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RESUMO 

 

 

A busca por diferentes estratégias de ensino e aprendizagem vem sendo uma das 

preocupações dos profissionais da educação brasileira. Isso porque o papel do professor 

é mediar à construção do conhecimento por seus alunos. O professor pode, por meio de 

sua formação inicial, por exemplo, conhecer e elaborar metodologias de ensino para o 

estudo dos conteúdos científicos na Educação Básica. Assim, torna-se necessário que o 

futuro professor aprenda a utilizar cada metodologia, de forma a proporcionar melhor 

ensino de determinado conteúdo. No Ensino de Ciências algumas destas metodologias 

vêm se destacando nos últimos anos, dentre eles têm-se o Jogo didático (JD). Assim, o 

objetivo desta pesquisa foi verificar quais as contribuições que o estudo e elaboração de 

jogos didáticos pode proporcionar para a formação inicial de professores de Química na 

Universidade Estadual de Santa Cruz. Para isso, a mesma foi elaborada com base em 

duas grandes etapas, a saber: 1) Estudo teórico sobre JD; e 2) Estudo prático sobre JD. 

O público alvo foram licenciandos em Química, matriculados na disciplina de Química 

Geral I. Por meio de um questionário investigativo foi possível levantar dados sobre as 

concepções dos licenciandos sobre Estratégias de Ensino e Aprendizagem, JD’s e a 

contribuições destes para a formação do professor de Química. Das características 

listadas pelos licenciandos as mais destacadas foram o “Desenvolvimento do interesse 

do aluno” e da “Relação entre professor/aluno”, além da “Criatividade” e melhor 

“Estudo dos conceitos científicos”. Além disso, a leitura e discussão de textos sobre o 

lúdico foi fundamental para o desenvolvimento dos jogos pelos licenciandos. Assim, os 

jogos elaborados pelos licenciandos apresentavam, em geral, muitas das características 

destacadas na etapa de Estudo Teórico, realizada nesta pesquisa, o que nos possibilitou 

afirmar que o estudo realizado foi importante para o desenvolvimento da parte prática 

(jogos). Ao fim da pesquisa foi possível observar o despertar de uma postura lúdica nos 

sujeitos de pesquisa, o que nos permitiu propor o termo Docente Lúdico. Assim, o 

docente lúdico é aquele capaz de desenvolver a criatividade, o trabalho em equipe e o 

melhor ensino dos conceitos científicos por meio do trabalho com o lúdico, o que pode 

resultar numa melhor relação entre aluno e professor e a reflexão sobre a própria prática 

docente. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Jogos didáticos, Formação inicial de professores, Ensino de 

Química
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INTRODUÇÃO 

 

A escola é um local de constantes aprendizados, sejam estes vinculados aos 

conhecimentos a serem construídos pela interação entre alunos e professores, como 

também aos valores morais, éticos e culturais que o ambiente escolar proporciona aos 

sujeitos nele ativos. É na escola que o indivíduo possui a primeira ideia do que vem a 

ser o meio social em um ambiente formal de aprendizagem, uma vez que lida com 

outras pessoas e estabelece um ciclo de trocas constantes: diálogo, experiências e 

conhecimentos científicos. 

Ao pensar na escola sob essa perspectiva, torna-se de fundamental importância 

ressaltar que esta compõe um ambiente maior e mais complexo de organização humana, 

a sociedade. Isso inclui pensar que em uma sociedade as mudanças ocorrem a todo o 

momento e cabe a escola preparar os seus estudantes para tais mudanças. Essa 

afirmação se assemelha ao que propõe Córdula (2013), na qual as sociedades  

Passam por inúmeras transformações, o que as levam a uma ascensão e/ou 

declínio devido as relações sócio-politico-econômicas que oscilam e que 

refletem diretamente na população, partindo das relações mais complexas até 

chegar ao indivíduo, que retroalimenta estas mudanças num processo 

contínuo (CORDULA, 2013, p.39). 

 

O autor faz menção à importância do indivíduo nas transformações ocorridas na 

sociedade. Assim, cada sujeito que ocupa um lugar na escola contribui, por meio da 

construção do conhecimento neste espaço, para a formação da sociedade em que se 

encontra inserido. Isso implica também refletir sobre como a escola vem desenvolvendo 

esse papel na constituição científica e social do individuo, pois, é de se concordar que, 

por ser um ambiente administrado financeiro e pedagogicamente por outros indivíduos, 

a escola pode ser uma via de interesses próprios de tais sujeitos. 

Por mais que essa discussão seja interessante, nosso foco maior é estabelecer 

uma ligação entre esse papel social e científico da escola, com a utilização de 

metodologias de ensino e, indubitavelmente, isso perpassa pela formação do professor. 

Isso se torna fácil quando voltamos nosso olhar para uma fração da escola, talvez a mais 

enriquecida de descobertas e contribuições para a formação de qualquer indivíduo: a 

sala de aula. Nessas quatro paredes é possível observar a prática docente e os processos 
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de ensino aprendizagem, o que implica pensar em currículo, utilização de metodologias 

e/ou ferramentas pedagógicas, subjetividade dos sujeitos envolvidos nesse contexto, 

dentre outras articulações que podem ser possíveis pela interação entre professor e aluno 

e os alunos entre si, sendo isso possível de observar quando se está imerso no ambiente 

da sala de aula. 

Nesse sentido, surge o interesse pelo trabalho docente. Durante três anos de 

minha graduação em Licenciatura em Química, pela Universidade Estadual de Santa 

Cruz, UESC, fui bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, 

PIBID. Neste período pude perceber a riqueza do ambiente escolar que é abordada por 

Córdula (2013), uma vez que é a partir deste contato que se entende a verdadeira 

natureza do ser professor. Para Elali (2003) o ambiente escolar pode ser designado 

como uma fração do meio ambiente, onde a aprendizagem é o foco e por meio deste 

local é possível construir conhecimentos científicos, sociais e culturais.  

No PIBID pude participar das dinâmicas na sala de aula por meio das atividades 

que a professora supervisora desenvolvia, em que nós, bolsistas a auxiliávamos. 

Durante esse tempo já pude perceber a importância da utilização de metodologias 

interessantes para o despertar do interesse dos alunos pelos conteúdos científicos, mais 

precisamente os de Química. Todavia, ainda não se cogitava a utilização de Jogos 

Didáticos (JD) em sala de aula, penso que por conta do não conhecimento em 

decorrência da pouca publicação na área do Ensino de Ciências. 

No segundo ano de graduação participei como monitor das Oficinas de 

Experimentação e Jogos Didáticos para o Ensino de Química, um evento ligado ao 

programa de formação continuada de professores de Química da UESC. Até antes desse 

evento, para mim, não havia nenhuma perspectiva para o trabalho com Jogos no ensino 

de conceitos científicos. Na verdade, o pensamento que em mim predominava era que 

os jogos didáticos não eram ferramentas confiáveis para a aprendizagem dos conteúdos 

escolares, uma vez que “misturam” o estudo do que é científico com o brincar, e isso 

não era aceito, em minha concepção, como plausível. 

A oficina ministrada pelo grupo de colegas e por mim tinha como título 

“Aprendendo com diversão: O uso da Ludicidade no Ensino de Química”, e consistia 

em duas partes, uma teórica e uma prática. Na parte teórica abordamos as principais 

ideias sobre jogos didáticos no ensino de Química, trabalhando com referenciais como 
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Soares (2004) e Cunha (2012), mas também com obras que retratavam o uso da 

ludicidade em geral, abrangendo outras áreas de conhecimento, como Kishimoto 

(1998). Foi desenvolvido, no momento prático, uma adaptação do ludo químico, o qual 

apresentava-se como uma proposta para o estudo de Ácidos e Bases de Arrhenius e 

Bronsted-Lowry.  Os participantes desta oficina eram professores em formação inicial 

(licenciandos) e continuada em Ciências, em sua grande maioria de Química. 

Todavia, o conhecimento sobre Jogos Didáticos (JD) e suas possibilidades ainda 

era muito pequeno, o que não possibilitava uma discussão mais precisa e complexa com 

os participantes. Mas, por outro lado, esse primeiro contato serviu para promover a 

minha reflexão acerca dos jogos como ferramenta de ensino e destes como possibilidade 

metodológica, tanto para a introdução de conceitos como, também, num contexto 

avaliativo. Sendo assim, foi nesse momento que despertei o interesse pelos jogos 

didáticos para o ensino de Química. 

No ano posterior, em 2013, a oficina foi realizada novamente, porém em 

parceria com profissionais da Geografia, adquirindo caráter interdisciplinar. Nesta 

edição, a oficina tinha como título “O jogo didático como proposta interdisciplinar para 

o estudo do Ciclo da água”, em que foi realizado um momento de estudo teórico sobre 

JD’s e, em uma segunda parte, a confecção de uma trilha ecológica que possuía como 

tema a poluição marinha. Assim, contamos com a participação de professores de 

Química, Física, Biologia e Matemática, que apresentaram sua opinião sobre a 

utilização dos JD para o ensino de Ciências, bem como suas limitações. Dentre essas, a 

mais citada foi a Formação Inicial, onde os jogos não são apresentados como 

metodologia de ensino aos professores nesse período. 

Por meio deste evento foi possível perceber o caráter interdisciplinar que os JD’s 

podem possibilitar ao estudo de conceitos na escola. É importante estabelecer que a 

ideia de interdisciplinaridade que temos em mente é semelhante à de Pacheco et al. 

(2010), na qual um processo interdisciplinar  

visa integrar as verdades de cada disciplina como unidades simples, mas 

aceitando suas diferenças e respeitando a complexidade de sua própria 

formação, reintegrando cada disciplina em um todo que já foi um dia 

naturalmente unido. Passando então a perceber cada disciplina como 

inseparável da construção do todo do qual passa a fazer parte, distinguindo-o, 

porém, desse mesmo todo (PACHECO et al., 2010, p. 137). 
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Nesse sentido, naquela ocasião buscamos por meio da oficina apresentar uma 

alternativa para o ensino do tema água e dos conceitos de Química e Geografia numa 

perspectiva de reintegração disciplinar, na qual havia valorização dos conhecimentos 

das disciplinas envolvidas, cada uma em sua especificidade. Todavia, deve-se 

estabelecer um diálogo que proporcione a articulação destes saberes dentro de um 

mesmo momento de construção do saber. 

Alguns autores propõem a ideia de que a interdisciplinaridade constitui uma 

forma de estabelecer um ensino contextualizado. A contextualização tem várias 

definições, mas uma que consideramos interessante é a de Silva e Marcondes (2014, 

p.16) onde o ensino contextualizado é entendido como “pensar numa abordagem que 

busque estreitar a relação entre conceitos e contextos, com vistas a ensinar para a 

formação do cidadão”. Os mesmos autores fazem ressalva que o trabalho 

interdisciplinar é uma maneira de se trabalhar a contextualização na escola. Isso se torna 

possível entender quando retrocedemos à ideia de Córdula (2013), fazendo uma 

articulação com Pacheco (2010) e Silva e Marcondes (2014). 

Estabelecendo esta relação, pode-se entender que: 1) A escola é um ambiente 

que deve proporcionar o estudo e compreensão das transformações sociais dos 

estudantes, atendendo as demandas da sociedade (CÓRDULA, 2013); 2) A 

compreensão das mudanças sociais pode ser feita numa perspectiva de reintegração 

disciplinar, articulando os conceitos de diferentes áreas de conhecimento para o 

entendimento do mundo como um sistema mais complexo (PACHECO, 2010); 3) Esse 

entendimento de mundo, de esfera social, constitui a ideia de valorização do cotidiano, o 

que nos remete a pensar em um ensino contextualizado (SILVA; MARCONDES, 

2014). Assim, podemos estruturar nossa própria definição para escola, sendo esta um 

ambiente em que o ensino dos conceitos científicos deve levar em consideração o 

cotidiano dos sujeitos ali presentes, fazendo uma relação deste com as ciências a fim de 

proporcionar uma compreensão científica do mundo e das demandas sociais. 

Agora é possível entender como o ambiente escolar pode levar o aluno de 

graduação a “tomar gosto” pela docência. Ao pensar na definição proposta de escola e 

na minha experiência com o PIBID, é razoável afirmar que essa articulação entre 

conceitos científicos e valorização do cotidiano dos indivíduos leva o licenciando a 

refletir sobre o papel do professor nesse processo, função esta de extrema importância 
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para a sociedade. Ao fazer essa reflexão, o licenciando começa a pensar em 

possibilidades de trabalhar com os conteúdos de maneira mais atrativa e diferenciada, o 

que os conduz às metodologias de ensino, em especial, os JD’s. 

Quando nos referimos aos JD’s, embora pareça ser uma ideia simples há quem 

os confunda com os jogos de entretenimento. Esses últimos têm como única e 

imprescindível função, divertir o sujeito que o joga, utilizando para isso de recursos 

gráficos avançados, roteiros e personagens cativantes, além de artifícios que prendem a 

atenção do indivíduo no jogo. Afirmo isso com tanta ênfase porque, muito embora 

inicialmente meu interesse pelos jogos didáticos não fosse grande, o interesse por jogos 

de entretenimento sempre prevaleceu desde ainda criança, o que pode também ser uma 

justificativa para o interesse em realizar essa pesquisa. 

Por mais que os jogos didáticos já estejam sendo divulgados no ensino de 

Química, a maioria dos trabalhos se preocupa em focar no aluno durante o processo de 

aplicação desta metodologia de ensino. O que gostaríamos de identificar e analisar são 

os acréscimos que o trabalho com jogos pode promover à formação do docente. Com 

base nisso tem-se a seguinte questão de pesquisa: Quais as possíveis contribuições do 

estudo e elaboração dos jogos didáticos para a formação inicial do docente em 

Química? 

Para responder essa pergunta foram traçados objetivos, gerais e específicos, que 

nos conduziram a possíveis hipóteses. Após a realização das etapas de pesquisa se 

pretende revelar soluções (caminhos) para o problema de pesquisa proposto, tendo 

como foco um público especifico para o objetivo em um público específico, os 

licenciandos da UESC. Assim, tem-se como objetivo geral de pesquisa: Verificar quais 

as contribuições que o estudo e elaboração de jogos didáticos podem proporcionar 

para a formação inicial de professores de Química na Universidade Estadual de 

Santa Cruz.  

Dos objetivos específicos, tem-se: 

 Identificar na literatura do ensino de Ciências possíveis respostas para o 

problema de pesquisa proposto; 

 Investigar o grau de conhecimento sobre jogos didáticos por parte dos sujeitos 

participantes da pesquisa (licenciandos em Química); 
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 Diagnosticar as contribuições dos jogos didáticos na formação inicial dos 

licenciandos de Química; 

 Identificar um perfil para o professor que realiza o estudo teórico-prático sobre 

Jogos Didáticos. 

 

Nesse sentido, pretende-se conduzir por meio deste trabalho uma discussão 

sobre os jogos didáticos e articulá-los com a formação do docente em Química, partindo 

do ponto de vista que minha formação inicial também teve como contribuição a 

utilização dos jogos didáticos como ferramenta de ensino. Para isso, essa dissertação 

está estruturada em seis grandes capítulos, a saber: 1) O que é um jogo didático? Um 

pouco de teoria; 2) Os jogos didáticos e sua tendência para o ensino de Ciências: em 

foco o Ensino de Química; 3) A formação do Professor de Química: O Docente Lúdico; 

4) Percurso metodológico; 5) Análise dos resultados; 6) Considerações Finais. 

No primeiro capitulo será feita uma abordagem sobre os jogos didáticos como 

metodologia de ensino-aprendizagem, destacando também os principais referenciais que 

serão utilizados nesta pesquisa. Em seguida, será feito um levantamento e identificação 

das tendências dos trabalhos sobre jogos didáticos em eventos e periódicos do Ensino de 

Química. O intuito maior é identificar quais são as possíveis tendências para os jogos 

nesta área. Assim, tal capítulo atende ao primeiro objetivo específico desta pesquisa. 

Nos capítulos posteriores o direcionamento para a formação inicial de 

professores de Química, primeiro por meio de um capítulo apenas apresentando 

referenciais teóricos e nos demais as características da pesquisa e seus resultados e 

discussão.  
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1. O QUE É UM JOGO DIDÁTICO? UM POUCO DE TEORIA 

 

 

 

 

Neste capítulo pretendemos trazer uma breve abordagem sobre os JD’s, 

buscando assim, definir um referencial a ser utilizado nos próximos capítulos. É 

importante ressaltar que, quando se fala de jogo didático a primeira impressão que se 

tem é a ideia do brincar, do divertido, que, de fato é um dos objetivos primordiais dos 

JD’s. Todavia, o jogo didático possui características que vão além da diversão, como 

apresentado durante todo este primeiro capitulo. 

