rubens: É que eu vou na casa da minha vó, ela está lá na sala e com 

vergonha de pedir rapadura pra ela, eu vou lá, abro o armário e se eu fizer 

assim [gesto representando bater na faca] faz barulho... Até hoje ela não sabe 

que eu pego rapadura.  

É evidente pela fala destes estudantes, todos da primeira série, a 

predominância da influência das experiências passadas ao lidar com a escolha. 

A fala de João ainda faz referência à análise de duas das possibilidades, o que 

pode ser um indício que o discente o fez para todas, agindo de acordo com o 

produto do pensamento. Ainda que tenham feito escolhas equivocadas ou 

não, os discentes não conseguiram extrapolar os limites da realidade concreta 

para justificar as escolhas. Ainda, os estudantes não souberam expressar com 

clareza qual conceito utilizaram na passagem, revelando que possivelmente 

esta operação envolveu o pseudoconceito. Diferentemente do caso abaixo, 

em que Juca, da segunda série, já parece atuar através do pensamento 

conceitual. 

Juca: Eu escolhi certo porque sabia a fórmula da rapadura. 

Professor: Faz aqui a fórmula da rapadura. 
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Juca: No quadro? Vou mostrar [Enquanto desenha]. Desse jeito [aponta para o 

ponto de contato entre a faca e a rapadura] o cosmos fica concentrado aqui 

nesse ponto. Aí a pressão é maior.  

 

 

FIGURA 5.3: Ilustração feita por Juca no quadro branco. 

O estudante facilita a explanação ilustrando o que está demonstrado na 

Figura 5.3. Ao dizer que o “cosmos fica concentrado”, Juca faz alusão a um 

desenho animado japonês de sucesso que utiliza o termo cosmos para 

designar a força e o poder das personagens. A referência à relação entre a 

força, a área de contato e a pressão, apesar de não ficar devidamente explícito 

na fala do discente, aparece na combinação da fala e desenho, apesar de Juca 

não escrever a “fórmula da rapadura”. Ao utilizar a palavra pressão em 

conjunto com as informações sistematizadas a que faz referência, ele revela 

certo grau de desenvolvimento do conceito científico, apesar de não ter sido 

possível investigar sua relação com o conceito espontâneo.  

Em relação ao uso da palavra cosmos, parece-nos que o discente tinha 

a intenção de fazer uma anedota, utilizando o sentido alegórico do termo para 

designar a palavra força. Apesar do desenho animado apresentar, através da 

palavra cosmo, um sentido diferente do signo força daquele que seria mais 

adequado à situação elaborada pelo estudante, o significado – zona mais 

estável do sentido – de força, para ele, certamente está ligado à capacidade 

física, ao poder. Isto pode ser observado pelos seus dizeres ao utilizar um 

termo (cosmos) com um determinado sentido (capacidade física, poder) para 

expressar as características de outro (força), ainda que o sentido do primeiro 
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não abrace as peculiaridades que o conceito científico do último represente. 

Resta aqui uma oportunidade para o professor observar a maneira como os 

termos são utilizados, identificado possíveis inadequações em relação aos 

conceitos científicos. Assim, a oportunidade de discutir aspectos do conto 

interativo novamente evidencia o potencial avaliativo ao passo que, como 

sugere Cavalcanti (2011), gera abertura e espaço para atuar no processo de 

construção do conhecimento.  

É possível, até a presente discussão, reconhecer semelhanças entre o 

teor das discussões de ambos os ciclos de aplicação. O que de fato houve, se 

observarmos sob a ótica do uso de conceitos científicos e conceitos 

espontâneos. Ora é possível reconhecer forte presença do pensamento 

conceitual, ora a partir do pseudoconceito. Como objetivamos entender a 

contribuição do material para o desenvolvimento e significação dos conceitos, 

ambas as estratégias (primeiro e segundo ciclos) tentaram evidenciar estes 

processos, ainda que no primeiro ciclo a temática estivesse voltada para as 

reações químicas e para termodinâmica, e o segundo visasse os motivos 

ligados às escolhas dos discentes.       

Nos momentos registrados abaixo, uma estudante da primeira série 

consegue articular aspectos do fenômeno lido no conto interativo com outro 

que ela já teve contato. Assim é possível notar que a discente apresenta certo 

grau de desenvolvimento a ponto de fazer esta relação.   

Bianca: É que nem aquele povo que deita na cama de prego. Ali o peso está 

distribuído. 

Professor: Distribuído onde? Será que tem alguma coisa a ver com a 

rapadura? 

Bianca: Tem porque quando pega a ponta da faca e colocar no meio da 

rapadura, todo o peso fica ali.  

Bianca entende a relação entre os fenômenos, identificando a presença 

do mesmo conceito, apesar de não citar a palavra pressão. A explicação que a 

estudante fornece (“o peso está distribuído” e “todo o peso fica ali”) explicita a 

presença das variáveis que ajudam a entender e solucionar o problema (força e 
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área de contato). Claramente, a estudante foi capaz de comparar e generalizar, 

reconhecendo as semelhanças (o conceito comum envolvido nos dois casos) e 

identificando a particularidade de um fenômeno no outro – a relação entre as 

variáveis – expondo claramente seu pensamento. Entretanto, o uso da palavra 

peso em dois momentos distintos carece de um olhar mais sistemático. Na 

primeira fala, a palavra peso parece estar empregada corretamente, ou seja, 

apresenta o sentido apropriado no que diz respeito ao conceito científico da 

força peso. Entretanto, na fala seguinte ela usa o termo para designar 

arbitrariamente a força aplicada pelo protagonista. Nesse caso, possivelmente 

o conceito científico de força (e de peso) não está devidamente amadurecido a 

ponto de permitir a reflexão dos sentidos empregados nestes contextos.       

As colocações dos estudantes, inclusive as que envolveram outras 

situações problemáticas do conto interativo que não a rapadura, evidenciaram 

que a maior parte das escolhas feitas por eles no momento da leitura se 

basearam em suas próprias experiências de vida. Um estudante perguntou: “É 

pra fazer o certo ou fazer o que eu faria?”.  Fica bastante claro que ao longo da 

vida escolar dos estudantes destas turmas, as relações entre os 

conhecimentos escolares e os cotidianos foram insuficientemente estimuladas. 

Desse modo, não são desenvolvidas nos discentes competências para 

entender os fenômenos do dia a dia através de conceitos discutidos na escola.  

Articulando as escolhas feitas pelos discentes com os resultados 

apresentados na seção 5.2, que mostram que houve considerável número de 

escolhas erradas tanto no problema “rapadura” quanto no “clímax”, como 

ambas as situações problemáticas requerem o resgate de um ou mais 

conceitos específicos, de modo a exigir certo grau de amadurecimento do 

conceito espontâneo e científico do estudante, a escolha baseada nas 

experiências pessoais justifica os resultados referidos. Assim, entender os 

motivos que levaram os estudantes a fazerem tais escolhas coaduna com as 

sequências apresentadas pelos estudantes, auxiliando a identificar em que 

estágio está o desenvolvimento dos conceitos dos discentes. 

Tão importante quanto monitorar as lacunas restantes dos processos 

de ensino e de aprendizagem, é propor meios para minimizar esta distância, de 
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modo a dar subsídios para o estudante conseguir desenvolver os conceitos 

científicos até o nível necessário para, em ressonância com os conceitos 

espontâneos, ressignificá-los. É válido ressaltar como o uso do lúdico 

potencializa esta avaliação, que não se limita só aos processos de 

aprendizagem, mas também aos de ensino. Através da voluntariedade, prazer, 

da não seriedade e da liberdade oferecidos pela prática lúdica, os estudantes 

revelam aspectos de suas vidas que normalmente não fariam nas aulas. Desta 

maneira é possível obter informações que são externas à dicotomia 

certo/errado, o que permite direcionar a prática a partir destas.        

Através da atividade escrita solicitada, pretendíamos investigar as 

opiniões dos estudantes a respeito do conto e sua utilização, além de desafiá-

los a propor uma relação de outras práticas lúdicas do seu cotidiano com 

conteúdos específicos: reações químicas e filmes para a primeira série e 

termodinâmica e práticas esportivas na segunda (Apêndice E). Do total de 

sessenta e sete participantes da atividade, dezoito enviaram suas 

contribuições. Apesar de parecer um número pequeno, consideramos um ótimo 

retorno, tendo em vista o caráter voluntário da atividade e a período de entrega 

de alguns destes materiais após o término do período letivo.  

A maioria dos discentes relacionou significativamente a temática com a 

atividade lúdica. Intencionamos identificar através deste elemento do 

questionário se os estudantes conseguiriam expandir os conceitos discutidos 

durante as aplicações em outro contexto, buscando assim mais evidências do 

estágio do desenvolvimento dos conceitos.  Como pode ser visto nos exemplos 

abaixo, a integração entre reações químicas com cenas de filmes e 

termodinâmica com práticas esportivas foi realizada.   

“Já com o dragão, o mesmo liberaria gases provenientes da 

fermentação da comida e possuiria glândulas capazes de produzir água 

oxigenada e substâncias similares às enzimas do besouro. Ao “arrotar” ou 
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cuspir (impulso), os gases se chocam com a água oxigenada e a tal 

substância, gerando (neste caso) a explosão.”19[sic] 

“Quando a pessoa saca e a outra recepciona a energia que a pessoa 

colocou no saque é transformada em som e na energia que faz a bola se 

movimentar. A intensidade do som e da energia que faz a bola se movimentar 

varia com a força que a pessoa vai aplicar.” [sic] 

“(...) é o momento em que o Tyler beija a mão do narrador, e depois 

joga um ácido, que ele diz ser soda cáustica, na mão beijada do pobre 

narrador, que morre de dor, afinal, um ácido foi colocado junto à saliva, 

causando uma queimadura química. Agonizando, o narrador tenta jogar água 

na mão, mas Tyler diz que para uma queimadura química, o melhor a se fazer 

é jogar vinagre, para aliviar a dor.”20 [sic] 

As reações químicas sugeridas – a explosão que gera a baforada do 

dragão, a queimadura química e a neutralização de seu agente – foram bem 

descritas pelos estudantes, seja a partir da interpretação de um fenômeno 

fantasioso, em que a estudante articula com o metabolismo do besouro-

bombardeiro, seja com a ação de uma substância cáustica. Em ambos os 

casos, novos conceitos emergem, tais como teorias ácido-base ou a 

fermentação.  

Apesar de suas respostas sugerirem que estes discentes já atingiram 

nível de maturação característico do NDR – apresentaram a solução de 

maneira independente – para este problema, novos conceitos podem ter sido 

aplicados equivocadamente, como a soda cáustica como ácido. Aqui, 

entendemos que o estudante parece atribuir às substâncias cáusticas o caráter 

ácido. A palavra ácido está representando uma classe de substâncias de 

propriedades cáusticas. Esta pode ser uma evidência de que o estudante ainda 
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não amadureceu o conceito científico a ponto de sistematizar a definição de 

ácido, seja qual for a teoria empregada (visto que em quaisquer das teorias as 

propriedades cáusticas não definem esta classe de substâncias), em direção 

ao conceito espontâneo de ácido. Ora, o termo é cotidianamente empregado 

para designação de materiais corrosivos, talvez por extensão do significado 

dicionarizado – azedo, picante21. Certamente o conceito espontâneo do 

discente se aproprie desta definição, e ainda não se desenvolveu a ponto de 

convergir com o mútuo desenvolvimento do conceito científico. Outra evidência 

é o estudante não associar o uso de uma solução de ácido considerado fraco 

(vinagre) para minimizar a ação da queimadura, não desarticulando a ideia do 

ácido ser cáustico.      

Estas informações se tornam extremamente relevantes para entender 

as atividades de avaliação como parte do processo, e não o fim em si. Desta 

forma, novas ações podem ser tomadas inserindo e discutindo conceitos que 

emergem destas colocações. Cavalcanti (2011), ao traçar paralelos entre o uso 

de atividades lúdicas e a avaliação, afirma que 

Avaliar é participar do processo de construção do 
conhecimento, interpretando as informações recolhidas, 
caracterizando o processo avaliativo como abertura às 
possibilidades e às inter-relações, não imediatamente 
evidentes que em uma aula tradicional dificilmente o professor 
teria condições de detectar e principalmente tentar corrigi-las 
(CAVALCANTI, 2011, p. 141-2). 

 Assim, tomando esta perspectiva apresentada, a proposta de uso do 

conto interativo pode auxiliar nos processo de avaliação dos estudantes, 

fornecendo ferramentas de detecção de aspectos conceituais que dificilmente o 

professor poderia perceber de outra maneira, e fazendo-o refletir sobre o 

confronto entre os conceitos espontâneos e científicos em um contexto lúdico.  

Foi possível também notar dificuldade de alguns estudantes em 

relacionar os conceitos como foi solicitado. Em alguns casos, a relação descrita 

foi superficial e em outros, confusa o suficiente a ponto de estar incorreta.  
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“(...) e o caso da personagem utilizar em sua arma em vez de balas, 

moedas, ocasionando em seus oponentes uma espécie de “estrago” maior, do 

que o que as balas ocasionariam.”22 [sic] 

“No filme „Up‟ a casa do velhinho enche milhares de balões e esses 

carregam a casa.”23 [sic] 

“Relacionar a termodinâmica com um esporte, achei difícil achar um 

esporte, porém tem as corridas automobilísticas em que no proceder da 

corrida, os automóveis tem de trocar os pneus para evitar superaquecimento e 

evitar o estouro de pneus na pista.” [sic] 

Os dois primeiros casos acima reforçam a ideia de que a temática, 

apesar de tratada em sala de diferentes aspectos, ainda não está 

suficientemente amadurecido o conceito de reação química. Nem ao menos 

atributos que poderiam evidenciar o pensamento por pseudoconceito, como 

evidências de reação ou a quebra e formação de ligações químicas, estão 

claros. Já a terceira, o estudante parece se prender ao fenômeno da 

transferência de energia térmica para caracterizar um fenômeno 

termodinâmico. Mesmo que o calor esteja de fato associado à termodinâmica, 

o texto não desponta com clareza esta relação. Certamente, o não 

amadurecimento do pensamento conceitual, característico na adolescência, 

inabilita o discente de expressar corretamente, dentro do processo de transição 

do pensamento por pseudoconceito para o conceitual. 

No relato abaixo, o estudante, quando provocado a relacionar os 

conceitos vistos na aplicação com um filme, extrapola para uma discussão a 

cerca de aspectos éticos da ciência.            

“As substancias usadas fez com que os macacos evoluíssem daí, por 

conta disso eles começaram a falar e agir como os humanos isso mostra um 

pouco da realidade onde os seres humanos testam suas substâncias nos 
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animais, e se acontecesse o mesmo? Talvez o filme venha trazer uma visão de 

que nem sempre testar as substancias químicas nos animais pode ser uma 

forma viável, podendo causar os mesmos riscos abordados no filme.”24 [sic] 

A preocupação do discente a respeito da ética na pesquisa científica, 

captando no filme a presença de uma visão mais aprofundada, expõe a relação 

do conhecimento que o estudante demonstra com uma questão social em que 

o conhecimento científico está intimamente ligado. O ensino para a formação 

do cidadão garante que o estudante “disponha de informações que estão 

diretamente vinculadas aos problemas sociais que afetam o cidadão, os quais 

exigem um posicionamento quanto ao encaminhamento de suas soluções” 

(SANTOS; SCHNETZLER, 2010, p. 46). Desse modo, este discente revelou 

que a atividade como um todo permitiu que ele pudesse associar o 

conhecimento científico com uma discussão ética, social. Apesar de pontual, 

não nos parece exagero afirmar que a colocação sobre a temática foi 

estimulada pela aplicação do conto interativo, pois incitou o discente a fazer os 

comentários apresentados. Discussões com esta temática podem emergir de 

“Um dia na vida” a partir dos eventos do clímax, por exemplo, partindo do 

assunto conhecimento científico utilizado para prejudicar o outro para discutir a 

concepções acerca da neutralidade da ciência.        

As atividades escritas também revelaram as opiniões dos discentes a 

respeito do uso do conto interativo. Os dois estudantes abaixo se posicionaram 

em relação a um fator do conto interativo, comum ao RPG: a frustração em 

relação às escolhas feitas. Assumir um papel, interpretando-o, é característica 

presente em atividades que constituem o Nível de Interação IV.    

“Por míseros erros nossos no final da história, perdemos toda a 

trajetória feita. E isso é a verdadeira graça de um RPG, fazer as escolhas 

certas, para não acabar tendo que voltar ao nível 1” [sic] 

“Fiquei chateada com a rapadura. Usei a minha experiência de muitos 

anos cortando rapadura pros meus pais (eu não gosto muito) para corta-la. 
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Mas me atrasei porque levei a rapadura para a vó e levei o lixo. Voltei pro 2 

três vezes! Não gostei disso, odiei ter que fazer tudo de novo. Mas as melhores 

histórias tem algo que nos incomoda, isso quer dizer que realmente “mexeu” 

com algo na nossa cabeça, e esse era o objetivo né?” [sic] 

Embora o retorno ao início permita revisitar os problemas, repensando-

os de modo a melhor sistematizar os conhecimentos necessários para 

solucioná-los, Vigotski (2007) defende que nem todo jogo dá prazer ao 

participante. Momentos como os relatados podem trazer certa frustração, 

apesar de ainda assim representarem papel fundamental para os objetivos do 

recurso.   

A segunda estudante afirma que usou sua experiência para cortar a 

rapadura. Obviamente que no ato da leitura, ela não fez a ação efetivamente, 

mas a discente deixa explícita a forma como atuou para lidar com a passagem 

do conto, através do conceito espontâneo. Ela revela o valor do saber da 

experiência vivida para solucionar o problema. Ainda que não mencione a 

palavra pressão ou qualquer outra que indique o conceito que está relacionado 

sua escolha, o caráter concreto da experiência previamente realizada – nesse 

caso, a partir do desenvolvimento da FPS memória indireta, pois a própria 

simulação da ação de cortar o doce no ato da leitura media internamente a 

operação mnemônica – reforça a ideia atuação do conceito espontâneo.        

A contribuição da atividade envolvendo o uso do conto interativo foi 

expressa na visão dos próprios estudantes e está transcrita nos parágrafos 

selecionados de quatro estudantes diferentes. 

(a) “A atividade apresentada pelo professor além de estimular a leitura 

trata de química de uma forma mais atrativa” [sic] 

(b) “Gostei bastante de participar, pois eu não gosto muito de ler mais 

mesmo assim a vontade de chegar ao final e o rumo que a história levava com 

as minha decisões fazia com que eu ficasse fixado nela, além de ensinar com 

as decisões como por exemplo como ocorreu explosão, ou como cortar de um 

jeito mais seguro e fácil a rapadura, que são coisas do nosso cotidiano que 
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fazia – mós sem nem prestar atenção em seu lado teórico, depois disso eu 

comecei a prestar mais atenção nas coisas que eu observava” [sic]  

Os parágrafos (a) e (b) chamam atenção ao papel da atividade ao 

estímulo à prática da leitura. A estrutura do conto interativo, que lhe dá o 

caráter de jogo, contribui, em conjunto com a proposta lúdica da atividade, para 

que o estudante – através da não seriedade, da liberdade, da criação de um 

“faz de conta”, do descompromisso na atividade (apesar do ambiente formal de 

ensino) – divirta-se, sinta prazer ao ler e interagir com a história. Em (b), (c) e 

(d), é possível identificar o reconhecimento da presença do conhecimento 

cotidiano.       

(c) ”Ajudou-me a enxergar o que acontece na reação e me motivou a 

buscar mais coisas no meu dia a dia relacionadas não só a termodinâmica, 

mas a vários outros assuntos tão falados em sala de aula e que parecem tão 

distante da minha realidade.[...] [sic] 

(d) “é o quão difícil pode ser assimilar assuntos escolares com o 

cotidiano, é como se meu cérebro ainda não estivesse pronto para concluir tal 

ato naturalmente, e acho que o motivo disso é que esse não é um dos objetivos 

do nosso modelo de educação” [sic] 

Apesar de fazerem este reconhecimento, (b) e (c) apresentam uma 

contribuição distinta de (d). Nos dois primeiros, os discentes relatam que o 

conto estimulou a articulação entre os conhecimentos escolares e os eventos 

cotidianos. Este estímulo, além de possivelmente beneficiar o desenvolvimento 

de FPS – como imaginação e pensamento – pode conduzir o estudante a, 

deliberadamente, ressignificar seus conceitos espontâneos a partir dos 

conceitos científicos discutidos no ambiente de ensino formal. Já em (d), o 

discente aponta que sua formação escolar não contribuiu para ele fazer a 

articulação mencionada acima. O que resultou na dificuldade que ele teve para 

lidar com as situações problemáticas propostas. Apesar de ser um dos 

objetivos do Ensino de Ciências, como apontam as Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio (BRASIL, 2006), o discente atribui à ausência destes 

objetivos nas práticas de ensino a causa dessa dificuldade. 
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O uso do conto interativo “Um dia na vida” associado às atividades 

realizadas garantiu uma abordagem lúdica, onde os estudantes puderam 

apresentar suas ideias a respeito dos conceitos abordados. Desse modo, o 

conto criou uma ZDP mediando operações dos estudantes que envolveram as 

FPE e FPS, o uso do pensamento conceitual e do pseudoconceito, e a 

aproximação dos conceitos espontâneos dos conceitos científicos. Assim, 

torna-se claro o papel do lúdico não só na criação da ZDP, mas na 

potencialização dos elementos que a caracterizam, tais como a 

imaginação, pensamento, pseudoconceito, o conceito ainda sem signo 

(quanto o estudante opera a partir do conceito, mas sem a palavra para 

expressá-lo), ou o contrário, quando o signo ainda não foi ressignificado. A 

Figura 5.3 abaixo, uma readaptação da Figura 2.3, busca complementar a 

noção de ZDP, inserindo os elementos potencializados a partir do uso do 

lúdico.  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

FIGURA 5.4: Elementos da Zona de Desenvolvimento Proximal. Adaptado de 

Gehlen (2009).  

A Figura 5.4 busca, além de apontar as relações previamente 

esclarecidas na seção 2.3, reforçar o dinamismo cíclico do processo, visto que 
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o signo ressignificado passa a fazer parte do NDR. Como o signo é uma 

construção histórico-cultural, eventualmente passará por nova ressignificação a 

partir de um novo ciclo de desenvolvimento. Por fim, elementos que puderam 

ser evidenciados na pesquisa através do uso da atividade lúdica passam a 

constituir a ZDP, dando assim subsídios para que o professor identifique-os em 

suas práticas, atuando como agente mediador do processo.   

Através do uso do lúdico, o professor-pesquisador pôde se apropriar de 

atividades para avaliar os conhecimentos dos estudantes a respeito de 

conceitos específicos, como a pressão e reações químicas, sem que houvesse 

a tensão normalmente associada às atividades avaliativas. A maneira como o 

conto interativo foi usado, por se aproximar das características das histórias em 

quadrinhos e do RPG, caracteriza-se pelo Nível de Interação IV. Entretanto, 

como o conto possui singularidades que o difere tanto dos quadrinhos quanto 

dos jogos teatrais, é possível complementar a definição para o referido Nível de 

Interação proposto por Soares (2013): Utilização de atividades lúdicas que 

se baseiem em utilização de histórias em quadrinhos, contos interativos e 

aventuras solo, e atividades que se utilize de expressão corporal em seus 

diversos níveis. 

A busca pela inserção da leitura, de maneira que os estudantes sintam-

se estimulados a praticá-la através do prazer do ato em si, é um desafio 

possível no Ensino de Ciências. Mais do que possível, entendemos que é uma 

inserção necessária neste nível de ensino, visto que é nesta fase da vida que 

os discentes estão desenvolvendo as operações com o pensamento conceitual. 

Ainda, é também possível associar estas atividades de leitura de modo a inserir 

ou discutir conhecimentos científicos que não se limitam apenas aos conceitos, 

mas também a aspectos outros da atividade científica, como éticos e 

epistemológicos, exigindo então a construção de novos jogos como este que 

envolvam temáticas diversas para atender as carências e objetivos das práticas 

de ensino e de aprendizagem.       
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6 PARA O LADO ESCURO DA LUA: AS CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 

As atividades realizadas apontam para o potencial lúdico da utilização 

dos contos interativos. A participação vigorosa dos estudantes e a empenho 

em chegar ao final da história durante as aplicações revelam que o primeiro 

ciclo conseguiu atender aos objetivos de introduzir uma atividade lúdica de 

leitura no Ensino de Química. Ainda que a história em questão, Um dia na vida, 

apresente fatores frustrantes, como o protagonista retornar sempre ao início 

quando uma escolha mal sucedida é feita, cada trecho discutido pode ser 

explorado para discutir conhecimentos científicos.  

Nas atividades do primeiro ciclo, apenas o aspecto conceitual do conto 

foi exaustivamente discutido, com base em um tema trabalhado previamente 

nas turmas. Deste modo, foi possível identificar, através das falas dos 

discentes, aspectos da significação de alguns conceitos a partir do 

desenvolvimento dos conceitos científicos e espontâneos apresentados por 

eles (VIGOTSKI, 2007, 2008). Reconhecer a presença e o papel das 

operações com pseudoconceito na formação do conceito, operações estas tão 

presentes na adolescência (VIGOTSKI, 2008), como uma etapa necessária em 

que o estudante busca organizar hierarquicamente os atributos que definem o 

objeto de estudo, também foi um legado das aplicações utilizando o conto 

interativo “Um dia na vida”. Outra contribuição relevante para o uso do conto 

interativo na perspectiva da psicologia histórico-cultural é o desenvolvimento 

das FPS, ao passo que foram exigidas operações que envolveram a 

imaginação, o pensamento, a memória indireta – sem mencionar a atenção 

arbitrária necessária ao ato da leitura (VIGOTSKI, 2010; MARTINS, 2010; 

MESSENDER NETO, 2012).     