Cunha (2012) traz em seu artigo “Jogos no Ensino de Química: Considerações 

teóricas para sua utilização em sala de aula”, publicado na Revista Química Nova na 

Escola, uma breve discussão sobre a utilização dos jogos para diferentes fins, tanto de 

diversão quanto para aprendizado. A reflexão trazida pela autora faz referência à 

utilização dos jogos desde a época em que as ideias de Platão e Aristóteles eram tidas 

como a principal fonte teórica de conhecimento, onde os mesmos acreditavam no 

“aprender brincando” (CUNHA, 2012).  

Já como ferramenta pedagógica, o jogo foi assim vislumbrado a partir de debates 

desencadeados com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996), 

onde o uso do lúdico se tornou reconhecido como possibilitador do ensino-

aprendizagem em conceitos científicos. 

O jogo em si, como objeto de divertimento, é uma atividade difundida pelo 

homem desde as antigas civilizações, principalmente em Roma. Alguns autores lúdicos 

veem a necessidade de explorar esse contexto histórico do jogo, o que nesta pesquisa 

não o faremos. Todavia, alguns nexos serão estabelecidos para dar seguimento no texto. 

Assim, as informações históricas podem ser obtidas por meio de nossa fonte literária, a 

obra de Bemvenutti et al. (2010).  

Quando olho uma criança ela me 

inspira dois sentimentos, ternura pelo 

que é, e respeito pelo que posso ser. 

Jean Piaget 
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Esses autores apresentam as ferramentas lúdicas na ação pedagógica e discorrem 

inicialmente sobre a afirmação do jogo como atividade humana, possibilitadora de 

resgates sociais e culturais. Trazem nessa abordagem histórica, aspectos sobre as 

civilizações romana e grega, estabelecendo uma discussão mais apurada nesta última. 

Uma das razões para isso está na forma em que os gregos compreendiam os processos 

educacionais, tendo como ideal educativo 

o aperfeiçoamento da personalidade por meio do conhecimento, que era, para 

eles, um instrumento para elevar o individuo, tendo os poetas como primeiros 

educadores. Os gregos entendiam que a educação não ficava restrita à escola; 

para eles, a cidade também educava, tanto em suas reuniões políticas, 

administrativas e jurídicas quanto nos jogos, nas artes, na arquitetura e nas 

representações dramáticas (BEMVENUTTI et al., 2010, p.21). 

 

Nota-se uma certa preocupação com o contexto social, visando nele 

contribuições para educação dos indivíduos. Nesse contexto estariam imersos os jogos 

que, naquela época, não constituíam ferramentas educativas, mas períodos de diversão, 

em que não se iniciavam e nem permaneciam guerras, onde os participantes eram 

exclusivamente homens e os jogos eram de competição (BEMVENUTTI et al., 2010). 

Muito embora essa discussão sobre o histórico dos jogos seja interessante, para 

esta pesquisa focaremos em aspectos mais característicos dos JD’s, tais como suas 

classificações, sua função quanto ao auxílio à aprendizagem e teorias que nos auxiliem 

nas próximas discussões que aqui serão promovidas. Assim, para começar vamos 

definir, primeiramente, um referencial da educação para guiar tais discussões, sendo 

este, Jean Piaget.  

A escolha por esse teórico se deu pela afinidade do pesquisador com suas ideias 

sobre educação, mais precisamente, sobre o brincar. Apesar de não apresentar um 

estudo estruturado acerca dos JD, Piaget traz uma importante contribuição para este 

trabalho quando discute a formação mental de um indivíduo, o que justifica nossa 

escolha pelo mesmo como referencial. 

Buscando entender melhor a aplicação da teoria de Piaget à essa pesquisa, faz-se 

necessário apresentar alguns de seus pontos de vista sobre a aprendizagem e relacioná-

los com suas percepções sobre os jogos, visando estes para fins educativos ou de 

conhecimento. Para isso, será feita uma breve explanação sobre sua teoria, utilizando , 

também, afirmações e opiniões de outros autores que falam sobre o tema. 
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1.1 Piaget na Educação 

As ideias de Piaget foram motivadas pela busca ao entendimento do homem 

como indivíduo formador de conhecimento, mais precisamente, em como esse 

conhecimento evolui (MATOS, 2008). Isso perpassa por sua concepção sobre o homem, 

sendo este definido como um sujeito em atividade, que constrói seu conhecimento 

através das interações como o meio. 

Para Piaget, o conhecimento não é algo pré-determinado nas estruturas internas 

do indivíduo, ou nas informações já existentes do objeto (ou meio). Trata-se de uma 

construção efetiva e contínua, que resulta de trocas dialéticas entre o indivíduo e o meio 

de conhecimento (PIAGET, 1972) (MATOS, 2008). Assim, tudo que será articulado na 

inteligência pode ser estudado com base em três aspectos: 1) Conteúdo da Inteligência; 

2) Função da Inteligência; 3) Estrutura da Inteligência.  

O primeiro destes aspectos se refere à conduta externa e aos dados 

comportamentais brutos exibidos pelo indivíduo. Tomemos como exemplo a situação 

expressa por Matos (2008), na qual um sujeito afirma que um objeto possui maior ou 

menor massa após causar uma deformação no mesmo. Nessa situação, percebe-se a 

presença do conteúdo (a situação observada) como provocador de uma formação de 

ideia (maior ou menor massa após a deformação). 

Já a Função da Inteligência está ligada à maneira pela qual o organismo 

(indivíduo) avança (no sentido de progressão) cognitivamente, sendo invariável ao 

longo do desenvolvimento. Pode ser definida como a própria essência do 

comportamento inteligente. 

A articulação entre o Conteúdo e a Função da Inteligência pode contribuir para a 

formação das Estruturas da Inteligência, que são definidas como organizações mentais 

ou aptidões que o indivíduo possui. Tais aptidões podem ser mutáveis ao decorrer do 

processo evolutivo do indivíduo, o que possibilita a criação de esquemas cognitivos que 

se ligam à ideias e sensações vinculadas ao meio de conhecimento. 

Dessa forma o que o indivíduo pode ou não fazer está diretamente ligado à 

estrutura que lhe é “subjacente”, ou seja, aos esquemas assimilados pelo mesmo. Tais 
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estruturas podem ser expressas em forma de linguagem, representações e jogos, 

determinando, assim, o nível de intelectualidade do individuo (MATOS, 2008). A partir 

das estruturas subjacentes, Piaget dividiu o desenvolvimento mental em estágios, que 

serão abordados no tópico 1.2.  

Para conduzir essa discussão serão utilizadas as ideias de Tafner (2010), que se 

baseia na Teoria de Piaget. Para o autor, o processo de formação de estruturas se dá pela 

assimilação e acomodação de dados externos vinculados ao meio de conhecimento. 

Durante o processo de assimilação, o indivíduo integra ou classifica um novo dado que 

pode ser de origem perceptual, motor ou conceitual.  

Quando uma criança tem novas experiências ela tenta adaptar os dados gerados 

às estruturas que já possui (PIAGET, 1972). Como exemplo, tem-se a colocação feita 

por Tafner (2010), que traz a seguinte situação: Apresenta-se à criança um animal, 

como por exemplo, um cavalo. Todavia, esta criança está em processo de aprendizagem 

e reconhecimento dos animais, mas já possui esquemas para um cachorro. A criança 

assimila a imagem do cavalo à um esquema já existente (esquema do cachorro), o que 

evidencia o processo de Assimilação, ou seja, a similaridade entre o cavalo e o 

cachorro. 

Tafner (2010) ainda afirma que a similaridade feita pela criança ocorre devido 

ao esquema já existente “combinar” com os estímulos observados, ou seja, aquele novo 

animal possui aspectos semelhantes aquele que ela já conhece, no caso o cachorro 

(quadrúpede, possui rabo, fusinho, é marrom). Mas um cavalo não é um cachorro, como 

ocorre a diferenciação? 

Para Piaget, a diferenciação entre um objeto e outro ou como neste caso, entre 

um animal e outro, se dá pelo processo de acomodação. Quando a criança olha para o 

cavalo e diz “cachorro” deve, possivelmente, haver uma intervenção de um adulto que 

lhe corrige: “Isto não é um cachorro, mas um cavalo”. Após a correção, a criança 

acomoda a nova informação e forma uma nova estrutura cognitiva. 

Após assimilação do novo estímulo a criança tende a acomoda-lo por meio de 

duas possíveis maneiras: 1) Criação de um novo esquema; 2) Modificação de um 

esquema já existente (TAFNER, 2010). Torna-se importante destacar que, durante a 

aprendizagem na escola, a criança deve ser estimulada à acomodação que melhor lhe 
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proporciona o aprendizado e não memorização do conceito, ou seja, deve-se levar em 

consideração que os conceitos científicos não podem substituir aqueles que os alunos já 

conhecem, mas sim explicá-los cientificamente. 

É possível propor uma situação para melhor entendimento desta ultima 

afirmação. Quando a criança aprende a fazer bolo em casa com sua mãe, ela é 

estimulada a seguir uma receita que leva em consideração as medidas certas para que o 

produto final (o bolo) seja satisfatório, o que não leva em consideração os fatores 

científicos envolvidos no processo. Isso gera a formação de uma estrutura associada à 

fabricação de um bolo. 

Todavia, quando a fabricação do bolo ocorre na aula de Ciências, na Escola, esse 

processo pode ser expresso de forma mais conceitual, levando-se em consideração as 

reações bioquímicas que acontecem para a produção do bolo. Nesse momento, a criança 

deve ser estimulada à criar um novo esquema para a fabricação do bolo, e não modificar 

o esquema já existente (fabricação do bolo com a mãe). 

O professor, em sala de aula ou em outros espaços, deve proporcionar aos seus 

alunos situações em que a formação de estruturas cognitivas se dê por meio do processo 

de assimilação e acomodação, criando ou modificando os esquemas de conhecimento. 

Nesse sentido, uma das possibilidades propostas por Piaget (e estudadas por ele) é a 

utilização de jogos, assunto que será retratado no próximo subtópico. 

 

1.2. Os jogos didáticos para Piaget 

O estudo de Piaget (1972) tem como base o desenvolvimento cognitivo da 

criança, conforme a evolução de estágios de conhecimento. Nesse processo, o 

desenvolvimento do lúdico no indivíduo se dá de forma simultânea à evolução dos 

estágios de desenvolvimento mental que o mesmo apresenta, sendo que cada etapa 

lúdica está atrelada a esse progresso. 

A evolução genética das estruturas cognitivas do indivíduo e, consequentemente 

a superação de um estágio de desenvolvimento mental para o outro, dá-se por meio de 

quatro estágios: o sensório-motor (pré-verbal), o da representação pré-operacional, o das 

operações concretas e o das operações formais ou hipotético-dedutivo. Assim, o 
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desenvolvimento do lúdico no indivíduo também acompanha os estágios de 

desenvolvimento metal. Wittizorecki et al. (2010) apresentam quatro classificações para 

os jogos (Quadro 1.1), onde as mesmas se baseiam nos estágios de desenvolvimento 

mental propostos pelo próprio Piaget. 

Quadro 1.1. Classificação dos jogos baseados nos estágios propostos por Piaget. 

 Tipo de Jogo 

Estágio de desenvolvimento 

mental de Piaget 

Segundo Piaget 

(1978) 

Segundo WITTIZORECKI et 

al. (2010) 

Sensório-motor Jogo de Exercício Jogo de Exercício 

 

Pré-operacional 

Jogo de Símbolo Jogo de construção 

Jogo de símbolo 

Operacional concreta  

Operacional formal ou 

hipotético-dedutiva 

Jogo de Regras Jogo de regras 

 

Piaget apresenta três classificações para os jogos, sendo a segunda, jogos 

simbólicos, correspondendo a duas das classificações propostas por Wittizorecki et al. 

(2010). Como estes últimos autores classificam os jogos didáticos baseados na obra de 

Piaget, optou-se por traçar essa discussão de forma mais clara promovendo um diálogo 

entre as classes de jogos e a própria teoria dos estágios de Piaget. 

Para evidenciar melhor essas classificações, torna-se necessário definir o que 

seriam os estágios do desenvolvimento metal propostos por Piaget e como esses foram 

utilizados para a formação das três classes de jogos descritas por ele. A primeira se trata 

do período sensório-motor ou pré-verbal, que dura aproximadamente os primeiros 18 

meses de vida de um indivíduo, onde o conhecimento prático é constituído. Nesse 

período há utilização de percepções e movimentos, sem que haja um uso exato do 

pensamento. Um exemplo de ações deste estádio é o ato de um bebê alcançar objetos 

afastados ou escondidos (GOULART, 2005). 

Assim, no estádio sensório motor tem-se o jogo de exercício, onde a satisfação 

da criança está no seu próprio corpo e sobre objetos. Para Wittizorecki et al. (2010) um 

exemplo desse tipo de jogo é o ato de chupar a chupeta “ainda que isso não lhe dê 
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alimento, trata-se de uma ação que lhe dá muito prazer e que lhe permite descobrir suas 

potencialidades e possibilidades corporais” (WITTIZORECKI et al., 2010, p.51). 

O estádio das representações pré-operacionais corresponde ao período em que a 

criança começa a substituir o objeto por sua representação simbólica (GOMES; 

BELLINI, 2009). Para Goulart (2005), nesse período ocorre o desenvolvimento da 

linguagem, o que constitui um passo importante para o desenvolvimento cognitivo do 

indivíduo, pois o mesmo consegue se comunicar melhor e, assim, ser mais sociável. 

Todavia, ainda prevalece o egocentrismo, onde o indivíduo não consegue se colocar no 

lugar do outro e o mundo acaba por ser reflexo apenas de suas próprias percepções 

(GOMES; BELLINI, 2009). Este período corresponde a faixa etária de dois a seis anos 

e se caracteriza pela fase do “por quê?”, onde a criança questiona e procura adquirir 

respostas por meio do que Piaget define como “imitação” (GOULART, 2005). 

Nesse sentido, é no estádio pré-operatório que o indivíduo começa a reproduzir 

imagens de seus desejos, bem como situações que assimilou em seu cotidiano por meio 

da imitação. Assim, surgem o que Piaget chama de jogos simbólicos, tipo “faz-de-

conta”; o sujeito brinca ou interpreta um personagem, mas tem em mente que aquilo é 

apenas uma reprodução de sua imaginação. Brincadeiras do tipo “papai e mamãe” e 

“brincar de ser um bicho” são consideradas jogos de símbolo.  

No entanto, quando essa imaginação ganha forma, por meio da transformação de 

um objeto qualquer em um brinquedo, tem-se o que Wittizorecki et al. (2010) chamam 

de jogo de construção. Para Souza e Wechsler (2014, p.139)  

A criança, ao adquirir a capacidade de transformar as imagens mentais, 

poderá transformar um objeto em algo que seja prazeroso para ele, como por 

exemplo, uma caixa de fósforos em um carrinho, ou uma vassoura em um 

cavalo, vivendo entre a fantasia e a realidade. Apesar disso, mesmo nessas 

brincadeiras a criança ainda pode ser egocêntrica, ter um pensamento 

individual, ou seja, a criança pode simplesmente brincar sozinha, mas já 

possuir um mínimo de pensamento coletivo. Portanto, começa a fase em que 

o sujeito oscila entre o egocentrismo e o coletivo (SOUZA; WECHSLER, 

2014, p.139). 

 

Para Piaget, os jogos de construção compõem uma versão prática dos jogos 

simbólicos, em que a imaginação fornece ao indivíduo a oportunidade de criar, produzir 

algo a partir de objetos já existentes que, ganham formas, muitas vezes adequadas 

somente aos olhos da própria criança, e que são frutos dos seus desejos. Segundo 
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Wittizorecki et al. (2010), os jogos de construção não são específicos de nenhum dos 

estágios de Piaget e que esses perpassam por todo o desenvolvimento mental do 

indivíduo, mas se manifestam, inicialmente, no estádio pré-operatório. Nesse sentido, 

trouxemos os jogos de construção em correlação com o estádio pré-operatório, no que 

diz respeito ao Quadro 1.1. 

Souza e Wechsler (2014) ainda afirmam que  

Também está presente neste estágio a falta de liderança entre os grupos, e os 

amigos são constantemente trocados por outros colegas. O nominalismo 

também aparece no decorrer deste período, ou seja, a nomeação de variadas 

coisas, cujos nomes a criança desconhece. No decorrer desta faixa etária se 

tem com frequência a superdeterminação, ou em outras palavras, a teimosia 

(SOUZA; WECHSLER, 2014, p.139). 

 

Talvez seja essa a fase mais importante para o ensino e aprendizagem de 

conceitos básicos das ciências, principalmente no que diz respeito à matemática. 

Supondo que os matemáticos, assim como a Química e a Física trabalham com 

conceitos, muitas vezes abstratos, é de se imaginar que o lado representativo 

(imaginação) possa ser um aliado para que a criança assimile aquilo que determinada 

disciplina busca estudar. Todavia, essa é apenas uma hipótese baseada na relação 

estabelecida entre os estágios de Piaget e opiniões determinadas por leituras e 

experiências dos autores desta pesquisa. 

O estágio correspondente ao operatório concreto e ocorre aproximadamente dos 

sete aos onze anos, onde o indivíduo está em transição entre a ação e as estruturas 

lógicas mais gerais. Nessa fase há operações mais concretas que vão além de 

pensamentos expressos verbalmente, sendo possível que o sujeito consiga realizar 

operações de ordenamento, classificação, espaciais e temporais, em diversas áreas de 

conhecimento, principalmente na matemática. Nesse sentido, para Wittizorecki et al. 

(2010) podem ser inseridos para essa faixa etária os jogos de regras, que estabelecem ao 

indivíduo a noção de limite, a quebra do egocentrismo e proporciona o trabalho 

coletivo. 

Tais jogos de regras podem ser divididos com base na complexidade de suas 

regras, no sentido de abrangerem tanto o operatório concreto quanto o formal 

(hipotético-dedutivo). O que iria diferenciar o jogo utilizado em cada estádio seria a 

complexidade das regras estabelecidas no procedimento do jogo.  
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É importante ressaltar que os jogos de regras podem carregar componentes 

simbólicos que, ainda não sendo o foco do jogo, podem interferir no andamento do 

mesmo. Isso pode ser percebido através da afirmação colocada por Wittizorecki et al. 

(2010, p.20), na qual as crianças podem revelar comportamentos derivados de situações 

vivenciadas, como por exemplo: 

Aquela criança que frequentemente maltrata suas bonecas ao brincar de 

mamãe provavelmente não tem um convívio muito agradável com a mãe na 

realidade; [...] uma criança que abusa da autoridade em uma brincadeira de 

faz de conta – ela está tentando exercer um poder que, às vezes, está muito 

longe de possuir. Isso faz com que ela transfira seu desejo reprimido de 

impor regras para mundo da fantasia (WITTIZORECKI et al., 2010, p.53). 

 

Indivíduos que apresentam características descritas no segundo exemplo 

colocado por Wittizorecki et al. (2010), geralmente, apresentam resistência em jogos de 

regras, justamente porque se condicionou a ditar as próprias leis para seu mundo da 

fantasia. Assim, a utilização de jogos de regras deve ocorrer já prevendo que sujeitos 

assim possam estar presentes durante o momento. 

Por fim, o período operatório formal, que ocorre em crianças acima de doze anos 

de idade se caracteriza por proporcionar as mesmas possibilidades de raciocinar com 

hipóteses, a capacidade de construir operações lógicas e não somente operações de 

classes e ordenamento (GOMES; BELLINI, 2009). Este estádio ainda se caracteriza 

pela capacidade de abstração que o indivíduo adquire, sendo assim possível jogar (com 

compreensão) os jogos de regras que exigem criação de estratégias e com alto nível de 

compreensão. 

Por exemplo, as trilhas são jogos de regras com um nível de complexidade um 

pouco menor, seguidas pelos jogos de cartas e tabuleiros. São jogos interessantes para 

serem implementados com crianças no operatório concreto, tornando-se obsoletos para 

indivíduos no operatório formal (WITTIZORECKI et al., 2010). Sujeitos que se 

encontram num nível de abstração intenso despertam mais interesse por jogos mais 

complexos, tais como os Role-playing Games (RPG’s) ou “Aventuras em solo”, bem 

como os jogos digitais, jogos que exigem raciocínio lógico ou que possibilitem a 

criação de estratégias complexas. 

Assim, percebe-se que há uma conexão das ideias de Piaget com este trabalho, 

justamente pelo fato do mesmo estabelecer classificações importantes para os jogos. 
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Estes classificações nos permite identificar qual tipo de jogo se encaixa melhor com o 

público (no caso do ensino, os alunos) e a quem se destinam. Mas as ideias de Piaget 

não se resumem ao uso de jogos para o desenvolvimento mental, sendo possível utilizá-

las para discorrer sobre como se dá o ensino e a aprendizagem por meio dessa 

ferramenta de ensino. 

Nesse sentido, Rau (2011) destaca que algumas dificuldades quanto ao trabalho 

com o lúdico podem ser minimizadas se o educador em questão tiver conhecimento 

sobre as classificações dos jogos, o que possibilita a identificação de quais tipos 

atendem aos objetivos levantados para tal atividade. Para ela, o jogo, como qualquer 

outra atividade educacional, possui finalidades educacionais e por isso deve visar um 

resultado que é a aprendizagem. Pela perspectiva da autora, o jogo deve buscar tais 

resultados por meio da diversão, mediada pelo professor que também é responsável pela 

sistematização dos conceitos estudados. 

A ideia deste capítulo como um todo é trazer afirmações de diferentes autores 

sobre o jogos didáticos e estabelecer, por fim, um referencial para esta pesquisa e um 

ponto de encontro entre essas teorias. 

 

1.3 Contribuições de Kishimoto: jogo, brinquedo e brincadeira 

A concepção de lúdico é muito mais ampla do que suas formas de manifestação 

-jogos, brinquedos e brincadeiras – como foi possível observar nas afirmações 

anteriores. Entretanto, quando pensamos nessas três maneiras é possível pensar que 

todas são formas de diversão, mas que possuem características diferentes e, sendo 

assim, definições e aplicações diferentes. 

Para Rau (2011) a ludicidade se define pelas ações do brincar que são 

organizadas em três “eixos”: 1) O jogo; 2) O brinquedo e; 3) A brincadeira. Para a 

autora, utilizar recursos lúdicos é o mesmo que reconhecer que o brincar deve fazer 

parte das atividades humanas, infantis e adultas, valorizado a referência de vida dos 

indivíduos que brincam e socializando estas para a construção do conhecimento 

coletivo, seja ele científico, social ou cultural. 
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Rau (2011) ainda afirma que algumas questões sobre os jogos na escola devem 

ser discutidas, tais como seus objetivos educacionais, aspectos de confecção e aspectos 

de divertimento. Afirma ainda que, tem como referencial para promover tal discussão às 

ideias de Tizuko Morcida Kishimoto, uma grande estudiosa sobre os jogos que traz 

contribuições significativas para a utilização dos mesmos para fins educativos.  

Kishimoto é educadora e pesquisadora do ensino infantil e busca, dentre outras 

coisas, produzir e analisar materiais didáticos para a educação de crianças. Em um de 

seus livros, Jogo, brinquedo e brincadeira, lançado no ano de 1998, tendo sua última 

edição (mais atualizada) no ano de 2007, Kishimoto (2007) apresenta definições 

distintas para estas manifestações lúdicas. Assim, iremos apresentar e discutir essas 

definições. 

Segundo Kishimoto (2007) as atividades lúdicas, em geral, devem manter o 

caráter divertido, sendo escolhidas pelos próprios indivíduos que irão brincar. Isso quer 

dizer que o jogo proposto (quando for um jogo) deve ser jogado de forma voluntária, 

sem que predomine o “mandar” do professor. Nessa perspectiva é importante que o 

professor não veja o jogo somente como uma metodologia que ele vai trazer para 

entreter os seus alunos e sim, como uma ferramenta de ensino que valorize a autonomia 

dos mesmos e desperte o querer jogar, resultando no próprio processo de aprendizagem. 

Nesse sentido, para uma atividade lúdica ser dita como educativa ela deve se 

basear em duas funções principais: a função lúdica e a função educativa (KISHIMOTO, 

2007). A primeira pode ser descrita com a parte que se preocupa com o divertimento, o 

lado prazeroso da atividade, que deve, obviamente, ser escolhida pela própria criança. 

Em caso contrário, a atividade lúdica perde o sentido, pois o aluno vai se sentir 

pressionado a jogar somente por conta da imposição do professor. A segunda função, a 

educativa, corresponde à parte do jogo que desenvolve saberes, conhecimentos e 

concepções do mundo. Assim, o jogo ensina qualquer coisa que complete o indivíduo, 

sejam componentes escolares ou de outras origens.  

O sucesso do jogo (ou outra atividade lúdica) vai ser possível pelo equilíbrio 

dessas funções. Se porventura uma das funções estiver em maior proporção em relação 

à outra, o mesmo pode não atingir fins educativos. Por exemplo, se a função lúdica for 

mais contemplada, o jogo pode não alcançar seus fins educativos, sendo assim um jogo 

comum. Por outro lado, se a função educativa for a única prevalecente, o jogo pode 
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trabalhar conceitos demais e acabar se tornando chato, causando uma possível repulsão 

por parte dos indivíduos (KISHIMOTO, 2007). 

Assim, os jogos educativos devem conciliar o lúdico com os conhecimentos, 

mas também devem valorizar a liberdade característica dos jogos com a seriedade que 

um processo educativo deve ter. Para Cunha (2012, p.94-95), com base nas ideias de 

Kishimoto, isso gera certa contradição, já que  

a educação é tida como uma atividade séria e controlada, enquanto que jogar 

lembra diversão ou simplesmente brincar. Entretanto a validade do jogo 

como instrumento que promova a aprendizagem deve considerar que os jogos 

no ensino são atividades controladas pelo professor, tornando-se atividades 

sérias e comprometidas com a aprendizagem. Isso não significa dizer que o 

jogo no ensino perde o seu caráter lúdico e a sua liberdade característica 

(CUNHA, 2012, p.94-95). 

 

Assim, o jogo não perderia seu caráter pedagógico e também poderia ser 

divertido. É importante ressaltar que para Kishimoto (2007) as brincadeiras de roda, 

atividades com música, o teatro e o próprio jogo educativo são atividades lúdicas, com 

aspectos diferentes ao serem abordados. Assim, quando falamos de jogo nos retratamos 

apenas a uma tipo de manifestação do ludismo, que possui características diferentes das 

demais.  

Primeiramente, comecemos pela definição de brinquedo. Para Kishimoto, o 

brinquedo pode ser definido com um objeto de suporte para a brincadeira, tais como 

peões, carrinhos e bonecas. Eles vão revelar muito sobre os indivíduos que os utilizam, 

uma vez que a escolha do brinquedo se dá com base nos desejos da criança.  

Os brinquedos podem ser classificados em estruturados ou não estruturados. Os 

brinquedos estruturados são aqueles adquiridos prontos, como os exemplos citados 

anteriormente. Já os não estruturados não são fabricados pela indústria, mas sim objetos 

simples, como pedações de madeira, pedras, folhas, que as crianças “transformam” por 

meio da imaginação. Os brinquedos não estruturados se relacionam muito bem com os 

jogos de construção de Piaget (já descritos anteriormente). 

As brincadeiras, por sua vez, seriam uma atividade estruturada, com regras 

definidas, mas que, não necessariamente precisam ser seguidas a rigor. Um exemplo de 

brincadeira é “Brincar de casinha”, de “Papai e mamãe”, que possuem certo padrão a ser 

atendido – ao brincar de casinha a criança tem conhecimento que a casa deve ter portas, 
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janelas, telhado, paredes - mas que podem variar de uma criança para outra. Assim, as 

brincadeiras se assemelham muito aos jogos simbólicos de Piaget, onde a criança usa da 

imaginação para propor um “jogo”. 

Diferente das brincadeiras, em que as crianças podem modificá-las, ou torná-las 

ausentes, nos jogos isso não acontece. Um jogo é uma brincadeira que possui regras 

mais explícitas, o que não abre espaço para a criança quebrá-las ou modificá-las. Para 

Kishimoto (2007), uma diferença marcante do jogo para a brincadeira e o brinquedo é 

que o mesmo pode ser empregado tanto para crianças quanto para adultos, enquanto os 

outros são de uso, quase exclusivos do infantil. Nesse sentido, os jogos se assemelham à 

classificação de jogo de regras proposta por Piaget. 

É possível estabelecer, como feito nas definições acima, uma relação entre os 

jogos de Piaget e brinquedo, brincadeira e jogo para Kishimoto (Figura 1.1). Ambos 

partem do mesmo caminho, ou seja, para os autores as definições surgem a partir da 

interação entre o indivíduo e o objeto, o que nos fornece o nível de complexidade que se 

mantém entre eles. Esse diálogo (ou forma de interação) entre sujeito e objeto define o 

grau das estruturas criadas no momento do brincar. 

 

Figura 1.1. Fluxograma da relação das contribuições de Piaget (1972) e Kishimoto (2007). Fonte: Danilo 

Teixeira 
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Os brinquedos ainda podem auxiliar os jogos e as brincadeiras, desde que haja 

necessidade da utilização dos mesmos. Por exemplo, um jogo de tabuleiro, como Ludo, 

necessita dos peões e do dado para ser jogado, uma vez que o maior objetivo do jogo 

está em andar as casas do tabuleiro fazendo uso dos peões; e isso só é possível obtendo 

números ao jogar o dado. 

É possível estabelecer uma diferença entre jogos educativos e os jogos didáticos 

que, por mais que se pareçam, não são a mesma coisa. Para Kishimoto (2007), o jogo 

educativo pode aparecer em dois sentidos: o sentido mais amplo e o mais restrito. O 

jogo no sentido mais amplo permite a exploração de habilidades e conhecimentos que o 

professor tem como objetivo central de trabalho, ou seja, quais os aspectos que ele 

deseja que seus alunos adquiram. Já o jogo no sentido mais restrito é aquele material em 

o professor vai orientar ações para fins de conhecimentos científicos, por meio de 

conteúdos específicos ou habilidades intelectuais. 

No jogo educativo, o sujeito possui a liberdade de executar expressões corporais, 

sendo possível o seu desenvolvimento em locais amplos; o jogo didático, por sua vez, 

possui caráter conceitual, sendo baseado em regras a serem seguidas de forma rígida, 

bem como, estabelecendo um equilíbrio entre a função lúdica e a educativa (GODOI et 

al., 2010; CUNHA, 2012). Assim, um jogo educativo pode ser percebido pelo sentido 

mais amplo, e o jogo didático com sentido mais restrito. 

Já para Almeida (1994), os jogos com finalidades educativas são definidos pelo 

termo “jogo pedagógico”. No contexto apresentado pelo autor, o jogo pedagógico 

possui a definição e finalidade semelhante ao jogo educativo de Kishimoto. Nesse 

sentido, iremos tratar ambos os termos como sinônimos. O esquema apresentado na 

Figura 1.3 pode ajudar a entender tais afirmações. 
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Figura 1.2. Definição de Jogo Didático e Pedagógico com base na teoria de Kishimoto (2007) . Fonte: 

Danilo Teixeira 

 

Nesse sentido, como base no que apresenta a Figura 1.2 os jogos pedagógicos 

propostos por Almeida (1994) podem ser entendidos como jogos no sentido mais 

amplo, baseando-se na classificação proposta por Kishimoto (2007). Ao classificar o 

jogo de acordo com sua função, Almeida (1994) considera os jogos em: jogos de 

linguagem, expressão oral, escrita e interpretação; jogos de interiorização (fixação) de 

conhecimentos e; jogos intelectuais (cálculos, lógica e criatividade).  

Os jogos de linguagens estimulam a oralidade e a escrita, oportunizando os 

alunos à capacidade de se expressar de forma comunicativa em relação à questões 

sociais. Os jogos de interiorização auxiliam a incorporação de determinados conteúdos, 

sendo classificados com base na idade ou nível dos aprendizes envolvidos. E os jogos 

intelectuais estimulam as habilidades cognitivas dos alunos, por exemplo, cálculos e 

lógica, levando a estabelecer relações abrangentes e criativas (ALMEIDA, 1994). 