Sendo foco do segundo ciclo de aplicações evidenciar as escolhas dos 

estudantes e os motivos pelos quais as fizeram, revelou-se aqui a reincidência 

da utilização dos conceitos espontâneos, havendo então a necessidade de 

propor atividades que relacionem os conceitos científicos em questão a fim de 

desenvolvê-los, facilitando o processo de ressignificação. Desse modo, 

entendemos como o conto interativo atua mediando este processo, 
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possibilitando que o estudante busque a convergência do conceito científico 

com o espontâneo. E mais, o uso do conto interativo permitiu ao professor-

pesquisador identificar o estágio de desenvolvimento destes conceitos 

discutidos, evidenciando também o potencial avaliativo do jogo.     

O conto interativo, com base nas análises feitas das aplicações e nos 

relatos dos estudantes, é um instrumento material, entretanto com um forte 

caráter semiótico, pois os instrumentos semióticos “têm a função de 

mediadores da atividade interna dirigida para o controle do próprio indivíduo” 

(GEHLEN, 2009). O conto interativo permitiu esta reconstrução da realidade, 

seja através do diálogo dos conceitos científicos com conceitos espontâneos, 

seja no desenvolvimento das FPS, através da imaginação e do pensamento, 

potencializando então estes elementos da ZDP. Este recurso também pode ser 

visto como instrumento técnico (PINO, 1995) sob a ótica dos seus autores, pois 

além de ser concreto, é a objetivação de um material planejado previamente 

para mudar uma realidade. Partindo deste ponto de vista, a construção de 

materiais semelhantes é um caminho promissor para explorar os conceitos 

espontâneos dos estudantes, revelando um horizonte infinito de possibilidades 

que vão além da leitura no contexto das aulas de ciências. 

Não obstante, atuando sob a perspectiva da pesquisa-ação, o trabalho 

não se finda nestes processos observados. A possibilidade de intervenções 

inserindo atividades lúdicas de Nível de Interação III (SOARES, 2013), em que 

os estudantes confeccionem seu próprio conto interativo inserindo conceitos 

previamente trabalhados, implica em uma avaliação de caráter lúdico em que 

podem emergir novas discussões a respeito das temáticas escolhidas, inclusive 

atuando como avaliação final dos processos de ensino e de aprendizagem.     

Outra possibilidade são atividades voltadas para o diálogo com 

questões sociais. Apesar de não serem problemas de “lápis e papel” aqueles 

inseridos no conto interativo, estes ainda não se configuraram como 

integrantes de uma dinâmica de mediação de primeira ordem – onde a relação 

de conceitos espontâneos e científicos é realizada a partir de problemáticas 

envolvendo contradições sociais em que os estudantes estão inseridos 

(GEHLEN, 2009). Ainda que os objetivos da estratégia realizada não dialoguem 
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com a mediação de primeira ordem, torna-se relevante inserir aspectos mais 

direcionados a problemas sociais em textos com estrutura semelhante, 

promovendo o dialogo com a perspectiva freireana. Assim, a construção do 

conto pela equipe de professores pode acontecer dentro do processo de 

Investigação/Redução Temática, onde o tema e os problemas presentes 

representem alguma contradição social vivenciada pelos estudantes (GEHLEN, 

2009).  

A análise dos gêneros do discurso, a partir dos pressupostos de 

Mortimer e Scott (2002) e Braga e Mortimer (2003) sob a ótica do Bakhtin 

(2006, 2010) do conto Um dia na vida, mostra a contribuição dos discursos 

cotidianos, científicos e didáticos para a construção dos problemas dentro do 

gênero literário. A partir da identificação dos elementos específicos, somos 

orientados a buscar novos elementos na confecção de um novo conto 

interativo, que ficaram ausentes no primeiro – definição – ou pouco explorados 

– classificação. A inserção da descrição implícita, um elemento novo que 

identificamos no conto interativo Um dia na vida, em um possível novo material 

também é importante por oferecer a possibilidade mais concreta do estudante 

apresentar argumentos, sistematizando as informações e revelando mais 

facilmente os pensamentos sobre a problemática e os conceitos científicos que 

a delimitam.  

Um possível desdobramento da análise dos gêneros discursivos 

presentes no conto interativo pode implicar no estudo das interações 

discursivas nas aplicações do conto interativo, a fim de investigar os padrões 

discursivos com base nos gêneros presentes nas falas, possivelmente 

intensificando a presença do discurso do conto, extrapolando-o para o contexto 

da sala de aula. 

Atuando na perspectiva da pesquisa-ação, além das propostas 

voltadas para a prática da pesquisa apontadas acima, reflexões do segundo 

ciclo sob a ótica das atividades de ensino apontam para algumas melhorias 

vinculadas às atividades com o conto interativo. A saber, (i) reconsiderar a 

ausência de questionamentos contendo conceito de pressão no questionário do 

segundo ciclo de aplicação, visto que este foi um conceito bastante discutido 
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na ocasião, dando mais ferramentas para entender o estágio do 

desenvolvimento do conceito pelos estudantes; (ii) permitir que os próprios 

estudantes construíssem problemas que pudessem ser inseridos em um conto 

interativo, de modo a avaliar como as diferentes possibilidades de escolha para 

o uso do conceito interagem com o significado do objeto de estudo para o 

estudante; (iii) inserir práticas que valorizem a resolução de problemas em um 

contexto, seja ele simulado ou real, buscando o argumento dos estudantes 

sobre como estes os solucionaram. Atendendo assim as próprias carências 

levantadas pelos discentes de estimulá-los a entender os fenômenos do seu 

cotidiano a partir de conceitos ressignificados, com a contribuição do 

desenvolvimento dos conceitos científicos; (iv) planejar atividades que se 

baseiem na leitura nas aulas de Química, refletindo sobre a interação do 

estudante com o texto, de modo a estimulá-lo à prática, tornando-a prazerosa 

também por conter conhecimentos vinculados aos conceitos científicos. 

Por fim, uma reflexão provocada pelos estudantes ao revelarem que o 

conto os fez buscar coisas no seu cotidiano relacionadas com os assuntos que 

parecem distantes da realidade dele, prestando atenção ao seu lado teórico: 

que Ciência ensinamos? Qual a real contribuição do ensino de Ciências para a 

vida do estudante? Os resultados apresentados apresentaram justificativas 

para o uso de contos interativos no ensino de Química, em especial o conto 

Um dia na vida, pois sob o ponto de vista dos próprios discentes, a relação por 

eles apontada foi não só atingida, como também estimulada a partir da 

articulação com outros temas. Deste modo, revelando que é possível ensinar 

Ciências de modo a contribuir para a vida do estudante.                     

Após esta longa jornada em busca das virtudes do uso do conto 

interativo no ensino de Ciências, constatamos que seu potencial em parte 

revelado neste trabalho é apenas o primeiro passo dentro de um imenso 

caminho de tijolos amarelos rumo ao lado escuro da Lua. Ainda nos resta a 

sensação de, tal qual Dorothy ao chegar em Oz, não estar mais no Kansas... 

Explorar este desconhecido, arriscando a inserção de novas práticas de leitura 

em aulas de Ciências é fundamental para torná-las parte do cotidiano do 

discente.        
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Apêndice A: Fluxograma do conto interativo “Um dia na vida” 
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Apêndice B: Quadros de análise do conto interativo “Um dia na vida” 

Gênero Elemento Enunciado Argumento 

Científico  
e Didático 

Descrição 

6.b - “- Se a menos esta rapadura tivesse a um bom 
tempo fora da geladeira!” 

O trecho não tem papel de descrever cientificamente, mas dá suporte para relacionar com as 
características físicas do sistema. 

6. d – “*...+ usando o fio da faca e golpeando com a 
mão as costas da faca, como mostra a figura 1 *...+” 
 

Os trechos relacionam o texto com a figura, com uma representação, um modelo. Algo que, 
apesar do caráter didático, também se apresenta nos textos científicos.  

6.e- “*...+ colocando a ponta da faca contra a 
rapadura e golpeando com a mão o cabo da faca, 
como mostra a figura 2*...+” 
 

9.i - Sobre a mesa havia um bilhete:    
“- Hélio, corte um pedaço da rapadura que está na 
geladeira, e leve-a para a sua avó. 

Esse enunciado possui caraterísticas contextuais e narrativas, além de apresentar o problema. 
Já é possível iniciar a delimitação do problema a partir das características apresentadas. 
Portanto, este enunciada também se caracteriza como didático.  

Explicação 

4.a- “Com uma menor área de contato da faca com 
a rapadura, a pressão exercida pela força que eu 
aplicarei será maior.” 

Segundo Mortimer e Scott (2003), explicação seria a atribuição de uma relação causal entre 
fenômeno e conceitos envolvendo, para tal, o uso de algum modelo. No trecho, existe a 
relação de causa (maior pressão exercida) com os conceitos (área de contato, força). E esta 
relação pode ser facilmente descrita por um modelo matemático de proporcionalidade 
simples. Contudo, aqui ocorre o “problema” que aponta Halliday (1997) apud Braga e 
Mortimer (2013, p. 67) do aumento da densidade léxica.  

11.d (13.d, 19.d) - “’TEMPESTADE MAGNÉTICA 
SOLAR PODE PROVOCAR DISTÚRBIOS EM 
TELECOMUNICAÇÕES’ diz a manchete do jornal que 
está na seção ‘Jornal do Dia’”. 
 

O segundo trecho, “diz a manchete do jornal que está na seção ‘Jornal do Dia’”, constitui 
exposição do contexto em que se enquadra a, apesar de não exemplificar, a metáfora anterior 
– “TEMPESTADE MAGNÉTICA SOLAR PODE PROVOCAR DISTÚRBIOS EM TELECOMUNICAÇÕES” 
– onde a locução verbal “pode provocar” associar os grupos nominais “Tempestade 
magnética” e “telecomunicações”.    

Definição 

11.f (13.f) - “[...]você dobra a rua até os contêineres: 
azul para papel, vermelho para plástico, amarelo 
para metal, verde para vidro e marrom para 
orgânico.” 

 

O trecho grifado relaciona a cor do contêiner com o material o qual o descarte é destinado a 
partir do termo “para”. Apesar de não relacionar diretamente um fenômeno ou processo com 
um grupo nominal específico (Braga, Mortimer, 2013), aponta a relação conceitual que existe 
entre as cores dos contêineres e os materiais aos quais são destinados 

18.j - “No cilindro menor e mais leve está escrito, 
extintor de pó químico para incêndios classe B e C, e 
no cilindro maior, está indicado extintor de CO2 para 
incêndios tipo A, B e C.” 

O trecho relaciona os tipos de extintores com as classes específicas de incêndio intermediado 
pelo termo “para”. O grupo nominal extintor de pó químico articula-se com o grupo nominal 
“Incêndios classes B e C, e, analogamente, “extintor de CO2” com “incêndios tipo A, B e C”. 

Classificação 

32.cde - Você procura entre cada prateleira e 
percebe que onde deveria haver uma chave 
inglesa, há algumas chaves de fenda. Além de 
algumas lâmpadas quebradas, você percebe 

Esses trechos dão a possibilidade do estudante organizar variáveis com base em uma 
característica entre eles, a chamada “afinidade química”, ou a capacidade que um tem de 
reagir com o outro. E ainda, a partir das evidências prévias (explosão, chamas) restringir ainda 
mais esses critérios de classificação, como a termodinâmica (exotérmica) e cinética (rapidez).  
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também que alguns fios de cobre foram cortados. 
“Chave inglesa e fios de cobre. Como alguém usaria 
isso para provocar aqueles danos?” 
Volte ao número 34 

36.defg - “Nossa, tem uma base faltando aqui: o 
hidróxido de sódio. Está faltando também esse 
metal aqui. O potássio.” Além disso, não há mais 
nada ausente no armário de química. 
Volte ao 34. 

39.def – “Se você acha que, além do álcool foram 
usados fios de cobre e o hidróxido de sódio, vá ao 
41. Caso você ache que usaram hidróxido de sódio 
e a chave inglesa vá para 42. Caso você acha que 
usaram a chave inglesa e o potássio, vá para 44” 

Imagens 

6.d – “ usando o fio da faca e golpeando com a mão 
as costas da faca, como mostra a figura 1” 
6.e- “Se escolher usar uma faca sem serra e de 
ponta, colocando a ponta da faca contra a rapadura 
e golpeando com a mão o cabo da faca, como 
mostra a figura 2.” 
 

A imagem associada ao trecho em destaque pode se caracterizar dentro de gêneros didático e 
científico, como apresentados nos argumentos acima. A presença da imagem visa contribuir 
para a articulação entre o visual e o textual, sendo então constitutiva do enunciado. 