Apesar das classificações propostas por Almeida (1994) estarem vinculadas ao 

jogo educativo, acredita-se que tais classificações podem ser percebidas, também, nos 

jogos didáticos que são destacados por Kishimoto (2007), no que diz respeito ao caráter 

mais amplo do jogo. 
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Por fim, torna-se importante ressaltar que os jogos (educativos ou didáticos), as 

brincadeiras e os brinquedos fazem parte de um conjunto maior, as atividades lúdicas. 

Para Kishimoto elas se definem como qualquer atividade que dá prazer, que é livre e 

voluntária e que possui regras, sejam elas implícitas ou explícitas. 

 

1.4. Classificações dos jogos por níveis de interação 

No ensino de Química um dos referenciais para a pesquisa em jogos didáticos é 

o professor Márlon Soares. Soares possui uma série de trabalhos, em eventos e 

periódicos, além de livros, dentre os quais utilizaremos o intitulado como “Jogos e 

Atividades lúdicas para o Ensino de Química”. Trazer as ideias do autor para esta 

pesquisa é importante, pois representa uma visão de um educador em Química sobre o 

jogo. 

Para Soares (2013), o jogo pode possuir vários significados e, por essa razão, 

fica difícil trazer uma definição precisa para esse instrumento. O autor ainda traz 

exemplos que ratificam sua afirmação, como por exemplo, um jogo político, onde se 

tem em mente o comportamento de alguns parlamentares; ou ainda o jogo de faz de 

conta, os jogos de xadrez, dama e demais tabuleiros, que se caracterizam pela criação de 

estratégias e por resultar em um vencedor; o ato de brincar com objetos, como atirar 

pedras em um lago, dentre outros. Além disso, destaca a variação linguística que a 

palavra jogo pode ter: jogo do amor, jogo de panelas, jogo de facas; que resultam em 

atribuições diferentes para um mesmo termo.  

Além das atribuições para a palavra jogo, outro fator que dificulta a definição do 

termo são as características que uma atividade deve conter para assim ser denominada. 

Foi visto anteriormente as definições de jogo, brincadeira e brinquedo trazidas por 

Kishimoto e que são utilizadas para diferenciar tais ações, com base nas características 

que cada uma delas possui, e que as distinguem umas das outras.  

Nesse sentido, não serão abordadas as definições que Soares (2013) traz, 

justamente pelo fato de serem baseadas em Kishimoto, que já foi citada anteriormente 

neste trabalho. Todavia, algumas considerações que o autor traz sobre os jogos são 

relevantes, como o fato dos mesmos serem caracterizados, principalmente pelas regras. 
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Soares (2013) promove uma discussão baseada em outros autores, como 

Huizinga (2001), Caillois (2001), Henriot (1967), Fromberg (1976) e Brougere (1998). 

Cada um desses autores acrescenta uma contribuição para o que se entende hoje por 

jogo e, portanto, são importantes em nossa discussão. Dentre os resultados obtidos a 

partir dessa discussão se tem a ressalva quanto à importância das regras em uma 

atividade lúdica. Assim, tomaremos como contribuição principal de Soares para este 

trabalho, as regras e as classificações de jogos propostas pelo autor. 

Para Soares (2013) as regras podem ser concebidas como normas, rituais a serem 

seguidos para que a atividade, neste caso lúdica, alcance seu objetivo. Com base nesse 

pensamento, o autor, que se baseia nas ideias de Chateau (1984), ainda traz quatro 

possibilidades diferentes, quando combinadas aos jogos: 

1) Regras inventadas – são regras originais, que foram decididas a partir de um 

consenso e que se perpetuam por anos. Isso evidencia a origem das regras e 

possibilita a conservação da identidade do jogo; 

2) Regras por imitação – são adaptações feitas a partir de uma atividade mais 

antiga, onde a regras passam por mudanças a fim de atender a uma atividade 

mais recente; 

3) Regras por tradição – são aprendidas por certo grupo de pessoas e se 

perpetuam de geração em geração sem sofrer grandes mudanças; 

4) Regras da estrutura instintiva – são regras implícitas à atividade e servem 

para habilitar o jogador (SOARES, 2013). 

O autor ainda destaca que é fácil se perceber a presença destas possibilidades de 

regras quando observamos jogos em coletivo. Assim, destaca que, de modo geral, as 

regras podem ser classificadas em dois tipos: regras implícitas e regras explícitas. No 

ensino de Química, as regras são adaptadas aos conceitos científicos que serão 

trabalhados por meio do jogo, onde para se obter a aprendizagem por meio de tal 

atividade (o jogo) se deve passar primeiro pelas regras. 

As regras explícitas servem para dar direção ou um sentido ao material utilizado. 

Para Soares (2013), esse tipo de regra fica mais clara em jogos coletivos, onde as 

mesmas devem ser obedecidas durante o “ritual de interação”. Um exemplo desse tipo 

de regra é o ato de tirar o número 1 ou 6 no dado para começar a jogar no Ludo. Assim, 

o jogador deve seguir essa regra para iniciar o jogo e, consequentemente vencê-lo. 
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Já as regras implícitas seriam habilidades que o jogador deve desenvolver para 

que possa praticar o tipo de jogo em questão. Um exemplo que Soares traz é o basquete, 

em que o indivíduo deve, no mínimo, saber acertar a bola na cesta para poder jogar. Isso 

não é necessariamente uma regra obrigatória a ser seguida – nos referimos ao ato de 

saber jogar a bola na cesta – apesar de ser uma regra explícita do basquete que os 

jogadores que vencem o jogo são aqueles que marcam mais pontos, ou seja, os que 

acertam mais bolas na cesta. 

Soares (2013, p.44-45) ainda salienta que  

Os jogadores podem fazer uso de certos materiais, brinquedos e atividades 

lúdicas somente com as regras implícitas. As explícitas podem ser 

acrescentadas e depois alteradas pelos próprios jogadores, estabelecendo-se 

assim novas regras e convenções, pois, como já discutido, elas são e devem 

ser livremente consentidas pelo grupo (SOARES, 2013, p.44-45). 

 

Assim, pode-se estabelecer uma relação entre as regras implícitas e explícitas em 

que a primeira é independente da segunda, quando nos referimos às atividades 

diferentes do jogo. O jogo em si, como um sistema de regras claras e importantes, deve 

manter suas “normas” de forma explícita, uma vez que as mesmas são características 

que vão igualar às chances para cada jogador – no sentido de que todos começam de 

forma semelhante, o que vai mudar essa igualdade são as regras implícitas. 

O conhecimento das regras, tanto implícitas como explícitas, pode proporcionar 

ao jogador a possibilidade de criar estratégias. Tais estratégias são guiadas, 

principalmente, pelos mecanismos e as dificuldades do jogo, podendo ser refinadas, ou 

seja, melhoradas, conforme a quantidade de vezes que se joga. Para Soares (2013), têm-

se dois tipos de estratégias: a macroscópica e a microscópica. 

As estratégias macroscópicas se referem a objetivos que o jogador precisa 

realizar para chegar a uma vitória absoluta e com maior eficácia. Por exemplo, num 

jogo de trilha em que há casas com perguntas, o jogador pode procurar acertar às 

mesmas para avançar certo número de casas. Já as estratégias microscópicas são 

compostas por decisões próprias do contexto do jogo em si, considerando cada 

momento deste. Um exemplo, no jogo de xadrez o jogador precisa estar atento a cada 

jogada sua e do adversário, pois um passo errado pode levar à derrota. 
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Ainda existem jogos em que ambos os tipos de estratégias podem ser utilizadas, 

sendo estas denominadas, estratégias mistas. O Quadro 1.2 apresenta as classificações 

de estratégias propostas por Soares (2013), relacionando a cada uma delas exemplos de 

jogos. É importante ressaltar que as estratégias do tipo macroscópicas estão muito 

ligadas à questão da sorte, enquanto as do tipo microscópicas dependem muito mais de 

como o jogador se comporta no jogo, de suas decisões. 

Quadro 1.2. Tipos de estratégias e seus respectivos exemplos propostos por Soares              

(2013). 

Tipos de estratégias Exemplos de jogos 

Macroscópica Roleta; Ludo 

Microscópica Xadrez; Dama 

Mista Cartas; Banco imobiliário. 

 

Acredita-se que alguns jogos apresentem uma proporção maior de estratégias 

macroscópicas ou microscópica, o que possibilita classifica-los em um dos dois tipos 

apresentados por Soares (2013). Nesse sentido, não se pode afirmar que um jogo só 

possibilita um tipo de estratégia, mas uma maior proporção de uma delas. 

Em jogos didáticos que derivam de adaptação de jogos populares, é possível 

observar a possibilidade de regras por imitação – citadas por Chateau (1984) - devido à 

necessidade de “extrair” do jogo original as condutas necessárias para que esse possa 

ser implementado de forma correta. Além disso, pode-se ainda identificar regras 

implícitas e explícitas e, a depender do jogo proposto (tipo de jogo) também é possível 

traçar ambos os tipos de estratégias citados anteriormente. 

Assim, ao propor um jogo didático, o professor deve ter em mente qual o 

objetivo que deseja alcançar por meio deste e qual tipo de jogo deve ser utilizado. Sobre 

os tipos de jogos, Soares (2013) apresenta quatro classificações para as atividades 

lúdicas, tomando como base a interação existente entre o sujeito e o material manuseado 

(jogo). Partindo desse pressuposto e pelas descrições feitas pelo próprio autor, adotou-se 

esta classificação para o termo “jogo”, sendo estes classificados por níveis de interação, 

a saber: Nível I – Jogos Cooperativos; Nível II – Jogos de Competição; Nível III – 

Jogos de Fabricação e Construção e; Nível IV – Jogos com Histórias em Quadrinhos 

e/ou expressão corporal. 
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Tais classificações derivaram dos estudos de Soares às ideias propostas por 

Chateau (1984) que propôs, inicialmente, 11 classificações para os jogos didáticos, 

sendo estes agrupados em dois grandes grupos: os jogos sem regras e os jogos regulados 

ou com regras. O jogo sem regras seria aquele que possibilita apenas o desenvolvimento 

da inteligência concreta da criança, por meio de suas ações de manipulação de objetos e 

da interação com o meio, o que vem a gerar, também, a afirmação da personalidade. Já 

os jogos com regras estão associados ao coletivismo, à sociabilidade a inter-ajuda à 

criança que os joga (CHATEAU, 1984).  

As ideias de Chateau para a classificação de jogos, por sua vez, articula-se muito 

bem àquelas propostas por Piaget (tópico 1.1), sendo possível enquadrar os 11 tipos de 

jogos com base nos estágios de desenvolvimento mental. Assim, no primeiro estádio, o 

sensório-motor – característico dos jogos de exercício de Piaget - Chateau denomina o 

jogo como funcional. No segundo estágio, temos de acordo com Chateau os jogos 

simbólicos, e no terceiro e quarto estágios temos os jogos de proeza e jogos sociais, 

respectivamente (CHATEAU, 1894). 

Soares (2013) traz as classificações baseadas nos níveis de interação, tomando 

como base essa perspectiva de Chateau (1984). Além disso, o autor ainda afirma que 

existem educadores que sintetizaram as classificações de Chateau, citando, então, 

Legrand (1974). Este último propõe cinco classes de jogos didáticos que abarcam 

aquelas classificações colocadas por Chateau (1984), a saber: Jogos funcionais; jogos de 

imitação; jogos de aquisição; jogos de fabricação e jogos de competição. 

Nesse sentido, articulando as ideias de Chateau (1984) e Legrand (1974), Soares 

(2013) propõe os níveis de interação anteriormente citados. Os níveis de interação 

podem auxiliar o professor no momento de elaborar o jogo, levando-o a refletir sobre 

qual finalidade do mesmo em sala de aula e qual será o tipo de “participação” dos 

alunos neste processo. Assim, é possível levar o aluno a construir conceitos (nível I), ou 

ainda reforçar aqueles que já foram construídos (nível II), podendo o aluno criar novos 

jogos e situações lúdicas (nível III e IV) (SOARES, 2013). 
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1.4.1. Os níveis de interação: aplicação para o Ensino de Química 

No primeiro nível de interação, o dos jogos cooperativos, é possível desenvolver 

o estudo de algum conteúdo de Química (para este caso em específico), em que o 

objetivo do jogo é apresentar os conceitos químicos ao aluno que, em um segundo 

momento terá que associar esse conceito assimilado a um evento ou fato cotidiano. Esse 

nível de interação é a base para os demais níveis e, portanto é importante para o 

aprendizado dos alunos. 

Soares (2013) exemplifica o nível de interação I por meio das atividades 

experimentais. Isso é possível quando visualizamos na experimentação uma maneira de 

trabalhar de forma lúdica com os alunos, partindo do pressuposto de que a manipulação 

dos instrumentos de laboratórios, ou mesmo as simulações propostas em aula, possam 

acarretar situações de prazer ao indivíduo. O manuseio pode ser uma interação positiva 

Isso pode marcar e menor ou maior grau a pessoa. Ele é importante à medida 

que proporciona um acesso lúdico ao conhecimento implícito no material. A 

interação física e motora admite uma correspondência intelectual, pois na 

medida que a pessoa opera e manuseia um brinquedo ou simulador ou 

participa de uma atividade lúdica, sua atuação está voltada para si, como 

pessoa, e não para o brinquedo, afinal, quem se diverte é a pessoa e não o 

brinquedo (SOARES, 2013, p.58). 

 

Este manuseio pode não contemplar, de imediato, o aprendizado ou uma 

compreensão sólida do conceito, mas proporciona ao indivíduo a familiazação com o 

conhecimento apresentado. É por meio da vivência do momento que este nível 

acrescenta algo ao aluno, pois se torna um ponto de partida para a abertura de suas 

estruturas cognitivas, pois, a partir do momento que vê determinado objeto e o manuseia 

se torna possível se ter uma primeira ideia do que o mesmo vem trazendo. Se tal ideia 

for um conhecimento químico pode gerar um despertar ou interesse pelo estudo e 

aprendizado do mesmo. 

Assim, para Soares (2013), o foco principal de jogos no primeiro nível de 

interação não está em estabelecer a competição por meio de quem perde e quem ganha, 

mas sim a cooperação entre os jogadores. Um exemplo deste outro tipo de jogo seria a 

manipulação de representações para modelos atômicos, por meio do uso de bolas de 

isopor ou de materiais didáticos que possuam essa finalidade. 



35 
 

 

No segundo nível de interação vão ser reforçados aqueles conceitos já 

aprendidos pelos alunos, sendo tais conceitos ponto de partida para a formulação dos 

objetivos do jogo. Nesse momento surge a ideia de competição, pois, os indivíduos 

envolvidos já possuem uma visão sobre o conteúdo químico abordado pelo jogo e 

podem, assim, utilizar do mesmo para superar seus adversários. Soares (2013) ainda 

salienta que a competição neste tipo de atividade deve ser incentivada quanto à sua 

característica lúdica e, mediada pelo professor para que não transcenda essa condição 

(se torne fora do controle, fazendo com que os jogadores entrem em discórdia). 

Nesse sentido, com base nas leituras em relação ao nível de interação II e as 

afirmações feitas por Soares quanto aos tipos de regras, é possível sugerir que os jogos 

de competição deva valorizar os fatores explícitos e implícitos. Isso quer dizer que, o 

jogador precisa se apropriar bem das regras explícitas e desenvolver habilidades 

mínimas necessárias para o avançar no jogo (regras implícitas), a fim de “ultrapassar” 

os demais competidores no jogo, utilizando para isso, também, dos tipos de estratégia. 

Um exemplo de jogo no nível de interação II é o Ludo. Nele os jogadores 

precisam tirar os números 1 ou 6 para sair de uma espécie de prisão que abriga quatro 

peões. Após isso, os peões devem percorrer um trajeto comum para todos os jogadores 

e, feito isso, deve entrar em um caminho menor referente à cor do peão (Figura 1.3). 

 

 

Figura 1.3. Ludo Químico – jogo adaptado do Ludo original. Fonte: Soares (2013). 

Com base nesse jogo (o Ludo), Soares (2013) propõe uma adaptação para o 

estudo de conceitos de termoquímica. O material foi publicado na Revista Química 
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Nova na Escola, com o título “O ludo como um jogo para discutir conceitos de 

Termoquímica”, em que o objetivo do jogo era acumular “pontos de energia” por meio 

do ganho de cartas.  

Torna-se importante destacar que os jogos de competição são bastante utilizados 

para revisar os conceitos químicos aprendidos e/ou como forma de avaliar a apropriação 

dos mesmos pelos alunos. Soares (2013) recomenda que jogos deste nível não sejam 

utilizados para o início do estudo do conteúdo, sugerindo outros níveis de interação. 

Para o nível de interação III se tem a ideia de construção de novos jogos pelos 

alunos, a partir dos conceitos já bem estruturados. Soares (2013) destaca que esse tipo 

de jogo permite que o aluno dialogue com os conceitos químicos já trabalhados em sala 

e assimilados. Ainda segundo o autor 

Pode-se propor que os alunos e professores do ensino médio criem algum 

jogo a partir daquele que estava sendo utilizado. A disponibilização e 

confecção de material para tal fim por parte dos alunos e professores da 

escola podem acarretar a construção de vários outros jogos, 

interdisciplinaridade com área de artes e ainda proporcionar uma espécie de 

ludoteca na escola [...] (SOARES, 2013, p.60). 

 

Assim, tanto aluno quanto professor podem criar novos jogos a partir daqueles 

que foram implementados nos níveis anteriores. Nesse ponto, Soares dialoga bem com 

as ideias de Kishimoto (2007) quanto à permissão de utilizar, dentro dos limites do jogo 

criado, brinquedos, construídos e manipulados pelos jogadores em questão. 

Por fim, para o nível de interação IV, tem-se a elaboração de atividades lúdicas 

que são bastante ligadas à expressão corporal, a utilização de histórias em quadrinhos, o 

teatro, dentre outras formas de utilizar do corpo como “brinquedo”. Um exemplo para 

jogos do nível IV são os Role Playing Game (RPG), que, numa tradução mais bruta, 

seriam os jogos de interpretação de personagens. 

Nesse tipo de jogo (RPG) os jogadores assumem o papel dos personagens e 

criam narrativas cooperativas entre si. Torna-se importante ressaltar que nos RPG’s não 

se tem foco na competição e sim na cooperação, e são alimentados pela imaginação dos 

jogadores que, passam, de fato, a assumir a identidade do personagem em questão. 

Assim, vale utilizar roupas apropriadas, expressões corporais e verbais e títulos (nomes) 

para os personagens. 
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No ensino de Química tem trabalhos interessantes sobre RPG, dentre os quais 

podemos citar o de Eduardo Cavalcanti sob orientação do professor Marlon Soares, em 

um artigo publicado nos Anais do III Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação, em 

Goiânia, que apresentou uma proposta de RPG baseada numa aventura medieval 

denominada Dangeous & Dragon, onde algumas características químicas foram 

introduzidas (CAVALCANTI; SOARES, 2006). 

Nesse sentido, as classificações de jogos propostas por Soares (2013) são 

baseadas nas interações entre os jogadores e o próprio jogo, como já definido no início 

desse tópico. Torna-se importante ressaltar que tais ideias dialogam muito bem com as 

definições de Kishimoto, no que diz respeito à jogo, brincadeira e brinquedo. Assim, a 

maior contribuição de Soares, para nosso trabalho são as denominações estabelecidas 

para regras e estratégias, e suas classificações de jogos. 

Com base nisso, é possível ampliar o fluxograma presente na Figura 1.1, a fim 

de propor uma relação entre as ideias dos três referenciais para jogos utilizados em 

nosso texto: Piaget, Kishimoto e Soares. Este novo fluxograma é apresentado na Figura 

1.4. 

 

Figura 1.4. Esquema que complementa a Figura 1.1 por meio das ideias de Soares (2013). Fonte: Danilo 

Teixeira 
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A Figura 1.4 apresenta a relação das ideias discutidas nesse capítulo, dentre as 

quais se podem destacar os tipos de jogos de Piaget (1972), as definições de jogo, 

brinquedo e brincadeira propostas por Kishimoto (2007) que também são utilizadas 

como referencial para Soares (2013), tendo este último contribuído com a importância 

das regras num jogo. 

Ao final desta discussão, percebeu-se que é possível fazer uma articulação entre 

as afirmações dos três autores apresentados, buscando uma esquematização para o que 

seria um Jogo Didático. Assim, um JD pode ser definido com uma atividade lúdica, 

que possui regras delimitadas e que possibilita o aluno criar estratégias, fazendo 

uso ou não de brinquedos e/ou habilidades. 

Esta definição é importante para a pesquisa, uma vez que foi elaborada a partir 

de referenciais que os autores deste trabalho acreditam, sendo estes utilizados ao longo 

de toda a pesquisa. Assim, após tais definições, apresentaremos no próximo capítulo as 

possíveis tendências das publicações sobre jogos em algumas fontes do ensino de 

Ciências, mais precisamente, no ensino de Química. 
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2. OS JOGOS DIDÁTICOS E SUA TENDÊNCIA PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS: EM FOCO O ENSINO DE QUÍMICA 

 

 

 

 

Este capítulo, que atende a um dos objetivos específicos desta pesquisa, consiste 

em uma revisão feita nos principais meios de divulgação dos trabalhos no ensino de 

Química, a saber: alguns encontros nacionais e revistas da área. Por esse motivo, tal 

capítulo possui uma metodologia e análise dos resultados a parte, ou seja, independem 

do percurso metodológico da dissertação no geral. 

Buscou-se identificar quais são as características principais destes trabalhos 

sobre jogos, quem os publica e como vem sendo as propostas de atividades, na escola 

ou em outros ambientes, envolvendo os jogos didáticos. Isso ajuda a compreender as 

percepções dos professores e dos pesquisadores que trabalham com jogos didáticos, 

identificando, assim, um possível perfil das publicações sobre esta ferramenta 

pedagógica no ensino de Química. 

Como o foco desta dissertação é na formação inicial de professores e quais as 

possíveis contribuições que os jogos didáticos acrescentam a tal formação, voltaremos 

nosso olhar, de forma mais especial  para aqueles trabalhos que apresentem indícios do 

que estamos pesquisando. Assim, trabalhos que apresentam o desenvolvimento de jogos 

didáticos no âmbito do PIBID ou como propostas aplicadas por alunos em período de 

estágio escolar na Educação Básica serão mais discutidos, justamente por apresentarem 

possíveis ideias que possam auxiliar nas discussões sobre a formação inicial de 

professores envolvendo os jogos. 

Foram pesquisados trabalhos (artigos ou manuscritos) em dois eventos 

importantes para os pesquisadores do ensino de Química. O primeiro deles é o Encontro 

Nacional em Ensino de Química, ENEQ, que se trata de um evento bienal, com mais de 

quinze edições e que é amplamente conhecido por pesquisadores e principalmente, por 

professores da Educação Básica e licenciandos. É importante ressaltar que estes dois 

“Em todos os tempos, para todos os 

povos, os brinquedos evocam as mais 

sublimes lembranças” 

Velasco (1996) 
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últimos sujeitos citados na afirmação anterior são de grande interesse para esta pesquisa, 

pois, trata-se dos indivíduos que lidam diretamente com as possibilidades dos jogos 

didáticos como ferramenta de ensino, uma vez que, é na escola que os mesmos são, na 

maioria das vezes, utilizados como suporte no estudo de conceitos de Química. 

Outro evento analisado foi o Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de 

Ciências, o ENPEC, que também se trata de um evento bienal e bem conhecido pelos 

indivíduos que atuam em pesquisa no Ensino de Química e na Educação Básica. O 

ENPEC envolve, além do EQ, o ensino de Física e Biologia também, sendo, portanto, 

necessário apresentar trabalhos sobre jogos nestas duas áreas. Assim, serão levados em 

consideração os trabalhos do Ensino de Física e Ensino de Biologia, encontrados no 

ENPEC, mas, o foco da análise será no Ensino de Química.  

O ENPEC acontece em anos ímpares, enquanto o ENEQ em anos pares, o que 

dá uma visão interessante sobre as publicações de trabalhos sobre jogos em eventos. Em 

ambos, foi feito um levantamento dos trabalhos que possuem como foco os jogos 

didáticos, utilizando para isso os anais gerados pelos mesmos. Palavras-chave como 

“jogos didáticos”, “jogos”, “jogos lúdicos”
1
 ou mesmo classificações, tais como 

tabuleiros, cartas, RPG, quebra-cabeça, foram utilizadas para identificar os trabalhos.  

Em relação aos periódicos foram selecionadas as Revistas Química Nova na 

Escola, Alexandria, Ciência & Educação, Investigação em Ensino de Ciências, 

Experiências em Ensino de Ciências e a Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em 

Ciências. O levantamento nesses periódicos foi feito no período de 2005 a 2014, 

justamente tendo como ano de início o primeiro ENPEC analisado neste trabalho. Como 

nos eventos, buscou-se nos periódicos artigos que tinham como foco principal os jogos 

didáticos, utilizando para isso as palavras-chave já citadas anteriormente. Para facilitar a 

compreensão do leitor, as análises foram separadas em três subtópicos, sendo o primeiro 

representado pela análise dos eventos, o segundo pela análise dos periódicos e no 

terceiro foi apresentada uma discussão sobre os dois tópicos anteriores, o que nos 

oferece uma visão e uma opinião do autor deste trabalho sobre as publicações de jogos 

didáticos encontradas nos locais pesquisados. 

 

______________________________________________________________________ 
1 Apesar do termo “Jogo lúdico” ser redundante (porque todo jogo é definido como atividade lúdica), utilizou-se o 

termo na consulta devido ao fato de encontra-lo em vários trabalhos  pesquisados. 
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2.1. Análise dos trabalhos em eventos: ENEQ e ENPEC 

No ensino de Ciências, um dos eventos de grande relevância é o Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, ENPEC, que é um evento bienal 

organizado pela Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, 

ABRAPEC. O ENPEC teve sua primeira edição em 1999, na cidade de Águas de 

Lindóia, no estado de São Paulo, e contou com a participação de 135 pesquisadores do 

Ensino de Química, Física e Biologia, que apresentaram seus trabalhos em 57 

comunicações orais e 71 painéis (ABRAPEC, 2014). Por meio disso, criou-se no 

mesmo ano a ABRAPEC, que surgiu com o intuito de organizar os ENPEC’s seguintes. 

Sua última edição aconteceu na mesma cidade, no ano de 2013, e teve como tema “A 

Pesquisa em Educação em Ciências e seus impactos na sala de aula”. Assim, o ENPEC 

se configura como um importante espaço de socialização para pesquisadores e outros 

profissionais da educação.  

Já o Encontro Nacional de Ensino de Química, ENEQ, teve sua primeira edição 

realizada na cidade de Campinas, na Faculdade de Educação da Universidade de 

Campinas, Unicamp, no ano de 1982. Também ocorrem de dois em dois anos, de modo 

que já se passaram 17 edições do evento. As quatro últimas edições ocorreram, em 

Curitiba – PR (2008), Brasília – DF (2010), Salvador – BA (2012) e Ouro preto – MG 

(2014). Assim, o ENEQ se configura como um importante evento para a divulgação dos 

trabalhos no Ensino de Química, principalmente por ser um evento específico para 

educadores (pesquisadores e professores) dessa área. 

Existem outros eventos grandes na área de Química (ou do ensino de Química), 

mas o foco deste capítulo não está em fazer uma pesquisa do tipo estado da arte, e sim 

apresentar uma análise e discussão que demonstre uma possível tendência das 

publicações sobre jogos didáticos nestes locais, utilizando os eventos mais divulgados 

na área. O levantamento dos trabalhos aqui analisados foi feito por meio da barra de 

busca nos websites dos eventos (ENEQ e ENPEC); caso não encontrado um número 

representativo de trabalhos, foram verificados nos anais, trabalho por trabalho. 

Era de se esperar a busca pelas palavras-chaves jogos didáticos, todavia, isso 

poderia reduzir os trabalhos encontrados, visto que muitos deles não trazem esse termo 

para tal metodologia. Nesse sentido, utilizou-se das atas eletrônicas dos eventos, as 

quais se encontram disponíveis na página da Associação Brasileira de Pesquisa em 
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Educação em Ciências (ABRAPEC), para o caso do ENPEC, e para o ENEQ, visitou-se 

as páginas individuais dos eventos (para cada edição do mesmo). Os períodos 

pesquisados foram de 2004 a 2014, justamente para verificar como estão às publicações 

sobre jogos nos últimos 10 anos. Para o ENEQ, foram verificados os anais dos eventos 

nos anos de 2004 a 2012, e para o ENPEC, de 2005 a 2013. 

Alguns anais não foram encontrados disponíveis online, tais como os do ENEQ 

de 2004, realizado na cidade de Goiânia (GO) e de 2006, realizado na cidade de 

Campinas (SP). Todavia, durante o levantamento, um dos trabalhos encontrados, o de 

Abreu et al. (2010), apresenta uma pesquisa de investigação nas seis edições do ENEQ 

no período de 1996 a 2008. Esta pesquisa buscou caracterizar os trabalhos apresentados 

nestas edições do evento, baseando-se em seus aspectos gerais, pedagógicos, conceitos 

trabalhados e tipos de jogos. Assim, é possível utilizar parte desta análise – para as 

edições de 2004 e 2006 - para nossa proposta, faltando apenas a característica 

relacionada à formação de professores, onde buscamos verificar qual destes trabalhos 

apresentava esta abordagem. 

Os trabalhos encontrados foram classificados e analisados pela Análise Textual 

Discursiva, com base nos processo de unitarização, categorização e construção de um 

meta texto, apresentados por Moraes e Galiazzi (2011). Assim, no processo de 

unitarização foi feito um recorte e fragmentação de nosso corpus (artigos do ENPEC e 

do ENEQ), resultando em unidades de análises distintas que, serviram de base para a 

construção de categorias. 

Moraes e Galiazzi (2011) ainda sugerem a existência de categorias a priori, ou 

seja, aquelas que são construídas a partir das informações presentes na literatura que 

estejam relacionadas ao fenômeno estudado. Em nosso caso, vamos levar em 

consideração duas possíveis tendências para os jogos didáticos em trabalhos presentes 

na literatura, a saber: 1) trabalhos teóricos e; 2) relatos de experiência com Jogos 

Didáticos.  

 ENPEC 

Ao iniciar a busca nos trabalhos do ENPEC que abordassem os jogos como foco 

do trabalho, pode-se observar que a publicação de trabalhos sobre jogos iniciou-se, 

basicamente, a partir do V ENPEC, realizado em 2005, como apresentado pelo Quadro 
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2.1. Observa-se ainda um maior número de trabalhos sobre jogos que foi encontrado no 

ano de 2011, no VIII ENPEC realizado na cidade de Campinas, SP. É importante 

ressaltar que os números apresentados no quadro refletem os trabalhos sobre jogos nas 

três áreas: Química, Física e Biologia. 

Quadro 2.1. Resultado do levantamento de trabalhos sobre jogos didáticos nos        

ENPEC’s de 2005 a 2013. 

Edição Ano  Local de realização Número de 

trabalhos 

V ENPEC 2005 Bauru, SP 05 

VI ENPEC 2007 Florianópolis, SC 06 

VII ENPEC 2009 Florianópolis, SC 02 

VIII ENPEC 2011 Campinas, SP 14 

IX ENPEC 2013 Águas de Lindóia, 

SP 

08 

Total 35 

 

Como já observado, o quadro acima mostra que a maior publicação de trabalhos 

sobre jogos foi no VIII ENPEC. Este evento contou com um total de 1235 trabalhos, 

dos quais 1,1% foram sobre jogos didáticos. Isso demonstra que, apesar de crescente, o 

número de trabalhos sobre JD neste evento ainda é pouco significativo, podendo retratar 

também uma realidade no Ensino de Ciências. Estes trabalhos foram distribuídos nos 

eixos temáticos do evento: Ensino e Aprendizagem e Processos e Materiais Educativos.  

Outro aspecto interessante são as áreas de concentração destes jogos, ou seja, se 

eles se enquadram no Ensino de Química, Física ou Biologia. Para isso, foi feito um 

levantamento destes trabalhos e, como forma de apresentar esses dados, traçou-se o 

gráfico da Figura 2.1.  

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Representação das áreas de concentração dos trabalhos sobre jogos do ENPEC 



44 
 

 

Pode-se perceber por meio do gráfico na Figura 2.1, que a maior parte dos 

trabalhos se concentra no EB, seguidos pelo EQ e de Física. Existe ainda um percentual 

de trabalhos em outras áreas de conhecimento, sendo essas, Matemática, Saúde e 

Ecologia. É importante ressaltar que destes trabalhos apenas 26% (9 trabalhos), 

correspondentes ao Ensino de Química, serão o foco principal de nossa análise, pois 

eles revelam possíveis tendências dos jogos didáticos para a área. 