Cotidiano Contextualização 

1.efg – “- Levanta para tomar café. Você anda se 
alimentando mal nos últimos dias. Sua anemia 
pode atacar.” Diz seu pai, abrindo a porta do 
quarto. 
Vá para o número 5 

Quase todo o texto visa relações contextuais, pois é narrativo. Mas aqui a ideia é se aproximar 
de uma situação real que o estudante pode vivenciar. Cada uma dessas situações pode ser 
relacionada com algum conhecimento científico, mesmo que para isso, deva estar associada a 
outro enunciado, anterior ou subseqüente. Esses conceitos estão subjugados ao contexto.   

4.b - “’Logo usarei a ponta da faca para partir o 
doce.’ Você pensa.”  
 

5.ab – Levantar tão cedo não estava nos seus 
planos. “E eu comi feijão na segunda!” você pensa. 

6.a – ‘“- Como vou cortar um pedaço dessa 
rapadura?’ Você pensa ao pôr o tablete sobre a 
pia.” 

9.h – Correndo contra o tempo, você engole alguns 
biscoitos e um copo de leite sem perceber que havia 
suco reforçado de laranja com couve na geladeira e 
mais algumas coisinhas nutritivas na mesa.   

14.a - Você vai saindo pela porta da frente e vê, para 
a sua surpresa, o lixo já selecionado (orgânicos e 
recicláveis), que seu pai deveria ter levado!!! 
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16.i – Você olha para a mesa e percebe, para a 
infelicidade do seu paladar, o quão caprichado de 
alimentos está o café da manhã para minimizar sua 
deficiência de ferro devido à anemia: porção de 
frutas cítricas, com cereais matinais, seguido de suco 
de laranja com couve. 

16.kl “*...+’ - Astrofísicos detectaram que hoje chega 
à Terra um reflexo da maior explosão solar dos 
últimos anos. Esse evento pode interferir nas 
transmissões por radiação eletromagnética: celular, 
rádio, televisão...’” 
 

Esse trecho delimita o cenário em torno do problema que o leitor confrontará. Por mais que a 
situação não esteja necessariamente ligada a uma situação comum à vida do aluno (pelo 
menos em relação ao problema apresentado em 6), ela expõe um contexto.   

18.a- “Atônito, você pensa em como tentar ajudar 
Alice: ‘Eu preciso apagar essa chama para que 
nenhum de nós se queime’”. 

32.b – ”Nossa, quanta coisa. Vou me concentrar no 
que está faltando”. 

36.a- “’O armário de química!’, você pensa 
esperançoso de encontrar uma evidência.” 

37.a - ”’Vou olhar o armário de biologia’, você 
decide” 

39.abc – “Nossa! Então aquela chama pode ter sido 
causada pela queima do álcool. O que pode ter 
explodido no cano para ter gerado a fagulha? Agora 
você precisa arrumar as peças do quebra-cabeça”. 

Didático 
Recapitulação 

12.def - “Nossa, preciso me esforçar para chegar lá 
rápido”. Caso você tenha machucado a mão 
cortando a rapadura no número 22, vá para o 
número 30. Se você cortou a rapadura sem 
machucar a mão no número 4, vá ao número 27. 

Esses enunciados buscam fazer referência a decisões tomadas anteriormente pelo leitor. 
Desse modo, além de iniciar a apresentação das conseqüências, permite ao estudante revisitar 
sua escolha a fim de refletir sobre a decisão tomada anteriormente. 

23.hi - Se você chegou cedo à escola, encontrando 
Omar antes do “acidente” com Alice passando pelo 
número 20 , investigue o caso no número 29. Caso 
tenha chegado tarde, indo direto ao bebedouro, e 
passou pelo número 21, investigue no número 25. 
 

27.ab - Você corre em direção ao banheiro, 
desequilibrando-se pelo peso do extintor cheio. 
“Nossa, se eu estivesse com a mão machucada eu 
não iria conseguir.” 

Orientação 
5.cd – Se quiser voltar a dormir mais uns 
minutinhos para tentar terminar o sonho, vá para 

O enunciado aponta possibilidades de escolha que o leitor pode fazer. Em tais escolhas não 
são evidenciados conhecimento científicos os quais podem subsidiá-las, entretanto, como este 
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Metodológica 9. Se escolher levantar, mesmo tão cedo, para 
tomar café da manhã reforçado e ir para escola, vá 
ao número 16. 

está inserido em um contexto escolar, temas como a anemia ferroprima – que levam até 
discussões de possíveis estados de oxidação do ferro –, as relações de consumo de energia e 
recursos naturais envolvidos em processos de reciclagem  podem ser levantados ou os 
diferentes tipos de extintores e seus mecanismos de ação. 14.bcde - “Ah, não. O lixo! O que eu vou fazer?” Se 

preferir deixar o lixo, para seu pai sair depois 
somente para levá-lo de automóvel, e ir direto para 
a casa da avó, siga ao número 19. Caso ache 
melhor poupar seu pai e a emissão de gases 
poluentes na atmosfera levando o lixo, e também a 
rapadura da avó, mesmo sabendo que assim se 
atrasará mais um pouco, volte ao número 13. Se 
preferir levar somente o lixo e deixar a rapadura da 
avó para amanhã, também priorizando a aula, vá 
para o número 11. 

18.kl - Se você prefere usar o cilindro tipo pó 
químico vá para 26. Caso você prefira usar o 
cilindro maior, tipo CO2, vá para 12. 

6.cde - Se você escolher serrar a rapadura usando 
uma faca de cortar pão, vá para o número 17. Se 
escolher uma faca sem serra, de ponta, usando o 
fio da faca e golpeando com a mão as costas da 
faca, como mostra a figura 1, vá para 22. Se 
escolher usar uma faca sem serra e de ponta, 
colocando a ponta da faca contra a rapadura e 
golpeando com a mão o cabo da faca, como mostra 
a figura 2, volte para o número 4. 

Os trechos em negrito apontam possíveis maneira diferentes de se resolver um problema, 
dando subsídio para o leitor analisar as possibilidades a partir de algum conhecimento 
científico, como em uma resolução de exercícios. 

Literário Narração 

4.c– “Ao executar o movimento, a rapadura se parte 
dando origem a um pedaço de tamanho adequado à 
gula, por doce, da vovó.” 
 

O trecho serve para dar continuidade à história articulando o problema previamente descrito 
com uma possível conseqüência para a escolha feita (além de auxiliar na delimitação do 
contexto).  

11.ef- “Que maluquice. Depois de dar um alô ao 
Joca*...+” 

Este trecho apenas delimita o cenário apresentando o pensamento do personagem e a fala do 
narrador.    
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18.bcdefgh - “Omar, seu melhor amigo, entra no 
banheiro e se espanta com a cena: ‘- Caraca!! Vamos 
pedir ajuda, Helinho.’– Calma, Omar. Vamos tentar 
tirá-la daqui. Como podemos apagar essa chama?’  
Você tenta acalmá-lo.’’– Boa ideia, cara.’ Você se 
anima com a possibilidade de salvar sua musa.”’Omar 
tenta diminuir o volume da chama com a água que 
sai do encanamento,*...+’” 

 
 
 

24.a- “Um barulho semelhante a um bloco de 
concreto sendo estilhaçado”. 

Metáfora Gramatical. Ver Apêndice 3b. 

18.h- “[...] tentando apará-la com as mãos, como se 
estivesse aparando água da chuva enquanto você 
corre para o corredor.” 

Gênero Elemento Enunciado Argumento 
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Apêndice C: Planos de aula das atividades do primeiro ciclo 

 

PLANO DE AULA 

CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA 

 

Turma Unidade Disciplina Carga horária 

4111 IV 
 
 
 

QUÍMICA I 
Teórica Prática Total 

40 60 100 

Professor Maurício Silva Araújo 

 
Objetivos 

Compreender a importância da leitura para a construção do conhecimento, a partir da tomada de decisões e 

resoluções de problemas baseando-se em conhecimentos científicos a fim de contribuir para formação de 

cidadãos atuantes na sociedade em questões relativas à ciência.  

 
Habilidades e Competências 

Habilidade 

- Identificar transformações químicas que acontecem em trechos da história; 

- Praticar a leitura como uma ação mais crítica e interpretativa;  

- Relacionar os fenômenos do conto com conhecimentos anteriormente trabalhados sobre reações 

químicas. 

 

Competências 

- Argumentar sobre as escolhas feitas ao longo da leitura; 

- Empregar conhecimentos científicos para tomada de decisões; 

- Reconhecer a importância dos conhecimentos científicos para os eventos do seu cotidiano e da 

sociedade.    

 

 
Metodologia 

5 min – Apresentação do conto interativo. Descrever a proposta: i) leitura do conto; ii) discussão rápida; 

iii) pesquisa; iv) nova discussão; v) Atividade.  

40 min – Leitura do conto individualmente; 

O estudante deverá fazer a leitura sistemática do material,  

20 min – “Em quais trechos vocês acreditam que exista reação química?” 

Os estudantes deverão expor em quais trechos eles acreditam que existam reações químicas, e os motivos 

que justificam suas hipóteses; Nesse ponto, o mediador deverá conduzir à discussão que diz respeito à 

atuação dos extintores – tipos de extintores, ação destes, especificidades, etc. 

10 min – Pesquisa para justificar/argumentar sobre as reações; 

Pesquisa breve, usando internet dos smartphones e computadores da biblioteca, sobre as “reações” que 

apresentaram, e principalmente, em relação aos extintores. Do que são feitos e como atuam.  

25 min – Discussão a respeito do que é ou não reação química com base nos fenômenos envolvidos na 

ação dos extintores. 

 
Recursos 

Quadro Branco, pilotos coloridos, Conto Interativo “Um dia na vida”, smartphones, computador, acesso à 

internet. 
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Conceitos Científicos 

Transformações Físicas e Químicas. 

 
Sistema de Avaliação 

Pariticipação e discussão em sala de aula. Interação com os colegas visando discutir produtivamente sobre 

a temática.  
 

 
Bibliografia Básica  

• MORTIMER, Eduardo Fleury. MACHADO, Andréa Horta. Química. v. 1. ed. São Paulo: 

Editora Scipione, 2011. 

• PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. v. 1. 3ª ed. São 

Paulo: Editora Moderna, 2011 

• REIS, Martha. Química: Meio ambiente cidadania tecnologia. v. 1. 1ª ed. São Paulo: 

Editora FTD, 2010 

 

 
Bibliografia Complementar  

 

• CHANG, R. Química: Conceitos Essenciais. 6 ed. São Paulo. Ed. McGraw-Hill. 2006. 

• ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio 

Ambiente. Editora Bookman, 2006. 

• BRAATHEN, P. C. Química Geral. 2 Ed. Viçosa, MG. Edições CRQ-MG, 2010. 

  

 

 
 

_______________________________ 

Maurício Silva Araújo 

Professor 

 

 

_______________________________ 

Luiz Fernando Cardeal de Souza 

Coordenador 
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PLANO DE AULA 

CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA 

 

Turma Unidade Disciplina Carga horária 

4121 IV 
 
 
 

QUÍMICA II 
Teórica Prática Total 

40 60 100 

Professor Maurício Silva Araújo 

 
Objetivos 

Compreender a importância da leitura para a construção do conhecimento científico, a partir da tomada de 

decisões e resoluções de problemas baseando-se em conhecimentos científicos a fim de contribuir para 

formação de cidadãos atuantes na sociedade em questões relativas à ciência.  

 
Habilidades e Competências 

Habilidades 

- Usar fundamentos da termodinâmica para entender algumas transformações específicas; 

- Praticar a leitura como uma ação mais crítica e interpretativa; 

- Relacionar os fenômenos do conto com conhecimentos anteriormente trabalhados sobre Termodinâmica. 

Competências 

- Argumentar sobre as escolhas feitas ao longo da leitura; 

- Empregar conhecimentos científicos para tomada de decisões; 

- Reconhecer a importância dos conhecimentos científicos para os eventos do seu cotidiano e da 

sociedade.    

 

 
Metodologia 

10 min – Apresentação do conto interativo. Descrever a proposta: i) leitura do conto; ii) discussão rápida; 

iii) escrita do texto argumentativo;  

40 min – Leitura do conto individualmente; 

O estudante deverá fazer a leitura sistemática do material,  

30 min – “Como os eventos do clímax da história se sucederam? Como os materiais usados puderam 

provocar tais eventos?” 

Os estudantes deverão expor os argumentos para defender os motivos os quais tomaram a decisão no fim 

da história; nesse ponto, o mediador deverá conduzir à discussão que diz respeito às energias envolvidas 

nos diferentes processos, apontando aspectos dos 1º e 2º princípios da termodinâmica;  

5 min – Exibição do vídeo 

Os estudantes deverão assistir ao vídeo “reações dos metais alcalinos em água” 

15 min – Retomada da discussão 

No momento final, os estudantes deverão fazer suas considerações finais a respeito do esclarecimento dos 

eventos baseando-se em conhecimentos cietíficos.  

 
Recursos 

Quadro branco, pilotos coloridos, conto interativo “Um dia na vida”, vídeo 

 
Conceitos Científicos 

Termodinâmica: 1º Princípio 
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Sistema de Avaliação 

Pariticipação e discussão em sala de aula. Interação com os colegas visando discutir produtivamente sobre 

a temática. 
 

 
Bibliografia Básica  

• MORTIMER, Eduardo Fleury. MACHADO, Andréa Horta. Química. v. 1. ed. São Paulo: 

Editora Scipione, 2011. 

• PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. v. 1. 3ª ed. São 

Paulo: Editora Moderna, 2011 

• REIS, Martha. Química: Meio ambiente cidadania tecnologia. v. 1. 1ª ed. São Paulo: 

Editora FTD, 2010 

  

 

 
Bibliografia Complementar  

 

• CHANG, R. Química: Conceitos Essenciais. 6 ed. São Paulo. Ed. McGraw-Hill. 2006. 

• ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio 

Ambiente. Editora Bookman, 2006. 

• BRAATHEN, P. C. Química Geral. 2 Ed. Viçosa, MG. Edições CRQ-MG, 2010.  

 

 
 

_______________________________ 

Maurício Silva Araújo 

Professor 

 

 

_______________________________ 

Luiz Fernando Cardeal de Souza 

Coordenador 
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Apêndice D: Planos de aula do segundo ciclo 

PLANO DE AULA 

CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA 

 

Turma Unidade Disciplina Carga horária 

4111 IV 
 
 
 

QUÍMICA I 
Teórica Prática Total 

40 60 100 

Professor Maurício Silva Araújo 

 
Objetivos 

Compreender a importância da leitura para a construção do conhecimento, a partir da tomada de decisões e 

resoluções de problemas baseando-se em conhecimentos científicos a fim de contribuir para formação de 

cidadãos atuantes na sociedade em questões relativas à ciência.  

 
Habilidades e Competências 

Habilidade 

- Identificar os conhecimentos necessários para a resolução dos problemas da história; 

- Relacionar os fenômenos do cotidiano com os que estão inseridos no conto a partir de conceitos 

científicos em comum. 

 

Competências 

- Argumentar sobre as escolhas feitas ao longo da leitura; 

- Empregar conhecimentos científicos para tomada de decisões; 

- Reconhecer a importância dos conhecimentos científicos para os eventos do seu cotidiano e da 

sociedade.    

 

 
Metodologia 

15 min – Retomada de quais passagens do conto se relacionavam com conhecimentos científicos. 

O questionamento deve ser levantado para que os estudantes argumentem quais e como os conhecimentos 

se relacionam. 

25 min – Porque escolheu essa opção? 

Nesse momento, os estudantes devem revelar os motivos pelos quais tomaram as decisões.  

50 min – Discussão a respeito de qual problema foi mais difícil de resolver. 

Durante todo o tempo, deverão ser exploradas opções do problema identificado, de modo que os 

estudantes revelem os motivos para terem feitos as escolhas nesse trecho específico. Então devem ser 

relacionadas as falas dos discentes com os conhecimentos científicos necessários para o entendimento e 

resolução do problema.  

10 min – A avaliação 

Devem ser esclarecidos os aspectos do texto que deve ser entregue pelos estudantes no próximo encontro.  

 

 
Recursos 

Quadro Branco, pilotos coloridos, Conto Interativo “Um dia na vida”. 
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Conceitos Científicos 

O que ocorrer entre as discussões. Energia de Ionização. Grandezas físicas: a pressão.  

 
Sistema de Avaliação 

Pariticipação e discussão em sala de aula. Interação com os colegas visando discutir produtivamente sobre 

a temática. Texto dissertativo.  
 

 
Bibliografia Básica  

• MORTIMER, Eduardo Fleury. MACHADO, Andréa Horta. Química. v. 1. ed. São Paulo: 

Editora Scipione, 2011. 

• PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. v. 1. 3ª ed. São 

Paulo: Editora Moderna, 2011 

• REIS, Martha. Química: Meio ambiente cidadania tecnologia. v. 1. 1ª ed. São Paulo: 

Editora FTD, 2010 

 

 
Bibliografia Complementar  

 

• CHANG, R. Química: Conceitos Essenciais. 6 ed. São Paulo. Ed. McGraw-Hill. 2006. 

• ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio 

Ambiente. Editora Bookman, 2006. 

• BRAATHEN, P. C. Química Geral. 2 Ed. Viçosa, MG. Edições CRQ-MG, 2010.  

 
 

_______________________________ 

Maurício Silva Araújo 

Professor 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Luiz Fernando Cardeal de Souza 

Coordenador 

PLANO DE AULA 

CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA 

 

Turma Unidade Disciplina Carga horária 

4121 IV 
 
 

 

QUÍMICA II 
Teórica Prática Total 

40 60 100 

Professor Maurício Silva Araújo 

 
Objetivos 

Compreender a importância da leitura para a construção do conhecimento científico, a partir da tomada de 

decisões e resoluções de problemas baseando-se em conhecimentos científicos a fim de contribuir para 

formação de cidadãos atuantes na sociedade em questões relativas à ciência.  
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Habilidades e Competências 

Habilidade 

- Identificar os conhecimentos necessários para a resolução dos problemas da história; 

- Relacionar os fenômenos do cotidiano com os que estão inseridos no conto a partir de conceitos 

científicos em comum. 

 

Competências 

- Argumentar sobre as escolhas feitas ao longo da leitura; 

- Empregar conhecimentos científicos para tomada de decisões; 

- Reconhecer a importância dos conhecimentos científicos para os eventos do seu cotidiano e da 

sociedade.    

 

 
Metodologia 

15 min – Retomada de quais passagens do conto se relacionavam com conhecimentos científicos. 

O questionamento deve ser levantado para que os estudantes argumentem quais e como os conhecimentos 

se relacionam. 

25 min – Porque escolheu essa opção? 

Nesse momento, os estudantes devem revelar os motivos pelos quais tomaram as decisões.  

50 min – Discussão a respeito de qual problema foi mais difícil de resolver. 

Durante todo o tempo, deverão ser exploradas opções do problema identificado, de modo que os 

estudantes revelem os motivos para terem feitos as escolhas nesse trecho específico. Então devem ser 

relacionadas as falas dos discentes com os conhecimentos científicos necessários para o entendimento e 

resolução do problema.  

10 min – A avaliação 

Devem ser esclarecidos os aspectos do texto que deve ser entregue pelos estudantes no próximo encontro.  

  

 
Recursos 

Quadro branco, pilotos coloridos, conto interativo “Um dia na vida” 

 
Conceitos Científicos 

O que ocorrer nas discussões. Transformações de Energia, Grandezas físicas: a pressão. 

 

 
Sistema de Avaliação 

Pariticipação e discussão em sala de aula. Interação com os colegas visando discutir produtivamente sobre 

a temática, texto dissertativo. 
 

 
Bibliografia Básica  

• MORTIMER, Eduardo Fleury. MACHADO, Andréa Horta. Química. v. 1. ed. São Paulo: 

Editora Scipione, 2011. 

• PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. v. 1. 3ª ed. São 

Paulo: Editora Moderna, 2011 

• REIS, Martha. Química: Meio ambiente cidadania tecnologia. v. 1. 1ª ed. São Paulo: 

Editora FTD, 2010 
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Bibliografia Complementar  

 

• CHANG, R. Química: Conceitos Essenciais. 6 ed. São Paulo. Ed. McGraw-Hill. 2006. 

• ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio 

Ambiente. Editora Bookman, 2006. 

• BRAATHEN, P. C. Química Geral. 2 Ed. Viçosa, MG. Edições CRQ-MG, 2010.  

 

 
 

_______________________________ 

Maurício Silva Araújo 

Professor 

 

 

_______________________________ 

Luiz Fernando Cardeal de Souza 

Coordenador 
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APÊNDICE E 

 

Atividade 

Turma: 4111 

Caro estudante,  

Como era de se esperar, você não vai escapar de uma aula de 

Química sem escrever um pouco. Portanto, contribua com sua opinião sobre o 

conto. Para isso escreva um texto respondendo: você achou o texto divertido? 

E a forma como foi utilizado? Mudaria alguma coisa? Foi difícil acompanhar a 

jornada de Hélio? Qual seu filme favorito? Você consegue encontrar no seu 

filme favorito reações químicas? Quais? Explique como você chegou a essa 

conclusão.  

 

 

Atividade 

Turma: 4121 

Caro estudante,  

Como era de se esperar, você não vai escapar de uma aula de 

Química sem escrever um pouco. Portanto, contribua com sua opinião sobre o 

conto. Para isso escreva um texto respondendo: você achou o texto divertido? 

E a forma como foi utilizado? Mudaria alguma coisa? Foi difícil acompanhar a 

jornada de Hélio? Qual seu esporte favorito? Você em quais instantes da 

prática desse esporte você consegue identificar o princípio da conservação de 

energia? Explique como você chegou a essa conclusão. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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Imagine-se um adolescente que 

tem a chance de salvar a garota mais 

bonita da escola usando conhecimentos 

de ciências para esse incrível feito. Nessa 

história, você poderá fazer tudo isso! Nas 

próximas páginas você vai encontrar um 

pequeno texto-interativo de ficção, onde 

suas decisões mudam o rumo da aventura. 

Para começar, leia o trecho 1. Ao 

final de cada trecho você terá uma ou mais 

opções; cada uma leva a um trecho 

diferente. Siga ao trecho indicado. As 

escolhas corretas levam a um final bem 

sucedido. Agora, assuma o papel do 

garoto Hélio no dia mais fantástico da sua 

vida!   

Um dia na vidai: 

conto interativo para o ensino 

de Química 

De: Maurício S. Araújo, Laila Santos 

Conceição, Bárbara Moreira 

Revisão: Profª Drª Maria Elvira do R. B. Bello 

1 Alice, deitada nos seus braços, 

seus longos cabelos negros escorrendo 

como as águas das mais belas cachoeiras, 

olha um olhar profundo aos teus, lábios se 

aproximando...  

TRIIIIIIIIIMMM! São seis horas 

quando o despertador invade seu 

fascinante sonho para avisar-lhe que está 

na hora de ir à escola. Com o coração 

apertado, sua mão ganha o ar com 

velocidade para atingir o aparelho que 

interrompeu seu mais profundo desejo. 

POW! O despertador é golpeado e se 

desfaz em pedaços ao se chocar contra a 

parede.  

“- Levanta para tomar café. Você 

anda se alimentando mal nos últimos dias. 

Sua anemia pode atacar.” Diz seu pai, 

abrindo a porta do quarto. 

Vá para o número 5.  

______________________ 

2 Alice, deitada nos seus braços, seus 

longos cabelos negros escorrendo como as 

águas das mais belas cachoeiras, olha um 

olhar profundo aos teus, lábios se 

aproximando...  

TRIIIIIIIIIMMM! São seis horas 

quando o despertador invade seu 

fascinante sonho para avisar-lhe que está 

na hora de ir à escola.  
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“Nossa, o mesmo sonho que eu 

tive ontem. Que estranho. Hoje vou visitar 

Alice.” 

TRIIIIIIIMMM! O despertador 

interrompe seu pensamento. “Meu pai 

comprou outro despertador? Feio e 

irritante que nem  o velho.” Você desliga, 

agora sem quebrá-lo. 

“- Levanta para tomar café. Você 

anda se alimentando mal nos últimos dias. 

Sua anemia pode atacar.” Diz seu pai, 

abrindo a porta do quarto. “De novo isso, 

pai?” Você desce para a sala e seu pai 

pede para você cortar rapadura para levar 

para sua avó... “Deus, meu dia está se 

repetindo. Será que é tempestade 

magnética? Agora terei a chance de 

descobrir o que aconteceu.”  

“- Tudo bem, pai. Vou cortar a 

rapadura e levar para a vovó. Bom dia.” 

Você se despede do pai.  

Se você vai tomar o café reforçado 

para depois cortar a rapadura, vá para 16. 

Se preferir correr e cortar logo para levar a 

avó, vá para o número 6.  

3 Você retira o tablete de rapadura da 

geladeira, após tomar o café matinal, no 

momento em que seu pai se despede,  

dando um tapinha nas suas costas (“- 

Tchau, campeão!”) apenas para você 

perceber que terá que levar a rapadura 

para sua avó antes de ir para escola – e 

que você nunca foi campeão, nem de 

campeonato de bolinhas de gude. Vá para 

o número 6. 

4 “ -- Com uma menor área de contato 

da faca com a rapadura, a pressão 

exercida pela força que eu aplicarei será 

maior. Logo usarei a ponta da faca para 

partir o doce.” Você pensa.  

Ao executar o movimento, a 

rapadura se parte dando origem a um 

pedaço de tamanho adequado à gula, por 

doce, da vovó. “– Se eu tivesse deitado a 

faca e dado uma pancada com a mão 

poderia até ter me machucado.”  

Vá ao número 14. 