Também buscamos conhecer quais são as localidades (Estados) de onde se 

originaram esses trabalhos. Assim, em nossa análise, averiguamos que o estado 

brasileiro que mais publicou trabalhos sobre jogos didáticos nos ENPEC’s foi o Rio de 

Janeiro (Figura 2.2), com maior número de publicações em 2013, no IX ENPEC. 

 

 

O trabalho de Crespo e Giacomini (2009), publicado no VIII ENPEC e que tem 

como título “As Atividades Lúdicas no Ensino de Química: uma revisão da revista 

Química Nova na Escola e das Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira de Química”, é 

um bom exemplo destas publicações presentes no Rio de Janeiro. Os autores analisam 

um total de 54 trabalhos, buscando traçar o perfil destes e suas características 

educacionais, algo bem semelhante ao que está sendo feito neste capítulo, porém tendo 

como diferencial o período pesquisado (o levantamento aqui feito é mais atual). 

Como apenas 09 dos 35 trabalhos encontrados no ENPEC são do Ensino de 

Química, apenas estes serão utilizados na análise no tópico 2.3. Isso porque o intuito é 
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Figura 2.2. Quantidade de trabalhos sobre jogos nos ENPEC’s distribuídas por estados. 
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identificar um perfil das publicações sobre jogos didáticos no Ensino de Química. Os 

nove trabalhos foram identificados e separados de forma a serem contabilizados no 

número total após o levantamento do ENEQ e nos periódicos. 

 ENEQ 

Em relação ao ENEQ, após a contagem dos trabalhos foi possível perceber que a 

maior parte dos mesmos também foi encontrada na edição do evento que ocorreu na 

cidade de Campinas (SP), no ano de 2006 (Quadro 2.2). Segundo dados de Abreu et al. 

(2010), a quantidade total de trabalhos submetidos neste ano foi de 424, envolvendo 

resumos simples e expandidos, dos quais 47 abordavam os JD’s. Assim sendo, os 

trabalhos que possuem com foco os jogos didáticos representaram aproximadamente 

11,10% do total de trabalhos submetidos no XIII ENEQ, um percentual bem maior 

quando comparado ao encontrado para o ENPEC, para a edição realizada também em 

Campinas. 

Quadro 2.2. Resultado do levantamento de trabalhos sobre jogos didáticos nos ENEQ’s 

de 2004 a 2012. 

Edição Ano Cidade Numero de trabalhos 

XII ENEQ 2004 Goiânia/GO 28* 

XIII ENEQ 2006 Campinas/SP 47* 

XIV ENEQ 2008 Curitiba/PR 11 

XV ENEQ 2010 Brasilía/DF 31 

XVI ENEQ 2012 Salvador 21 

Total 157 
*Dados retirados do trabalho de Abreu et al. (2010). 

É importante ressaltar que, por meio dos números apresentados no Quadro 2.2, 

não há um crescimento ordenado dos números de trabalhos nas edições do ENEQ. De 

2004 a 2006, observa-se um aumento de publicações ao qual acreditamos ser justificada 

pelo fato da cidade de Campinas está localizada no estado de São Paulo, o que pode 

influenciar na quantidade (aumento) de inscritos no evento. Já em 2008, no ENEQ em 

Curitiba o decréscimo pode ter acontecido justamente pela razão oposta ao aumento 

(2004-2006) justificado anteriormente, ou seja, a região onde os eventos aconteceram.  

No que diz respeito aos estados onde tais publicações são realizadas, percebe-se 

através do gráfico da Figura 2.3 que o estado de Goiás é o que possui maior número de 

publicações, seguido pelos estados do Paraná e São Paulo. Umas das explicações para 

esse fato é que em Goiás se encontram importantes pesquisadores no ensino de Química 
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que trabalham com jogos didáticos, tal como o Prof. Dr. Márlon Soares. Este 

pesquisador possui muitas publicações relacionadas às atividades lúdicas, mais 

precisamente os jogos didáticos, sendo uma delas seu livro com o título “Jogos em 

Ensino de Química: Teoria, Métodos e Aplicações”, publicado no ano de 2008. 

Ainda foi possível identificar as fontes (locais) dessas publicações (Figura 2.3). 

Segundo Abreu et al. (2010), estes estados representam, de fato, os locais onde se 

encontram grupos de pesquisa em jogos didáticos ou que tenham outras atividades 

lúdica, ou o ludismo como foco.   

 

 

Apesar dos jogos didáticos já serem utilizados de forma mais ampla para as 

séries iniciais (muitas vezes não podendo ser denotados como didáticos), para o ensino 

de Ciências essa realidade é relativamente nova, como descrita por Cunha (2012, p.92), 

em que os jogos são mais utilizados para o ensino de matemática e “Na física e na 

química, os jogos são um pouco menos utilizados, mas seu uso tem aumentado bastante 

nos últimos anos”.  

Ao somarmos a quantidade de trabalhos encontrados nos dois eventos durante os 

períodos pesquisados, pode-se estipular que nos últimos dez anos, 166 trabalhos sobre 

jogos foram publicados. É claro que esse número não representa a quantidade exata de 

trabalhos sobre jogos didáticos nos eventos relacionados ao Ensino de Química, uma 

9 

20 

4 

18 

10 
8 

11 

2 

38 

9 

6 
8 

5 
3 3 

1 
2 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

RJ SP MT PR MG PE RS RN GO BA MA MS SE ES AL CE SC

Figura 2.3. Quantidade de trabalhos sobre jogos nos ENEQ distribuídas por estados. 
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vez que apenas dois deles foram analisados. Todavia, por meio deste número é possível 

ter uma ideia de a quantidade de trabalhos publicados até o ano de 2014 ainda é pequena 

apesar da relevância do tema jogos didáticos, tanto como metodologia a ser utilizada 

para o ensino-aprendizagem, quanto como objeto de pesquisa. 

A outra parte desta análise consiste em identificar quais dos trabalhos levantados 

possui foco na formação de professores, de forma mais seletiva, na formação inicial. 

Assim, trabalhos realizados no âmbito do estágio docência de cursos de licenciatura, no 

PIBID ou que demonstrem foco de pesquisa no professor, fizeram parte de nossa 

análise. Isso será feito no tópico 2.3 deste trabalho, juntamente com os artigos 

encontrados durante a análise dos periódicos a seguir. 

 

2.2 Publicações sobre jogos didáticos alguns periódicos do Ensino de Ciências 

 O levantamento dos periódicos foi feito de forma semelhante ao realizado para 

os eventos; foram utilizadas as barras de busca presentes nos websites das revistas 

pesquisadas, utilizando as mesmas palavras chaves dos eventos. Os periódicos 

analisados foram escolhidos porque correspondem aqueles que os professores da 

educação básica e licenciandos possuem mais acesso e, consequentemente, possibilitam 

publicações por parte destes - as linhas de atuação destes periódicos também se baseiam 

em relatos e não apenas em pesquisas. Além disso, todos os periódicos se enquadram 

como Qualis B1. 

Um destes periódicos é a Revista Química Nova na Escola (Qnesc), criada no 

ano de 1996 com o intuito de oferecer um espaço próprio para pesquisadores, 

professores e licenciandos de Química publicarem artigos relativos ao Ensino de 

Química. Trata-se de um periódico com publicação trimestral, integrado à linha editorial 

da Sociedade Brasileira de Química, SBQ, e se configura como um espaço aberto para o 

educador, que pode divulgar seus resultados de pesquisa ou experiências de sala de aula. 

Esta disponível na forma online e impressa (somente para assinantes) e já está no 36º 

volume no primeiro trimestre de 2015. Foram considerados somente os artigos 

publicados a partir do ano de 2004 até 2014. 

O segundo periódico pesquisado foi a Revista Alexandria, divulgada na forma 

online pela Universidade Federal de Santa Catarina, desde o ano de 2008. A revista tem 
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como objetivo a publicação de trabalhos de educadores do ensino de Ciências e 

Matemática e recebe manuscritos desde julho do mesmo ano de criação, tendo como 

primeiros artigos publicados, trabalhos selecionados no ENPEC de 2007. A busca foi 

realizada para cada edição da revista, já que não se encontra disponível a barra de busca 

online. 

Também foi feita a busca na Revista Investigações em Ensino de Ciências, que 

se trata de um periódico voltado para pesquisa em ensino-aprendizagem de Ciências, 

divulgada pelo Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde 

o ano de 1996. Possui distribuição eletrônica que ocorre de forma trimestral, em que 

educadores podem submeter manuscritos do tipo investigação, revisão de literatura, 

metodologia da pesquisa educacional e críticas ou comentários sobre artigos publicados 

na própria área. 

A Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, outro dos 

periódicos investigados, trata-se de uma publicação da ABRAPEC, desde o ano de 

2001. Tem por objetivo divulgar os resultados e reflexões de pesquisadores no ensino 

de Ciências por meio de números trimestrais. Apesar de ter como foco a pesquisa, 

podem ser encontrados trabalhos sobre reflexões na prática docente baseadas em 

experiências na sala de aula. 

E por fim, o último periódico pesquisado foi a Revista Experiências em Ensino 

de Ciências. A revista também possui divulgação eletrônica desde o ano de 2006, sendo 

um importante veículo para a publicação de resultados de pesquisas no Ensino de 

Ciências e Matemática, bem como experiências de educadores da área. Esse periódico 

possui publicação trimestral, além de conter a barra de busca online no website. 

Todavia, para manter o rigor do levantamento, as edições foram conferidas de forma 

individual como feita nos demais periódicos analisados. 

Por meio da busca foi possível identificar um total de 22 artigos que tinham 

como foco principal os jogos didáticos, distribuídos pelas quatro revistas pesquisadas 

durante o último 10 anos. Alguns destes trabalhos não apresentavam como palavra 

chave o termo “jogo didático”, mas apresentavam termos similares - jogos lúdicos ou 

jogos educativos - ou mais amplos – jogos, atividades lúdicas. O Quadro 2.3 mostra a 

relação da quantidade de trabalhos publicados por ano, dentro do período pesquisado. 
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Torna-se importante salientar que não foram inclusos no levantamento artigos 

disponíveis no prelo dos periódicos. 

Quadro 2.3. Resultados do levantamento feito em cinco periódicos do Ensino de 

Ciências para JD no EQ. 

Periódico Período pesquisado Quant. de Trabalhos 

encontrados 

Revista Química nova na Escola 

(Qnesc) 

2004 - 2014 11 

Revista Alexandria 2008 – 2014* 01 

Revista Experiências em Ensino 

de Ciências (EENCI) 

2006 – 2014* 08 

Revista Investigação em Ensino 

de Ciências (IENCI) 

2004 - 2014 01 

Revista Brasileira de Pesquisa 

em Educação em Ciências 

(RBPEC) 

2004 - 2014 00 

Total  22 
*Periódicos que possuem primeira publicação em anos posteriores ao de 2004. 

O primeiro comentário a ser feito sobre o resultado é o fato de que para esta 

análise só foram considerados os trabalhos publicados na área de Química. Alguns dos 

periódicos analisados abrangem o Ensino de Ciências como um todo, justificando o fato 

da Qnesc conter o maior número de artigos que falam sobre jogos didáticos, e de 

periódicos como a Alexandria e IENCI apresentarem apenas um trabalho em cada. A 

EENCI possui um público característico dos cursos de pós-graduação, como descrito 

por Silva et al. (2012), em um dos trabalhos encontrados no levantamento feito nos 

eventos (no ENEQ). Os autores procuraram saber como vem sendo as publicações sobre 

atividades lúdicas no Ensino de Química e uma das revistas pesquisadas foi a EENCI, 

caracterizada pelos autores por apresentar “produtos resultados de mestrados 

profissionais, sendo que um dos produtos pode vir a ser um jogo educativo” (SILVA et 

al., 2012, p.s/n). 

O primeiro ponto que nos chama atenção é o fato da RBPEC não apresentar 

trabalhos sobre jogos. Isso pode ser explicado pelo fato deste periódico possuir uma 

grande característica de trabalhos voltados para pesquisas. Já os trabalhos vinculados à 

jogos, em geral, apresentam-se como relatos de experiência. 

Outro fato importante a ser discutido é que a maior quantidade de artigos sobre 

jogos didáticos foi encontrada na QNesc e na EENCI, justamente os periódicos, dos 
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analisados aqui, que possuem característica de experiências em sala de aula dos 

educadores e pesquisadores que nelas publicam. Isso nos demonstra dois fatos 

importantes a se pensar: 1) Os trabalhos sobre jogos podem estar mais relacionados com 

a aplicação destes em sala de aula; 2) Há uma participação, ainda que pequena, de 

professores (da educação básica ou superior) em publicações sobre jogos didáticos em 

tais revistas. 

Para discutir esses dois pontos, torna-se necessário primeiro verificar qual a 

natureza destes trabalhos. Isso significa dizer que vamos utilizar a ATD para analisar o 

que, de fato, esses artigos trazem em sua essência, no sentido de identificar o que os 

autores vem fazendo e posteriormente, publicando sobre jogos didáticos. Mas isso será 

feito apenas no subtópico 2.3 juntamente com os trabalhos encontrados nos eventos. 

Aqui será apenas feita uma identificação de suas características básicas, como a 

quantidade de trabalhos encontrados em cada uma das revistas (Quadro 2.3) e os locais 

de onde tais publicações derivam (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4. Quantidade de trabalhos encontrados no levantamento, por localidades. 

Por meio do gráfico na Figura 2.4 é possível perceber que o estado que possui 

maior número de publicação de trabalhos sobre jogos nos periódicos analisados é Minas 

Gerais. Um destes trabalhos é o de Saturnino; Luduvico e Santos (2013), com o título 

“Poquer dos elementos bloco s e p”, onde os autores descrevem a elaboração, aplicação 

e avaliação de um jogo didático utilizado para o estudo de conceitos de Química 

Inorgânica, adaptado do tradicional jogo de cartas pôquer, feito por alunos do PIBID de 

0

1

2

3

4

5

6

Publicação nos periódicos por estado 



51 
 

 

Química da Universidade Federal de Viçosa, UFV-CAF. Percebeu-se também 01 artigo 

publicado na QNesc de autores espanhóis. 

É possível perceber que, pelo número de trabalhos levantados nos periódicos e 

nos eventos, que as publicações sobre jogos didáticos ainda são poucas em relação a 

outras metodologias de ensino. Isso demonstra a importância de se pesquisar e 

posteriormente publicar os resultados de pesquisa para a comunidade científica, a fim de 

contribuir para o entendimento e, também, para o crescimento desta linha de pesquisa. 

No caso desta pesquisa em específico, o que mais nos interessa são os trabalhos sobre 

jogos que focam na formação do professor, o que reduz ainda mais o número de 

publicações e reforça a importância da pesquisa para a comunidade científica. 

No próximo tópico será feita uma análise mais aprofundada de todos os 

trabalhos levantados, tanto nos periódicos quanto nos eventos. O intuito é compreender 

quais as tendências destes trabalhos sobre jogos didáticos: 1) São trabalhos teóricos ou 

relatos? 2) se são relatos de sala de aula derivam de experiências com Educação Básica 

ou Superior? 3) Quais tipos de jogos são elaborados e quais os conteúdos mais 

trabalhados? 4) Existem trabalhos que abordem os jogos didáticos na perspectiva do 

professor? Que abordagem é essa? Buscaremos responder essas perguntas no próximo 

tópico, utilizando ferramentas de análise como a ATD. 

 

2.3. Possíveis tendências para os trabalhos sobre jogos didáticos no ensino de 

Química 

A primeira parte desta análise consiste em classificar os trabalhos levantados em 

dois tipos, a saber: 1) Teóricos – aqueles que consistem em revisões de literatura sobre 

jogos, pesquisa bibliográfica ou artigos que abordam o jogo didático sem aplicá-lo em 

sala de aula ou em espaço não formal, ou seja, não relata nenhuma experiência com a 

utilização de jogos didáticos para o ensino; 2) Relatos de experiência – aqueles que 

descrevem e/ou analisam as experiências de educadores com a elaboração e aplicação 

de jogos didáticos, seja em sala de aula ou em espaços não formal. 

Para isso foram contabilizados todos os trabalhos encontrados (eventos e 

periódicos), obtendo um total de 188 unidades. Todavia, apenas 113 trabalhos foram 

analisados pelos autores desta pesquisa: 09 relativos ao ENPEC; 82 derivados do 
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levantamento no ENEQ e; 22 dos periódicos. Os outros 75 trabalhos que faltam 

correspondem aqueles dados que extraímos de Abreu et al. (2010). Por tanto, adotamos 

a análise desses autores para esta parte dos trabalhos. 