5 Levantar tão cedo não estava nos 

seus planos. “E eu comi feijão na segunda!” 

você pensa. Se quiser voltar a dormir mais 

uns minutinhos para tentar terminar o 

sonho, vá para 9. Se escolher levantar, 

mesmo tão cedo, para tomar café da 
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manhã reforçado e ir para escola, vá ao 

número 16. 

6 “- Como vou cortar um pedaço 

dessa rapadura?” Você pensa ao pôr o 

tablete sobre a pia. . “- Se a menos esta 

rapadura tivesse a um bom tempo fora da 

geladeira!” 

Se você escolher serrar a 

rapadura usando uma faca de cortar pão, 

vá para o número 17; se escolher uma 

faca sem serra, de ponta, usando o fio da 

faca e golpeando com a mão as costas da 

faca, como mostra a figura 1, vá para 22; 

Se escolher usar uma faca sem serra e de 

ponta, colocando a ponta da faca contra a 

rapadura e golpeando com a mão o cabo 

da faca, como mostra a figura 2, volte para 

o número 4;  

 

 

  

7 Você dobra a esquina, sobe 

toda a rua até a casa da vovó. Blim-blom! 

Toca a buzina. “- Quem é?” Você 

reconhece a voz tênue da vovó. “- Sou eu 

vó. Trouxe um presente.” Sua vó abre a 

porta ainda com roupas de dormir. “-

Presente? De manhã cedo? Ave Maria que 

coisa boa!” Você retira a rapadura e a 

entrega.  

“- Você quer deixar sua vó mais 

banguela é menino? Ha, ha, há!! Entra ai e 

come comigo.” Diz a vó. Já saindo você 

responde, ainda rindo da brincadeira da 

vovó, que está atrasado para a escola. 

“- Então você deveria ter ido direto 

pra escola, moleque. Mas obrigado assim 

mesmo, meu filho. E cadê aquela sua 

namoradinha da escola, a Alice? Já deu o 

doce dela?” Ironiza a avó, dando um tom 

malicioso à palavra “doce”.  

“- Ela não é minha namorada, vó. 

Beijos.” Você responde, desejando 

profundamente ser verdade o comentário 

da vovó.  

Caso você tenha ido jogar o lixo, 

passando pelo no número 13, siga voando 

para a escola número 21, pois está 

Figura 1 Figura 2 
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 atrasado. Caso tenha ido direto para a 

casa da vovó deixando para seu pai levar 

o lixo depois, vá à escola no número 20.   

8  Enquanto você embala o doce,  se 

recuperando da mancada ao cortar a 

rapadura, percebe pelo relógio de parede 

que está em cima da hora de sair para a 

aula. Seja rápido, pois ainda é preciso ir à 

casa da vovó. Corra ao número 14.  

9 Você está em um vestiário. Água 

jorra das paredes como se cada azulejo 

fosse um chafariz. Você está todo molhado 

e então um grito perfura seus ouvidos... 

Que horas são? Você tateia a 

mesa de cabeceira atrás do despertador. 

“Onde está?” De um salto, você se lembra 

que após quebrar o despertador decidiu 

dormir um pouco.  

Correndo contra o tempo, você 

engole alguns biscoitos e um copo de leite 

sem perceber que havia suco reforçado de 

laranja com couve na geladeira e mais 

algumas coisinhas nutritivas na mesa.  

Sobre a mesa havia um bilhete:    

“- Hélio, corte um pedaço da 

rapadura que está na geladeira, e leve-a 

para a sua avó. Você sabe como ela gosta 

desses doces no café da manhã. E não 

esquece de desligar a TV, ok? Já estou 

saindo. Beijos. Pai” 

Você precisa correr. Seja rápido e 

vá ao número 6. 

10 Alice, deitada nos seus braços, 

seus longos cabelos negros escorrendo 

como as águas das mais belas cachoeiras, 

olha um olhar profundo aos teus, lábios se 

aproximando...  

TRIIIIIIIIIMMM! São seis horas 

quando o despertador invade seu 

fascinante sonho para avisar-lhe que está 

na hora de ir à escola. “Nossa, o mesmo 

sonho que eu tive ontem. Que estranho. 

Hoje vou visitar Alice..” 

TRIIIIIIIMMM! O despertador 

interrompe seu pensamento. “Meu pai 

comprou outro despertador? Feio e irritante 

que nem o velho.” Você desliga, agora sem 

quebrá-lo. 

“- Levanta para tomar café. Você 

anda se alimentando mal nos últimos dias. 

Sua anemia pode atacar.” Diz seu pai, 

abrindo a porta do quarto. “De novo isso, 
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 pai?” Você desce para a sala e seu pai 

pede para você cortar rapadura para levar 

para sua avó... “Deus, meu dia está se 

repetindo. Será que é tempestade 

magnética? Agora terei a chance de salvar 

Alice, já que eu sei o que aconteceu.”  

Você corta a rapadura, apesar de 

não levá-la para a avó. Ao invés disso, 

você leva o lixo já selecionado até os 

contêineres. Chega na escola e tenta 

convencer Omar a te ajudar. Omar, mesmo 

achando absurda a história de que o dia 

está se repetindo, decide ver até onde isso 

vai dar.  

“- O que eu preciso fazer?” 

Pergunta Omar, curioso. 

“- Impeça Alice de chegar ao 

banheiro. Eu vou buscar a professora de 

química pra retirar o potássio do cano.” 

Você encontra a professora tenta 

explicar o atentado sem mencionar que 

aquele dia está sendo vivido por você 

novamente (“Ela vai dizer que eu sou 

maluco”). Você diz que viu Gina e Danilo 

armando tudo, e que precisa da ajuda dela 

para retirar o metal do banheiro. A 

professora decide te ajudar. 

“- Fecha aquela torneira, por favor, 

Hélio.” Pede a professora, se referindo à 

transmissão do banheiro. Em alguns 

minutos, ela abre o encanamento do  

chuveiro com uma chave inglesa velha 

guardada há anos no depósito. Um pedaço 

de potássio, do tamanho de uma bolinha de 

gude, repousa no cano. Com luvas e um 

vidro contendo querosene, a professora 

retira o potássio.  

Sua história foi provada. Os 

responsáveis, depois que a professora 

levou o caso ao diretor, foram punidos após 

terem confessado. Agora você conseguiu 

salvar sua musa, apesar de ela nem saber 

disso.  

“- Você deveria ir falar com ela, 

cara. No filme Meia noite e um, o dia só 

pára de se repetir quando o herói fica com 

 a mocinha.” Diz Omar, tentando te 

encorajar.  

“- Então eu tenho um dia para 

tentar.” Você responde, mais confiante do 

que qualquer outro dia da sua vida. 

Fim 

11 “Depois eu converso com a vovó. 

Ela vai entender.” Você pensa antes de 

colocar novamente a rapadura na geladeira 

e pegar o lixo para levar aos contêineres de 

coleta seletiva.  
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No caminho, você vai passando 

em frente à banca de jornal do Joca. 

 “TEMPESTADE MAGNÉTICA 

SOLAR PODE PROVOCAR DISTÚRBIOS 

EM TELECOMUNICAÇÕES” diz a 

manchete do jornal que está na seção 

“Jornal do Dia”. Que maluquice. Depois de 

dar um alô ao Joca, você dobra a rua até 

os contêineres: azul para papel, vermelho 

para plástico, amarelo para metal, verde 

para vidro e marrom para orgânico. 

Após colocar cada lixo em seu 

respectivo contêiner, você parte para 

escola para não se atrasar. Vá ao número 

20. 

12 “Vou pegar esse extintor maior 

de CO2 porque ele serve para a maioria 

dos incêndios. É melhor eu garantir.” Você 

pensa. Removendo o lacre para retirar  o 

extintor do suporte, você percebe o quanto 

ele é pesado. “Nossa, preciso me esforçar 

para chegar lá rápido”. Caso você tenha 

machucado a mão cortando a rapadura no 

número 22, vá para o número 30. Se você 

 cortou a rapadura sem machucar a mão no 

número 4, vá ao número 27.   

13 Você vai andando com 

velocidade, levando sacolas de lixo nas 

duas mãos, e a rapadura na mochila. “Não 

tem nada se eu chegar um pouco tarde na 

aula.” No caminho, você vai passando em 

frente à banca de jornal do Joca. 

“TEMPESTADE MAGNÉTICA SOLAR 

PODE PROVOCAR DISTÚRBIOS EM 

TELECOMUNICAÇÕES” diz a manchete 

do jornal que está na seção “Jornal do Dia”. 

Que maluquice. Depois de dar um alô ao 

Joca, você dobra a rua até os contêineres: 

azul para papel, vermelho para plástico, 

amarelo para metal, verde para vidro e 

marrom para orgânico. Após colocar cada 

lixo em seu respectivo contêiner, você 

parte para casa da avó no número 7.  

14 Você vai saindo pela porta da 

frente e vê, para a sua surpresa, o lixo já 

selecionado (orgânicos e recicláveis), que 

seu pai deveria ter levado!!! “Ah, não. O 

lixo! O que eu vou fazer?” Se preferir deixar 

o lixo, para seu pai sair depois somente 

para levá-lo de automóvel, e ir direto para a 

casa da avó, siga ao número 19.  Caso 

ache melhor poupar seu pai e a emissão de 

gases poluentes na atmosfera levando o 
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 lixo, e também a rapadura da avó, mesmo 

sabendo que assim se atrasará mais um 

pouco, volte ao número 13. Se preferir 

levar somente o lixo e deixar a rapadura 

da avó para amanhã, também priorizando 

a aula, vá para o número 11. 

15 Enquanto Omar bebe água, 

você contempla no corredor aquela que 

envolve seus sonhos: os cabelos negros 

presos por um rabo de cavalo, a pele, 

brilha como o céu noturno, lisa como 

marfim negro. As palavras de Omar, 

intercaladas com os goles de água, nem 

sequer entram em seu ouvido. “- Bom dia, 

meninos.” Tímido, você se limita a 

responder, perdendo mais uma 

oportunidade de mostrá-la que você existe. 

Alice entra no banheiro feminino a 

fim de trocar-se para a aula de Educação 

Física. “- Helinho. Helinho. Terra para 

Helio. Cara, você é parado na Alice, em?” 

“- Desculpa, cara. O que você tava 

falando mesmo? 

“- Certa vez eu vi um filme, o nome 

era Meia noite e um, eu acho, que uma 

tempestade magnética faz o tempo volt... 

BOOOMM! “-AAAAAHHHH!!”. Um 

som contundente seguido de um grito 

interrompe a fala. Vá ao número 24.   

16 Dentes escovados, banho 

tomado e mochila arrumada, você vai até a 

sala e vê seu pai arrumar-se com pressa 

para ir ao trabalho, de um lado para outro:  

“- Bom dia, Hélio. O café está na 

mesa.” Diz o pai. 

“- Dia, pai.” Você responde, ainda 

triste por seu sonho interrompido. 

“- Hélio, corte um pedaço da 

rapadura que está na geladeira, e leve-a 

para a sua avó. Você sabe como ela gosta 

desses doces no café da manhã. E não 

esquece de desligar a TV, ok? Já estou 

saindo.” 

Você olha para a mesa e percebe, 

para a infelicidade do seu paladar, o quão 

caprichado de alimentos está o café da 

manhã para minimizar sua deficiência de 

ferro devido à anemia: porção de frutas 

cítricas, com cereais matinais, seguido de 

suco de laranja com couve.  

“Até que não estava tão ruim 

assim”. Saciado, você finalmente respira 

fundo (só de nariz tampado para conseguir 
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beber aquele suco) enquanto no jornal o 

âncora revela:  

“-Astrofísicos detectaram que hoje 

chega à Terra um reflexo da maior 

explosão solar dos últimos anos. Esse 

evento pode interferir nas transmissões por 

radiação eletromagnética: celular, rádio, 

televisão...” 

“Oops!!... vou cortar a rapadura 

para ir logo à escola.” Volte ao número 3.   

17Você pega a faca de cortar pão 

com uma mão, apoia a rapadura com a 

outra e faz movimentos de ida e volta, afim 

de serrar o doce. Aos poucos a rapadura 

vai partindo, enquanto a faca vai e vem, vai 

e vem, vai e vem... “- Nossa!!, quanto 

tempo para partir um doce!”   

O pedaço de rapadura foi obtido, 

apesar de ter custado um bom tempo, e 

uma dorzinha no braço do movimento 

repetitivo com a faca.  

Vá ao número 8. 

18 Atônito, você pensa em como 

tentar ajudar Alice: “Eu preciso apagar essa 

 

 chama para que nenhum de nós se 

queime”. Omar, seu melhor amigo, entra no 

banheiro e se espanta com a cena: “- 

Caraca!! Vamos pedir ajuda, Helinho.” 

“- Calma, Omar. Vamos tentar tirá-

la daqui. Como podemos apagar essa 

chama?”  Você tenta acalmá-lo. 

“- Tem extintores no corredor.” 

“- Boa ideia, cara.” Você se anima 

com a possibilidade de salvar sua musa.  

Omar tenta diminuir o volume da 

chama com a água que sai do 

encanamento, tentando apará-la com as 

mãos, como se estivesse aparando água 

da chuva enquanto você corre para o 

corredor. Lá, uma surpresa: existem dois 

tipos de extintores diferentes. No cilindro 

menor e mais leve está escrito, extintor de 

pó químico para incêndios classe B e C, e 

no cilindro maior, está indicado extintor de 

CO2 para incêndios tipo  A, B e C. Se você 

prefere usar o cilindro tipo pó químico vá 

para 26. Caso você prefira usar o cilindro 

maior, tipo CO2, vá para 12.  

19 “Ele vai estar de carro, mesmo. 

Ele leva depois. Tenho que correr para à 

casa da vó e dar tempo de chegar à escola  



162 
 

no horário.” Você parte em direção à casa 

da avó e ao passar pela banca do Joca... 

“TEMPESTADE MAGNÉTICA SOLAR 

PODE PROVOCAR DISTÚRBIOS EM 

TELECOMUNICAÇÕES” diz a manchete 

do jornal que está na seção “Jornal do 

Dia”. Que maluquice. Vá para casa da avó 

no número 7. 

20 Você vai andando em direção à 

escola, pensando na primeira aula do dia, 

que é...”prática de Educação Física, eu 

acho.” Depois desse corre-corre para 

chegar à escola, pelo menos o 

aquecimento você já fez. “- Bom dia, 

Edson.” Você cumprimenta o porteiro ao 

chega à escola, e percebe que o sinal não 

tocou ainda. Caminhando em direção ao 

pátio, avista seu amigo Omar, no banco 

coletivo do pátio. “- Grande Omar, tudo 

beleza?”, você cumprimenta o amigo. 

Vocês conversam um pouco sobre o 

futebol do final de semana (“aquele 

golaço!”), sobre as garotas da turma, e 

como Alice consegue ser a melhor da 

turma (“E ainda é linda, he he he!!!).  

Vocês continuam conversando 

enquanto seguem pelos corredores ainda 

vazios da escola para beber água: 

“- Você viu a explosão solar? Será 

que vai dar interferência nos celulares, na 

TV e nas rádios?” Comenta Omar. 

“- Sei lá, cara. Tudo isso é uma 

maluquice.”  

Vocês se aproximam do bebedouro 

que fica próximo ao vestiário feminino... 

Vá ao número 15. 

    

21Você corre em direção à escola 

para tentar chegar o menos atrasado 

possível. Corre pelas ruas, pensando que 

terá que correr também na Educação 

Física. Ao chegar ao portão da escola, 

você passa pelo vigia sem ao menos se dar 

conta que ele está ali. Quando vai em 

direção ao pátio, ainda ofegante, percebe 

que a maioria dos estudantes está n pátioa. 

“Nossa, corri tanto que cheguei em cima do 

horário”. Decidido a matar a sede depois da 

maratona, decide ir ao bebedouro.  

Ao chegar ao corredor, ainda vazio, 

você caminha até o bebedouro ao lado do 

banheiro feminino, até que... 

BOOOMM! “-AAAAAHHHH!!”. Um 

som contundente, seguido de um grito, te 

assusta a ponto de fazer você beber de 



163 
 

 uma só vez o maior gole da sua vida. Vá 

ao número 24.   

 

22 “– Vou pegar aquela faca de 

cortar carne e dar uma pancada nesse 

treco duro.” Você apoia a faca com a mão 

esquerda, ergue a mão destra que tem 

mais força, respira fundo, como último 

suspirar antes de um profundo mergulho 

e... 

“– Aaaaaaaaiiii!!!” O golpe quebra 

a rapadura, sim. Mas também lhe dá uma 

luxação na palma da mão ao bater na 

faca. “– Deus, quase sobre a linha da vida. 

É melhor enfaixar isso rápido antes de 

sair.” 

Após proteger a área machucada 

com uma atadura que você levou alguns 

minutos para achar no kit de primeiros 

socorros, você corre para a cozinha para 

embalar o doce para a vovó.  Vá ao 

número 8. 

23 “Vou descobrir como isso 

aconteceu.” Você pensa enquanto Omar 

entra no banheiro com a inspetora da  

escola, Zina. “- Maria, mãe de Jesus, que é 

que está acontecendo aqui?” Espanta-se 

Zina ao ver a cena. Você explica como tudo 

aconteceu. Zina conduz rapidamente Alice 

para a diretoria para que seja levada o 

mais rapidamente a um hospital.   

“- Helio, obrigada!!” Diz Alice 

enquanto é levada por Zina à diretoria. 

Agora é possível ver o profundo corte do 

lado direito do seu rosto. 

Você percebe que ganhou pontos 

com a garota, mas ainda precisa descobrir 

o que aconteceu.  

Se você chegou cedo à escola, 

encontrando Omar antes do “acidente” com 

Alice passando pelo número 20 , investigue 

o caso no número 29. Caso tenha chegado 

tarde, indo direto ao bebedouro, e passou 

pelo número 21, investigue no número 25. 

24 BOOOMM! Um barulho 

semelhante a um bloco de concreto sendo 

estilhaçado. “AAAAAHHHH!! Uma voz 

feminina, vinda do banheiro ao lado, ecoa 

por todo o corredor. Você entra no 

banheiroe percebe uma garota no chão, 

com as mãos ao rosto ensanguentado. 

Aquele cabelo, aquela pele... AAliiice!! A 

torneira do chuveiro parece ter sido 
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 arrancada, junto com os azulejos atrás 

dela. Agora há um pequeno buraco na 

parede onde antes estava a torneira. Água 

está sendo expelida pela tubulação, agora 

quebrada, que passa no local. E o mais 

estranho: há um pequeno foco de incêndio 

no chão, como uma chama proveniente de 

um líquido inflamável derramado no chão.  

Caso você tenha comido um café 

da manhã reforçado passando pelo 

número16, vá ao número 18. Caso não 

tenha feito isso pule para o 28.  

25  “- Cara, o que você fez?”, 

pergunta Omar suspeitando de você. 

“- Não fiz nada. Estava chegando ao 

bebedouro e ouvi um estrondo no banheiro. 

Você acha que eu faria mal à 

Alice??”, Você responde furioso. 

“- É verdade. Desculpa, Helinho. É 

que ainda estou assustado”. 

“- Omar, isso não foi um acidente. 

Preciso descobrir o que aconteceu. Você 

vai me ajudar?”. Você tenta convencer o 

amigo. 

“- Helio, vou tentar explicar o que 

aconteceu ao diretor. Corra para que não 

te acusem injustamente.” 

“- Obrigado. Só não sei por onde começar.” 

“- Porque não tenta no laboratório de 

ciências? Quem quer que tenha feito isso 

pode ter precisado de algo de lá.” 

“- Genial, Omar. Vá correr pra lá.” Vá ao 

laboratório no número 33.  

26 Você retira o lacre de 

segurança do extintor, retirando-o do 

suporte na parede. “Extintores de pó 

químico servem para incêndios de B e C. E 

esse extintor é menor que o outro. 

Perfeito.” Você pensa enquanto se apressa 

para apagar a chama. Ao entrar no 

banheiro, encontra Omar ainda tentando 

minimizar a chama com a água aparada na 

mão. Vá ao 31.  

  

27 Você corre em direção ao 

banheiro, desequilibrando-se pelo peso do 

extintor cheio. “Nossa, se eu estivesse com 

a mão machucada eu não iria conseguir.” 

Imagina que sua avó não vai acreditar 

nisso tudo quando você contar. Corra ao 

banheiro no 31.  
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28 Ao observar a cena -- a garota 

dos seus sonhos ferida, chorando, fogo, 

água, sangue -- sua visão começa a ficar 

turva. “O que é isso?”. O teto começa a 

rodar lentamente. O chão parece querer 

fugir dos seus pés. O suor escorre seu 

rosto e a última coisa que consegue ver 

antes de desmaiar é o rosto de espanto e 

temor do seu melhor amigo, Omar, ao 

entrar no banheiro e não saber a quem 

acudir primeiro...  

Enquanto vai recobrando a 

consciência, você observa o ambiente ao 

redor:  uma cadeira acolchoada, com um 

ventilador próximo ao rosto. “Nossa, como 

vim parar em casa?”. Ao abrir lentamente 

os olhos, percebe um armário à sua 

esquerda, uma mesa de madeira grande 

com gavetas... ”Epa, essa é a sala do 

diretor! Eu estou na escola! Estou me 

lembrando. AAliice!” 

Você se levanta rapidamente para 

ver como está sua colega, enquanto a 

terrível cena volta a memória. Uma mão 

toca seu ombro. “- Senta ai, rapaz. 

Descanse um pouco. Pedimos para seu pai 

vir te buscar.” Diz o diretor.  

“- Mas como está Alice?” 

“- Está no hospital. Ela teve um 

ferimento profundo no rosto enquanto o 

lavava no chuveiro. Mas vai ficar bem. Ao 

que parece, o encanamento estourou no 

momento em que ela o abriu. A pressão da 

água foi muito forte.” 

Apesar das palavras do diretor, 

você não se conforma com o ocorrido. 

“Havia fogo”, você pensa. Mas talvez sua 

crise de anemia, que o fez desmaiar, tenha 

feito você ver coisas demais. Agora você 

sabe que não deve deixar de cumprir suas 

obrigações com o garfo.  

Seu pai demora um pouco, mas vai 

à escola te buscar. Você conta tudo a ele, 

que fica bastante surpreso com a história, e 

também muito bravo por não ter se 

alimentado direito. O dia passa mais lento 

que o normal.  Tudo que você deseja é 

estar ao lado de Alice e cuidar dela. 

Amanhã você a visita. Amanhã você 

mostra o quanto você gosta dela. Você 

dorme mais cedo que de costume.  

Volte ao número 2.           

    29“- Helinho, foi só o cano 

que estourou quando ela estava lavando o 

rosto no chuveiro. A pia não está 
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 quebrada?” Diz Omar, tentando te 

convencer que foi apenas um acidente. 

“- Não, cara, tem alguma coisa 

errada. E a chama? Parecia álcool no 

chão. Algo fez o álcool queimar. Temos 

que descobrir.” 

“- Você tem razão. Por onde 

vamos começar então?” Vocês vão 

conversando enquanto o corredor enche 

de alunos curiosos. 

“- Primeiro vamos sair daqui. Ir 

para um lugar mais tranquilo. Aquela sala 

de aula vazia ali é perfeita.” Vocês 

caminham até a sala. “– Você chegou aqui 

mais cedo, Omar. Por acaso viu alguma 

coisa suspeita?”  

“- Não, cara. As únicas pessoas 

que eu vi indo para o corredor foram 

aquela CDF do primeiro ano com o irmão 

brutamontes, a Gina e Danilo. Eles sempre 

chegam cedo.” Responde Omar. 

“- Se o líquido que queimou no 

chão era álcool, só há um lugar onde 

poderia ser achado: na sala dos materiais 

de limpeza.” Você conclui. 

“- E no laboratório de ciências 

também!” Completa Omar. 

“- É verdade. Vá até a sala da 

limpeza. Eu vou ao laboratório. Cuidado 

para não te verem. Nós nos encontramos 

no pátio em 10 minutos.”  

Vá sorrateiramente ao laboratório 

no número 33. 

 30 Você vai se esforçando para 

carregar o extintor pelo corredor. Este peso 

faz lembrar que sua mão está machucada. 

Faltam vinte passos, sua mão incomoda. 

“Eu preciso chegar lá”. Faltam doze, sua 

mão dói. “Droga, estou quase lá”. Faltam 

só mais cinco!! Sua mão lateja e lhe faltam 

forças. “Preciso ajudar Alice”. Faltando dois 

passos até o banheiro, sua mão fraqueja e 

o extintor cai no seu pé. A dor é 

insuportável. 

Parece que os dedos foram 

esmagados sob o tênis. Você cai no chão 

apertando o pé com as mãos para 

amenizar a dor ao mesmo tempo em que a 

inspetora Zina chega ao corredor para 

investigar todo aquele barulho.  

“O que você está aprontando ai, 

garoto?” Pergunta a inspetora. 

“Ajude Alice no banheiro, Zina! 

Depois eu explico.” Você grita.   

Zina, com força acumulada nos 

seus oitenta e oito quilos, carrega o extintor 

e apaga a chama no banheiro.        
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“Droga, que mancada! Agora não é 

Alice que precisa de ajuda, mas eu 

também.” E pior: você não conseguiu ser o 

salvador da garota dos seus sonhos.  

Depois de serem levados ao 

hospital -- onde seu pai já lhe aguardava 

depois de ser avisado pelo diretor -- você 

com dois dedos do pé quebrados e Alice 

com um corte no rosto, você se despede 

da garota mais envergonhado que de 

costume, sabendo que perdeu a chance 

de ajudá-la.  

O resto do dia passa mais lento 

que o normal.  Amanhã você tem que 

contar a história toda para o diretor. Tudo 

que você deseja é estar ao lado de Alice e 

cuidar dela. Amanhã você a visita. 