Esse total foi dividido nas duas classes, utilizando para isso dos resumos (no 

caso de trabalhos completos e artigos) e da metodologia descrita pelos autores, para o 

caso de resumos contendo apenas uma página.  Com exceção dos 75 trabalhos, que 

foram analisados com base no que apresentou Abreu et al. (2010). O Quadro 2.4 

apresenta as duas classes e a quantidade de trabalhos contidos em cada uma delas. 

Quadro 2.4. Classificação dos trabalhos sobre jogos em Teóricos ou Relatos de 

Experiência, de um total de 113 analisados. 

Classe (tipo de trabalho) Quant. de trabalhos 

Teóricos Revisões de literatura 20 

Propostas de jogos 06 

 

 

 

Relatos de Experiências 

Ensino Superior 13 

Ensino Médio* 45 

Ensino Fundamental* 12 

Ensino Técnico 01 

Educação Especial 01 

*Série da Educação Básica 

Dos trabalhos que levantamos, pode-se perceber que a maioria se refere a relatos 

de experiências com elaboração e/ou aplicação de JD’s em aulas no Ensino Médio 

(EM). Isso pode ser explicado, justamente pelo fato da disciplina de Química ser 

integralizada a partir do 1ºano do Ensino Médio, na Educação Básica. Isso não quer 

dizer que não há Química para o Ensino Fundamental (EF), apenas explicita o fato desta 

disciplina ser ministrada em três anos seguidos para o EM e apenas em um ano para o 

EF. 

Esses dados se relacionam muito bem com o que apresentou Abreu et al. (2010) 

– dos outros 75 trabalhos aqui computados - cujos resultados apresentam maior 

concentração de trabalhos sobre jogos no EM. A Figura 2.5 derivou do artigo desses 

autores e demonstra o tipo de classificação feita pelos mesmos para o público alvo dos 

trabalhos analisados. Observa-se que os autores trazem em sua análise duas classes a 

mais para “Relatos de experiência”, denominadas “pós-Graduação” e “pré-vestibular”. 



53 
 

 

Em nossa pesquisa, os trabalhos que se enquadrariam nessas classes foram adicionados 

nas classes Superior, para “pós-Graduação”, e Médio para “pré-vestibular”. 

 

 

Para Abreu et al. (2010) os trabalhos sobre jogos predominam no Ensino Médio, 

por ser nesse nível de ensino que mais se tem professores de Química atuando na 

Educação Básica. Assim, segundo os mesmos autores 

tal aspecto tenha relação com o nível de ensino o qual o professor de química 

está diretamente relacionado, que é o nível médio. Raramente se tem 

professores de química no nível fundamental e parece não haver preocupação 

dos professores de nível técnico e superior com as questões relacionadas ao 

uso de jogos em suas estratégias de ensino (ABREU et al., 2010). 

 

Os autores ainda fazem menção ao fato do nível técnico e superior não 

apresentarem muitos trabalhos sobre jogos didáticos. Em nossa pesquisa, por meio do 

Quadro 2.4 é possível perceber que os trabalhos que retratam experiência de jogos no 

nível Superior representam cerca de 1,4% do total de artigos levantados. Para Cunha et 

al. (2012), que analisam os trabalhos do ENEQ no período de 2010 a 2012, há um 

aumento na publicação de experiências de jogos no nível superior devido ao fatos dos 

docentes que nele atuam estarem começando a conhecer e aceitar os jogos didáticos 

como ferramenta de ensino-aprendizagem possível de ser empregada nos cursos de 

licenciatura. 

Figura 2.5. Trabalhos publicados por nível de Ensino. Fonte: Abreu et al, (2010). 
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Para a Educação Especial foi encontrado apenas um artigo que apresenta o relato 

de aplicação de jogo didático para esse público. O trabalho possui como título 

“Utilização do jogo de tabuleiro - ludo - no processo de avaliação da aprendizagem de 

alunos surdos”, de Ferreira e Nascimento (2014) e foi publicado na Qnesc. Os autores 

apresentam uma adaptação do tradicional jogo de Ludo, embora para alunos surdos, 

utilizando a Linguagem Brasileira de Sinais. Esse trabalho, em especial, possui grande 

significância nessa pesquisa, uma vez que parte de nossos sujeitos são bolsistas de um 

PIBID interdisciplinar em Educação Especial.  

O fato de encontrar apenas um trabalho vinculado à Educação Especial 

evidencia uma lacuna nas propostas de jogos didáticos para esse público em específico. 

Apesar disso, torna-se importante afirmar que esse levantamento feito aqui não 

representa o quadro geral das publicações sobre jogos didáticos no ensino de Química. 

Apenas buscamos através dele apresentar, em números, uma justificativa que demonstre 

a viabilidade de nossa pesquisa, tanto do ponto de vista de contribuição para a 

comunidade científica, quanto para educadores que atuam na Educação Básica, Superior 

e/ou com alunos especiais, em inclusão ou não. 

Em relação aos trabalhos do tipo Teóricos, estes foram divididos em duas 

subclasses diferentes: 1) Revisões de literatura – trabalhos que fazem levantamento de 

tendências, revisões sobre jogos e/ou resenhas e críticas a outros trabalhos; 2) Propostas 

de jogos – trabalhos que apresentam jogos didáticos elaborados, mas não 

implementados em sala de aula ou em outros espaços. Como exemplo da primeira 

dessas subclasses, temos o trabalhos de Soares (2008), apresentado em forma de 

comunicação oral no ENEQ de Curitiba, com o título “Jogos e Atividades Lúdicas no 

Ensino de Química: Teoria, Métodos e Aplicações”. O autor apresenta uma discussão 

teórica, seguida de uma proposição de métodos de aplicação e de pesquisa e análise de 

dados quando se pesquisa na área do lúdico, além de apresentar algumas aplicações já 

presentes na literatura, oriundas do grupo de estudo do autor (SOARES, 2008). O 

trabalho consistiu em mostrar a amplitude de pesquisa que o lúdico possui e definir 

alguns termos comuns, tais como jogo, brinquedo, brincadeira, ludicidade e atividades 

lúdicas. 

A segunda subclasse enquadra os trabalhos de autores que elaboraram os jogos 

didáticos e apresentaram os mesmos à comunidade científica sem a aplicação. Nessa 



55 
 

 

classe aparecem muitos resumos de uma página, apresentados na forma de pôster nos 

eventos pesquisados, ou artigos presentes nas sessões de Materiais Didáticos ou, 

utilizando como exemplo o trabalho de Santos e Michel (2009), em “Espaço Aberto”, 

para o caso da Qnesc. Os autores citados anteriormente apresentam uma proposta de 

jogo didático baseada na adaptação do jogo Sueca, para conceitos de força ácida das 

substâncias orgânicas e inorgânicas. Os autores apresentam as regras e materiais 

necessários para a confecção do jogo, mas não relatam dados referentes à aplicação do 

mesmo. 

Assim, dos trabalhos teóricos, tem-se a que a maioria se refere a do tipo revisão 

de literatura. Já os trabalhos de Relatos de Experiência se referem, em geral, aos jogos 

elaborados e implementados para alunos do Ensino Médio. Identificado esse aspecto 

dos trabalhos levantados, verificamos os tipos de jogos aos quais os mesmos estão 

relacionados. O gráfico da Figura 2.6 apresenta a relação do tipo de jogo e a quantidade 

de trabalhos referentes.  

  

Figura 2.6. Percentual de trabalhos por tipo de jogos. 

O gráfico acima revela o percentual de jogos didáticos em relação o tipo de jogo 

utilizado em sala de aula. É possível perceber que 42% dos jogos são de cartas, o que 

combina muito bem com o que Abreu et al. (2010) encontraram em sua pesquisa. Os 
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autores afirmam que, dos trabalhos analisados por eles 44% são jogos de carta e outros 

40% são jogos de tabuleiro, sendo isso explicado pelo fato dos jogos de cartas serem 

mais comuns e conhecidos pelos brasileiros, basicamente pela facilidade de 

compreensão de suas regras. A explicação se mantém a mesma, como discorrida 

anteriormente, as regras simples e também por serem mais comuns no dia-a-dia dos 

brasileiros, os jogos de tabuleiro, assim com os de cartas, acabam por serem mais 

utilizados também em sala de aula.  

Em trabalho semelhante a esse, Silva et al. (2012) fizeram um levantamento de 

trabalhos e artigos do ensino de Química que tem como foco atividades lúdicas, dentre 

elas os jogos didáticos, e revela que 20% dos trabalhos analisados se tratam de jogos do 

tipo cartas. Segundo Chateau (1987), os jogos com regras mais fáceis têm mais chances 

de serem aceitos e utilizados em sala de aula. Isso também pode ser utilizado para 

explicar o percentual que encontramos para os jogos de tabuleiro, acrescentando ainda 

que nesse tipo de jogo existe um nível maior de competitividade, o que estimula o 

interesse dos alunos. 

Ainda foi possível identificar quais os conteúdos de Química são abordados nos 

jogos analisados. Segundo Abreu et al. (2010), para o nível médio conceitos referentes à 

formação de sais são os mais trabalhados nos jogos por eles analisados. Outro tópico 

bastante trabalhado foi a Tabela Periódica (TP), o que articula muito bem com os 

resultados encontrados em nosso levantamento (Figura 2.7). 
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Figura 2.7. Percentual dos trabalhos sobre jogos em relação aos conceitos de Química abordados. 

Através de nossa análise é possível perceber que o conteúdo mais trabalhado é a 

Tabela Periódica, seguida pelas Funções Orgânicas. Alguns destes jogos possuem como 

justificativa o fato de apresentar a TP para os alunos sem que os mesmos precisem 

decorá-la, como também afirma Abreu et al. (2010). Entretanto, uma afirmação 

levantada pelos autores é o fato de, ainda assim, alguns trabalhos apresentam 

procedimentos que incentivam a memorização de conceitos. 

Uma porcentagem bastante significativa dos jogos, cerca de 30 % são jogos 

de memorização e não fazem nada mais do que propor que alguns conceitos 

fossem memorizados. Conceitos considerados mais complicados, tanto pra 

professores como para os alunos são pouco explorados por meio dos jogos. 

Surge aí mais uma necessidade em termos de proposição para novos jogos 

em ensino de química. Talvez isso esteja relacionado ao próprio nível de 

dificuldade do professor para com esse conceito especificamente (ABREU et 

al., 2010, p.07). 

 

Os autores destacam que isso pode decorrer da própria dificuldade dos 

professores em trabalhar diversos conceitos considerados mais difíceis ou que exijam 

uma abordagem um pouco mais detalhista. Assim, o professor vê na memorização uma 

maneira de “aprendizagem” e elabora os jogos com tal propósito. Os jogos de 

memorização em si não são de todo ruins. A memorização auxilia o aluno a adquirir 
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algumas ideias que são necessárias para aprender outros conceitos. Exemplo, a tabuada 

é necessária para que o aluno tenha menos dificuldade para cálculos estequiométricos, 

pois estimulam a multiplicação que é importante para o estudo destes conceitos. 

Tomemos como exemplo o jogo proposto por Pereira et al. (2012), que possui 

como título “Memória Elementar”. Consiste em um jogo da memória, onde os 

participantes devem juntar pares de cartas que contêm um elemento químico e uma 

aplicação deste em atividades cotidianas. Para os autores, a relevância do jogo está no 

momento em que a memorização de tais pares de cartas serviu para minimizar a 

extensão e complexidade do conteúdo tabela periódica. 

E para encerrar esta análise, buscou-se identificar quais dos trabalhos levantados 

possuía como foco a formação de professores de Química, seja ela inicial ou 

continuada. O intuito desse olhar é conhecer as ideias vigentes sobre esse aspecto em 

relação aos jogos didáticos, uma vez que, a maioria dos trabalhos sempre traz uma 

abordagem focada no processo de ensino-aprendizagem que o jogo proporciona, 

destacando sempre as características e habilidades desenvolvidas nos alunos. Assim, os 

resultados desta análise serão apresentados e discutidos no tópico 2.4, a seguir. 

 

2.4. Jogos didáticos X Formação do docente em Química 

Neste momento da análise, identificaram-se os trabalhos que abordam a 

formação de professores, sejam aqueles desenvolvidos no âmbito do PIBID ou nos 

Estágios. Sabe-se que os jogos didáticos podem melhorar a interação entre aluno e 

professor na sala de aula, uma vez que, passa-se a vigorar uma ideia de Química 

divertida, o que quebra barreiras impostas pela própria escola e concede a alunos e 

professores o divertimento em aprender e ensinar (SOARES, 2013). 

Quando buscamos nos trabalhos analisados as características que os jogos 

didáticos podem desenvolver no professor, falamos de habilidades, manuais e mentais, 

de atitudes frente à profissão de educador, mudanças na forma de enxergar o processo 

de ensino e principalmente a Química em si. O que Soares (2013) traz sobre a interação 

professor-aluno em sala de aula é algo importante e que deve ser mencionado nas 

experiências com jogos didáticos, quando relatadas. Mas é possível também ir mais 

além, focar no professor como sujeito aprendiz que, no momento que elabora um jogo 
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pode, também, descobrir talentos escondidos, aflorar ideias ofuscadas e até mesmo 

quebrar a barreira do ser adulto. 

Soares (2013) diz que a sociedade ainda encara o jogo como um momento 

infantil, o que seria dizer que jogar pertence à criança. É claro que não se deseja que o 

adulto que jogue retroceda e volte a ter atitudes de criança, mas que o mesmo se permita 

o divertimento, encontrando uma maneira de sentir prazer através do jogo. Nesse 

sentido, o divertimento e o uso de jogos 

Em ações pedagógicas sempre trazem resultados nos quais os adultos ou 

jovens envolvidos se sentem como crianças ao brincarem, como se não 

pudessem brincar por serem adultos. O primeiro sinal da adultificação é achar 

que brincar é coisa de criança (SOARES, 2013, p.184). 

 

Quando Soares traz o termo adultificação, torna-se possível pensar na ideia de 

delimitar atividades que são extremamente adultas, e as que não comportam essa 

delimitação são consideradas de criança. Então, o ser professor poderia se enquadrar 

num termo adulto, uma vez que a criança se encaixa muito bem no ser aprendiz. Isso 

também acontece nas escolas, de forma nítida, quando alunos são categorizados em 

Ensino Fundamental (crianças) e “projetos de adultos”, no Ensino Médio. 

Em alguns colégios é possível perceber que alunos do EF possuem horários de 

recreação diferentes dos alunos do EM. Percebe-se que na escola já se observa sinais 

dessa divisão do que é próprio da criança e o que é exclusivo do adulto. Nesse momento 

entra o jogo, já que nas séries inicias há uma predominância de atividades de caráter 

lúdico que, à medida que o aluno passa para o fundamental, tais atividades começam a 

desaparecer.  

Mas o aprofundar desta discussão será feita nos resultados desta pesquisa, onde 

os participantes são alunos de licenciatura em Química e, portanto, futuros docentes. 

Nesse tópico buscamos identificar as possíveis contribuições dos JD para a formação do 

professor e também estabelecer um diálogo com os profissionais da educação que já 

destacam algumas contribuições dos jogos didáticos para a formação do docente em 

Química. Por isso, foram analisados 18 trabalhos que focam no professor. 

Assim, os trabalhos levantados foram lidos e tidos suas fontes identificadas, com 

base no local/momento em que foram desenvolvidos (Figura 2.8). Por exemplo, os 

jogos desenvolvidos por bolsistas do PIBID apresentam uma forte caraterística do 
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trabalho em coletivo, justamente pelo fato desse projeto possibilitar a articulação entre 

três níveis de formação docente: inicial (licenciados/bolsistas) e continuada – professor 

regente e professor formador. 

 

Figura 2.8. Relação dos trabalhos sobre formação docente e as fontes de onde derivam. 

Por meio do gráfico da Figura 2.8 é possível afirmar que a maior parte dos 

trabalhos levantados que abordam a formação do professor deriva de atividades nos 

cursos de licenciatura e no âmbito do PIBID. Na licenciatura, os trabalhos apresentados 

provêm de práticas de ensino nas disciplinas específicas de Química, ou como alguma 

exigência de professores que se preocupam com a parte pedagógica no curso de 

formação. Já no PIBID, os jogos compõem parte das intervenções realizadas pelos 

bolsistas nas escolas onde o projeto vigora.  