Amanhã você mostra o quanto você gosta 

dela. Você dorme mais cedo que de 

costume.  

Volte ao número 2.           

 

31“- Sai, sai, sai. Vou acionar o 

extintor.” Você alerta Omar.  

Tendo cuidado para não atingir 

Alice, que já está de joelhos no chão, com 

as mãos ao rosto, você aciona a exaustão 

sobre a chama. “SHIIIIIIIIIIIIII!”. 

 Muito rapidamente a chama se 

apaga. Você joga o cilindro ao chão e corre 

para socorrer a garota. Só então você 

percebe que o ferimento em seu rosto 

parece ser grave.  

“- Você, você está bem?”. Você se 

preocupa com Alice enquanto Omar sai 

para chamar ajuda.  

“- Meu rosto. Está doendo. Por 

favor, Hélio, me ajude.” 

“- Vai ficar tudo bem. Omar foi 

buscar ajuda. Eu cuidarei de você.” Você a 

conforta enquanto lava o sangue do rosto e 

das mãos de Alice.  

“- Obrigada, Helinho.” 

Vá ao número 23. 

32 Você abre o armário de física: 

lâmpadas, LEDs, fios de cobre, canos de 

diversos diâmetros, ferramentas diversas, 

pequenas esferas de plástico, de aço, de 

vidro, termômetros...”Nossa, quanta coisa. 

Vou me concentrar no que está faltando”. 

Você procura entre cada prateleira e 

percebe que onde deveria haver uma 

chave inglesa, há algumas chaves de 

fenda. Além de algumas lâmpadas 

quebradas, você percebe também que 

alguns fios de cobre foram cortados. 
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“Chave inglesa e fios de cobre. 

Como alguém usaria isso para provocar 

aqueles danos?” 

Volte ao número 34. 

33 Você vai andando pelos 

corredores até o laboratório de ciências. 

Alguns alunos ainda correm para ver o 

incidente no banheiro. Passando entre 

eles, chega à porta do laboratório de 

ciências. “Nossa, esqueci que preciso da 

chave. Como vou entrar?” Você gira a 

maçaneta sem esperança, só para ter 

certeza de que estava trancada. “Click!”, a 

porta, para sua surpresa, se abre. “Deve ter 

alguém ai dentro. Devo ter cuidado” - você 

pensa. Você bate na porta e espera uma 

resposta para assegurar que não tem 

ninguém lá dentro. Abrindo a porta 

lentamente, você olha o interior do 

laboratório. “Não tem mesmo ninguém 

aqui, esqueceram a porta aberta?!”. Entre 

no laboratório no número 34.   

34 Você entra no laboratório e 

fecha a porta. “Tenho que ser rápido antes 

que alguém apareça na porta”, você 

pensa. Para sua sorte, o laboratório é 

 arrumado frequentemente pelos 

professores responsáveis, e as prateleiras 

de cada armário são rotuladas com os 

nomes dos materiais. “Será fácil achar o 

que está faltando. Preciso me apressar.” 

Agora você precisa decidir por onde 

começar: se prefere o armário de Física, vá 

para ao 32. Se vai começar pelo de 

Química, vá ao 36. No caso de começar 

pelo armário de Biologia, vá ao número 37. 

Se você já olhou o que gostaria no 

laboratório, vá ao pátio no número 40. 

35 Você chega ao pátio e senta no 

banco esperando Omar. “Preciso juntar as 

peças para descobrir, de fato, o que 

aconteceu.” Você pensa. Alguns minutos 

depois Omar surge correndo em sua 

direção, aparentando ter alguma 

informação importante: 

“- Helinho, você não sabe o que eu 

descobri.” Omar grita eufórico, 

“- Fala baixo, mané! Diga o que 

foi.” Você fala enquanto olha a volta para 

assegurar que ninguém está ouvindo a 

conversa. 

“- Deixe eu me acalmar um pouco.” 

Omar respira fundo. “- Quando cheguei 

perto da sala de limpeza, vi aquele tal 
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Danilo saindo lá de dentro. Escondi para 

ele não perceber que eu o tinha visto. Ele 

saiu com atitude suspeita. Quando entrei 

na sala, notei que tinha uma chave 

separada do molho que fica pendurado na 

parede. Peguei a chave e li o adesivo 

preso nela.” Dizia “Lab. Ciências”. 

“- O laboratório de ciências estava 

aberto quando eu cheguei lá. Só pode ter 

sido ele.” Você conclui. 

“- E mais: o álcool tinha sumido.” 

Agora que você e Omar coletaram 

evidências no laboratório e na sala de 

limpeza vá ao número 39.     

36 “O armário de química!!”, você 

pensa esperançoso de encontrar uma 

evidência. Frascos e mais frascos de 

reagentes químicos, diversas vidrarias, 

esferas plásticas, bolas de isopor... Você 

começa a comparar os nomes dos 

reagentes com os rótulos das prateleiras. 

“Nossa, tem uma base faltando aqui: o 

hidróxido de sódio. Está faltando também 

esse metal aqui. O potássio.” Além disso, 

não há mais nada ausente no armário de 

química. 

Volte ao 34.   

37 ”Vou olhar o armário de 

biologia”, você decide. Vidros de relógio, 

tubos de ensaio, modelos de corpo humano 

e de diversos órgãos, recipientes de vidros 

contendo amostras de espécies em formol. 

Não parece faltar nada nesse armário. 

“Droga, aqui não tem nada”. Volte ao 34.  

38 Você vai até o pátio, senta no 

banco e tenta juntar as peças para 

solucionar o caso. Fios de cobre, chave 

inglesa, potássio, hidróxido de sódio. O 

que, de fato, foi usado? Será que foi só um 

acidente devido ao encanamento velho? E 

aquele fogo?  

Caso você já tenha descoberto o 

que aconteceu, e tem certeza que usaram 

fios de cobre e o hidróxido de sódio, vá ao 

41. Caso você ache que usaram hidróxido 

de sódio e a chave inglesa vá para 42. 

Caso você acha que usaram a chave 

inglesa e o potássio, vá para 43.  
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39 Nossa! Então aquela chama 

pode ter sido causada pela queima do 

álcool. O que pode ter explodido no cano 

para ter gerado a fagulha? Agora você 

precisa arrumar as peças do quebra-

cabeça. Se você acha que, além do álcool 

foram usados fios de cobre e o hidróxido 

de sódio, vá ao 41. Caso você ache que 

usaram hidróxido de sódio e a chave 

inglesa vá para 42. Caso você acha que 

usaram a chave inglesa e o potássio, vá 

para 44.  

   

40 Você sai do laboratório 

devagar, tendo o cuidado para ninguém te 

ver ao sair. Você fecha a porta às suas 

costas e corre em direção ao pátio. “Será 

que o que eu descobri no laboratório tem 

algo a ver com o incidente? Preciso pensar 

um pouco”. Caso você tenha marcado no 

pátio com Omar no número 29, vá ao 35. 

Caso Omar tenha ido falar com o diretor 

para tentar garantir seu álibi, vá ao 38.  

41 Você mata a charada! Ou assim 

espera. Corre ao diretor para tentar 

convencê-lo que aquilo não foi um 

acidente, que alguém armou aquilo. 

Alguém quis ferir Alice. Ao bater na porta 

da direção e não obter resposta você se 

lembra que o diretor pode ter levado 

pessoalmente Alice ao hospital. Você olha 

para os lados e vê a professora de 

Química. “Perfeito!”. Pensa. Ela vai 

acreditar em mim. Você a chama e conta 

como alguém poderia usar fios de cobre e 

hidróxido de sódio para explodir um 

encanamento e gerar fagulhas para 

queimar álcool.  

“- E então, professora, a senhora 

acredita em mim?” 

“- Eu acredito, Helio. Mas isso que 

você está me dizendo é impossível. E tem 

mais. O hidróxido de sódio não está no 

armário porque ele acabou! Eu usei todo 

nas aulas. Desculpe, mas você está 

viajando na maionese.    

Vá frustrado para o número 45.  
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42 Você mata a charada! Ou assim 

espera. Corre ao diretor para tentar 

convencê-lo que aquilo não foi um 

acidente, que alguém armou aquilo. 

Alguém quis ferir Alice. Ao bater na porta 

da direção e não obter resposta você se 

lembra que o diretor pode ter levado 

pessoalmente Alice ao hospital. Você olha 

para os lados e vê a professora de 

Química. “Perfeito!”. Pensa. Ela vai 

acreditar em mim. Você a chama e conta 

como alguém poderia usar a chave inglesa 

e hidróxido de sódio para explodir um 

encanamento e gerar fagulhas para 

queimar álcool.  

“- E então, professora, a senhora 

acredita em mim?” 

“- Eu acredito, Helio. Mas isso que 

você está me dizendo é impossível. E tem 

mais. O hidróxido de sódio não está no 

armário porque ele acabou! Eu usei todo 

nas aulas. Desculpe, mas você está 

viajando na maionese.    

Vá frustrado para o número 45.  

 

43 Você mata a charada! Ou assim 

espera. Corre ao diretor para tentar 

convencê-lo que aquilo não foi um 

acidente, que alguém armou aquilo. 

Alguém quis ferir Alice. Ao bater na porta 

da direção e não obter resposta você se 

lembra que o diretor pode ter levado 

pessoalmente Alice ao hospital. Você olha 

para os lados e vê a professora de 

Química. “Perfeito!”. Pensa. Ela vai 

acreditar em mim. Você a chama e conta 

como alguém pode ter usado uma chave 

inglesa para abrir o encanamento e ter 

colocado o metal potássio lá.  

“- O que está dizendo é coerente, 

Hélio. E grave também. Se algum 

estudante fez isso, teremos que investigar.” 

Diz a professora. 

“- Com certeza, professora. Eu só 

não sei quem poderia ter feito.”  

Você apresenta a possibilidade de 

ter sido um ato de vandalismo e não um 

acidente. A professora acredita e promete 

conversar com o diretor. No resto do dia, os 

professores se dedicam a averiguar em 

cada turma quem teria feito aquilo. Você 

volta pra casa sem saber quem foi, mas 

tendo a certeza de que quem fez será 

punido. 
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Você volta para casa mais aliviado 

por ter ajudado a resolver o caso. 

Entretanto, triste por não ter impedido 

Alice de sofrer a agressão. “Se eu tivesse 

outra chance, poderia salvá-la.” Você 

dorme sonhando com essa possibilidade. 

Volte ao número 2.    

  44 Você mata a charada! Ou 

assim espera. Corre ao diretor para tentar 

convencê-lo que aquilo não foi um 

acidente, que Danilo pode ter armado 

aquilo. Ele quis ferir Alice. Ao bater na 

porta da direção e não obter resposta você 

se lembra que o diretor pode ter levado 

pessoalmente Alice ao hospital. Você olha 

para os lados e vê a professora de 

Química. “Perfeito!”. Pensa. Ela vai 

acreditar em mim. Você a chama e conta 

como alguém pode ter usado uma chave 

inglesa para abrir o encanamento e ter 

colocado o metal potássio lá. E como o 

potássio pode provocar a combustão do 

álcool. Você conta também a sua suspeita 

sobre Danilo. 

“- O que está dizendo é coerente, 

Hélio. E grave também. Se Danilo fez isso, 

teremos que investigar.” Diz a professora. 

 

“- Professora, o estranho é que um 

plano tão elaborado não parece ter vindo 

da cabeça de Danilo.” Você diz.  

“- Realmente. Ele não tem esse 

perfil. Será que ele teve um comparsa?” 

Questiona a professora. 

Danilo é chamado após a 

professora defender a sua suposição para 

a vice-diretora. Após ser interrogado, revela 

que a ideia foi da sua irmã, a Gina. Disse 

que ela tinha inveja, pois todos gostavam 

da popular, inteligente e linda Alice 

enquanto ela era só a “CDF” do primeiro 

ano. 

Você volta para casa mais aliviado 

por ter ajudado a resolver o caso. 

Entretanto, triste por não ter impedido Alice 

de sofrer a agressão. “Se eu tivesse outra 

chance, poderia salvá-la.” Você dorme 

sonhando com essa possibilidade. Volte ao 

número 10. 

45 Apesar de tentar, você não 

descobre o que pode ter provocado todo 

aquele incidente. Você tenta ligar para seu 

pai, mas percebe que o celular está “fora 

da área de cobertura”.  
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“- Todos os celulares estão sem 

sinal, Hélio. É a explosão solar.” Diz a 

professora. 

Após esperar notícias de Alice na 

escola – o ferimento não foi tão grave e já 

está sendo medicado – você vai para casa 

frustrado por não ter ajudado Alice como 

deveria e nem desvendado o mistério.  

“Vai ver eu estou viajando na maionese 

mesmo. Deve ter sido um acidente. Se eu 

tivesse outra chance, poderia salvá-la.” 

Você dorme sonhando com essa 

possibilidade. Volte ao número 2. 
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