Apesar de todos os trabalhos analisados neste tópico estarem relacionados com 

as características que descrevemos acima (olhar para a formação do professor), nem 

todos apresentam na análise de resultados ou considerações finais, afirmações que 

indiquem contribuições dos jogos didáticos para a formação docente. Dos 18 trabalhos, 

11 apresentaram trechos que indicam um olhar para nosso foco. Assim, utilizou-se a 

ATD para analisar essas considerações. 

Como base na primeira etapa da ATD, a desconstrução do corpus (textos), foi 

possível obter vários fragmentos que destacavam possíveis afirmações relevantes para 

nossa análise, o que nos gerou 13 fragmentos. Alguns dos textos destacavam 

considerações sobre as contribuições dos jogos para a formação do docente em Química 
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em mais de uma parte da escrita, isso explica porque geramos um maior número de 

fragmentos do que de textos analisados.  

Alguns autores já apresentam possíveis contribuições dos jogos didáticos para a 

formação de um indivíduo, não necessariamente um professor. Brenelli (1996) destaca 

que os jogos podem desenvolver aspectos (características) nos indivíduos que deles 

fazem uso, tais como a criatividade, afirmação da personalidade e a tomada de decisões. 

Apesar da autora se referir aos alunos da Educação Básica, acreditamos que o professor, 

por ser mediador do processo de aprendizagem, também pode vir a desenvolver tais 

habilidades.  

Assim, uma das características destacadas por Brenelli (1996), o 

desenvolvimento da criatividade, será utilizada nesta análise, sendo uma categoria a 

priori. Isso é definido por Moraes e Galiazzi (2011) em que a construção de categorias a 

priori podem ser baseadas em teorias em que se fundamenta a pesquisa, sendo as 

categorias deduzidas a partir da teoria. Nesta pesquisa, o “desenvolver a criatividade” é 

algo já apontado por Brenelli (1996) e que nos serve muito bem para análise dos 

resultados, uma vez que, essa categoria também foi observada após o processo de 

unitarização e categorização. Sendo assim, a primeira categoria “Despertar a 

criatividade do professor” surgiu de um processo dedutivo, na qual utilizamos ideias de 

outro autor para dialogar com nossas hipóteses. 

Nesse sentido, tem-se cinco categorias como resultado final do processo de 

categorização (Quadro 2.5), sendo uma delas a priori e as demais emergentes, ou seja, 

surgidas após o processo de análise indutiva. Isso é um processo complexo, pois, por 

mais que ideias diversas tenham aparecido nas unidades de significado, precisaram-se 

ampliar essas ideias para algo mais geral como descrito por Moraes e Galiazzi (2011, p. 

88): 

As categorias emergentes não são previstas de antemão, mas construídas a 

partir dos dados e informações obtidos das pesquisas. O processo de 

construção desse tipo de categoria implica a organização de estruturas de 

vários níveis, indo o movimento das categorias mais específicas e de menor 

amplitude para as mais gerais e amplas (MORAES; GALIAZZI, 2011. p.88). 

 

As categorias nesta análise englobam ideias amplas das afirmações dos autores 

dos trabalhos analisados. Demonstram as possíveis contribuições que os jogos didáticos 
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podem acrescentar à formação do professor, sejam elas de forma direta – 

desenvolvimento de habilidades, como a criatividade - ou de forma indireta, no sentido 

de promover uma melhor ambientalização do mesmo em relação à sala de aula e 

sociabilidade com os alunos.  

Quadro 2.5. Classificação dos trabalhos sobre jogos que abordam a formação docente. 

Como os jogos didáticos contribuem na formação do professor de Química? 

Categoria Nome da categoria Exemplo de fragmento Quant. de 

unidades 

01 Desperta a criatividade 

do professor 

“A realização da atividade 

desempenhou um papel 

importante no 

desenvolvimento criativo dos 

licenciandos [...]” (sic). 

05 

02 Possibilita a interação 

entre professor e aluno 

“O jogo ainda propiciou uma 

maior interação entre os 

alunos, entre estes e o 

professor e entre a turma e os 

bolsistas do PIBID” (sic) 

07 

03 Oportuniza o trabalho em 

equipe 

“[...] possibilitam interação 

entre os jogadores e/ou 

trabalho em equipe” (sic) 

01 

04 Promove o estudo e 

aprofundamento dos 

conteúdos científicos 

“A exploração do aspecto 

lúdico pode tornar-se uma 

técnica facilitadora na 

elaboração de conceitos, 

reforço de conteúdos pelos 

alunos do PIBID”. (sic) 

05 

05 Análise e reflexão 

(professor reflexivo) 

“Pode-se propiciar o 

desenvolvimento de 

habilidades e competências 

desejáveis a um professor 

reflexivo”. (sic) 

03 
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Apesar de apenas 18 trabalhos serem analisados, alguns deles apresentavam 

fragmentos com mais de uma característica, sendo resultado um total de 21 unidades de 

significado. A primeira categoria afirma a ideia que já foi discutida com base em 

Brenelli (1996), que o trabalho com jogos didáticos pode despertar a criatividade de 

quem os elabora e joga. Para Abrecht (2009) a utilização de atividades lúdicas, mais 

precisamente os jogos didáticos, proporciona “a oportunidade de o indivíduo 

desenvolver sua iniciativa, criatividade, expressão corporal, aprender a lidar com os 

desafios da vida, o que é fundamental para uma apropriada formação da personalidade” 

(ALBRECHT, 2009, p.21).  

Assim, para a autora, o jogo possui uma função que vai além da diversão, sendo 

importante para o desenvolvimento das habilidades citadas. É cabível pensar que isso 

pode ser expandido para a ideia de professor enquanto ser humano, capaz de 

desenvolver a criatividade a partir da experiência de pensar, criar e confeccionar um 

jogo. Além disso, no momento do jogar em sala de aula, o professor pode estabelecer 

seu “personagem” como o mediador do jogo, sendo capaz de personificar (criar um 

personagem) para interagir melhor com seus alunos. Para Soares (2013), a 

personificação está presente em todos os aspectos do jogo, em todos os jogos, o que 

permite o desenvolvimento de conceitos, desde que se mantenham respeitados seus 

aspectos principais: liberdade, prazer e as regras. 

Como isso, atrevo-me a afirmar que o jogo desperta a criatividade dos 

professores, sendo essa uma característica que pode ser desenvolvida ou até mesmo 

melhorada no docente lúdico. Por meio dela, o professor pode pensar em outras 

alternativas, de fato, mais criativas, que despertem o interesse e melhore a sua interação 

com os alunos. Sobre esse último ponto, o interagir com o aluno em sala de aula, 

chama-se atenção para a segunda categoria presente no Quadro 2.5, “Possibilita a 

interação entre professor e aluno”. 

Sobre essa possibilidade de melhora na relação entre aluno e professor, Soares 

(2013) destaca que pode ser possível porque no momento em que o jogo é trabalhado há 

um envolvimento crescente entre as duas partes envolvidas, onde a figura do professor 

deixa de ser acompanhada da característica do autoritarismo presente no ensino 

tradicional, e passa a ser, agora expondo minha opinião, a de um professor mais 

humano. Tal termo serve para fazer uma relação direta do professor, profissional da 
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educação, com aquele que exerce essa profissão, que é um ser humano e que pode se 

divertir e estabelecer relações sociais mais estreitas com outros indivíduos, nesse caso, 

os alunos.  

Bemvenuti et al. (2010), referem-se a tais relações como um sinal de 

sensibilização do ensino na escola, o que não é algo ruim; pelo contrário os autores 

afirmam que há possibilidade de inteligência por meio da sensibilização, das percepções 

sociais e sensoriais, da pesquisa e da criatividade. 

Um pensamento exposto por Bemvenuti et al. (2010), ainda sobre esse aspecto 

do sensível na escola, traz a ideia de que aquilo que vivenciamos no espaço escolar  e 

que, de alguma maneira marcou alguma parte de nosso cognitivo, dificilmente será 

esquecida por completo. O brincar na escola pode levar o aluno a enxergar o ensino 

como algo bom, e o professor como figura importante para sua aprendizagem.  

A terceira categoria traz a ideia do trabalho em equipe, onde os autores dos 

trabalhos analisados frisaram bastante a ideia do professor proporcionar aos seus alunos 

a oportunidade de produzir conhecimento em coletivo, utilizando para isso o jogo 

didático. Muito embora seja importante a questão do fortalecer o trabalho em equipe, e a 

presença do professor é fundamental nesse processo, essa categoria não demonstra 

nitidamente uma característica que o professor pode desenvolver somente por meio do 

trabalho lúdico. Apenas um dos trabalhos apresenta o fortalecimento do coletivismo por 

parte dos alunos do PIBID, o que nos fez trazê-la na análise. 

Em relação à quarta categoria, pode-se dizer que o jogo, enquanto metodologia 

de ensino proporciona a abordagem de conceitos científicos e para isso é preciso que o 

professor, em seu planejamento, relacione o tipo de jogo com o conceito a ser estudado. 

Para Bemvenuti et al. (2010), o jogo pode ser utilizado para trabalhar os conceitos de 

ciências, uma vez que tais conteúdos apresentam abordagens complexas e por meio do 

jogo o professor pode tornar o estudo mais divertido.  

Essa capacidade de poder trabalhar o conteúdo científico por meio dos JD’s 

também foi apontada por Kishimoto (2007), em que a autora descreve esse ato como 

sentido restrito do jogo, ou seja, aquele que o professor utiliza o mesmo para o estudo e 

aprendizagem de conceitos específicos de determinada área de conhecimento. 
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Kishimoto (2007) ainda afirma que é preciso manter sempre a característica da fantasia 

nos jogos. 

Ainda segundo Bemvenuti et al. (2010), deve-se dar importância à fantasia de 

quem joga e de quem cria o jogo 

A fantasia é uma parte importante do universo da criança, sendo normal a 

criação de personagens e de encenações, nas quais as crianças assumem 

papéis que estimulam a imaginação e a tomada de atitudes. Propoem-se, para 

tanto, brincadeiras de detetive, de cientista, de repórter e, até mesmo de aula, 

em que a criança pode aprender enquanto brinca (BEMVENUTI et al., 2010, 

p.138). 

Os autores se referem ao ensino de Ciências para as séries iniciais, mas, se 

trouxermos esse pensamento para o ensino de Química é possível afirmar que, por meio 

do jogo o professor consegue refletir e trabalhar os conceitos científicos de uma forma 

em que ele também se interesse pelo próprio estudo. Para isso, segundo Soares (2013) é 

necessário se observar as limitações do jogo, cabendo ao professor verificar em quais 

aspectos a atividade não se encaixa ao estudo dos conceitos químicos em questão. 

E por fim, a quinta categoria se apresentou como uma surpresa, pois na opinião 

de 40% de autores dos trabalhos aqui analisados, o jogo pode proporcionar ao professor 

a capacidade de reflexão. Para Ecremim, Reis e Calefi (2012) o jogo pode levar o 

professor a refletir sobre sua própria prática e afirma isso com base em uma experiência 

com bolsistas do PIBID.  

Os bolsistas elaboraram e implementaram um jogo didático numa turma da 

Educação Básica. Ao fim da atividade os mesmos perceberam que algumas partes do 

jogo precisavam ser revistas, sendo elas ligadas ao próprio conteúdo de Química como 

também ao jogo em si. Assim, segundo os autores, a necessidade de “refazer” o material 

pode estar ligada ao ato de refletir sobre sua própria prática e a partir disso, torná-la 

melhor. Dessa forma, o professor promove a reflexão sobre o jogo aplicado e busca 

melhorá-lo após o refletir. 

Sendo assim, por meio da análise e discussão das categorias foi possível 

perceber que o jogo didático, que em geral apresenta resultados bastante divulgados 

com o foco no aluno, também pode promover o desenvolvimento de capacidades no 

próprio professor que o elabora e aplica em sala de aula. Das características destacadas 

na análise se tem: 1) a criatividade; 2) a relação professor/aluno; 3) o trabalho em 
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equipe; 4) estudo de conceitos científicos (pelo professor) e; 5) a reflexão sobre a 

própria prática docente. 

Com esse resultado temos possíveis respostas para a pergunta desta pesquisa. 

Todavia, o trabalho metodológico que será apresentado vai fazer um confronto com 

essas categorias que surgiram a partir de trabalhos presentes na literatura científica para 

o ensino de Química, como um momento de intervenção. Sendo assim, as categorias 

aqui destacadas serão utilizadas para análise dos resultados da intervenção, onde iremos 

analisar o material escrito pelos sujeitos de pesquisa. 
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3. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE QUÍMICA: O DOCENTE LÚDICO 

 

 

 

 

 

O professor que deseja utilizar JD em suas aulas, sejam elas de Química ou de 

outras disciplinas, precisa de alguns conhecimentos mínimos que abrangem tanto o 

momento de elaboração quanto a implementação do jogo. Tais conhecimentos podem 

ser aprendidos durante sua formação, seja ela inicial ou continuada, onde o professor 

também pode desenvolver habilidades manuais, a criatividade e a capacidade de 

criação, como destacadas no capítulo anterior. 

Como apresentado nos capítulos anteriores, a formação de um docente lúdico 

favorece o trabalho com JD em suas aulas. Nessa formação o professor não só se depara 

com momentos de ludicidade como também de desenvolvimento de conceitos 

científicos, pedagógicos e didáticos. O que queremos afirmar é que, a formação de um 

docente lúdico não omite os outros aspectos de sua formação e nem tão pouco deve ser 

baseada, em sua totalidade, em aspectos lúdicos. Isso que dizer que, a formação em 

questão apresenta momentos de trabalho com o lúdico, mas de forma integrada à 

formação conceitual e pedagógica já vivenciada nos cursos de licenciantura. 

Para reforçar o pensamento expresso no parágrafo anterior, tomemos como base 

o que propõe Rau (2011, p. 43), onde o ato de brincar em sala de aula é importante e 

deve ser levado a sério, independente do nível de ensino 

você pode construir seus próprios saberes sobre a atitude pedagógica com a 

ludicidade tomando por base as leituras, reflexões abordadas e sugestões de 

referências que contemplem tal finalidade, mas também de suas próprias 

anotações quando em momentos de prática com jogos. [...] pois o educador 

também está em constante aprendizagem e, nesse sentido, é na leitura que ele 

encontrará respostas aos problemas enfrentados no cotidiano escolar (RAU, 

2011, p.43). 

 

Acho que o quintal onde a gente 

brincou é maior do que a cidade. A 

gente só descobre isso depois de 

grande. 

Manoel de Barros 



68 
 

 

Por meio da fala de Rau (2011) é possível refletir sobre a importância da leitura 

e discussão de textos na formação do docente e, em se tratando desta autora em 

específico, pode-se definir que o docente em questão é lúdico, ou seja, existe uma 

importância da leitura na formação do docente lúdico, sendo este aspecto destacado pela 

a autora. Tais textos são referenciais sobre ludicidade que, dentre outras finalidades, são 

fundamentais para fornecer ao professor concepções teóricas baseadas na pesquisa ou 

nas experiências com o lúdico em sala de aula (como descrito no capítulo 02). 

Assim, este capítulo é dedicado a essa formação lúdica, onde definiremos os 

referencias sobre formação do professor de Química e, posteriormente, será feita uma 

relação entre estes e aqueles citados nos capítulos anteriores. Pretende-se com isso, 

apresentar uma discussão que reforce a importância desta pesquisa para a formação de 

futuros professores de Química que apresentem uma postura lúdica. 

Apesar de ter sido feita uma busca em trabalhos de pesquisas, não foram 

encontradas obras que apresentassem o foco na formação lúdica do docente em 

Química. A maior parte das pesquisas que relacionam a formação do professor e a 

utilização do lúdico é destinada ao EF, ou seja, possuem foco na formação do professor 

de Ciências que vai atuar nesse nível de ensino. 

Nesse sentido, o que será feito neste capítulo é uma espécie de “costura” dos 

referenciais teóricos sobre formação do professor de Química, formação do professor 

lúdico de Ciências para o EF e as ideias sobre jogos apresentadas nos capítulos 

anteriores. Ao final do capítulo será apresentado o fruto dessa “costura”, ao qual 

acreditamos ser nosso referencial para a formação do docente lúdico em Química, tanto 

para o EF quanto para o EM. 

 

A formação pela pesquisa X Docente lúdico 

No ensino de Química existem diferentes olhares sobre a formação inicial e 

continuada do docente. Maldaner (1999) defende que a pesquisa é importante para tal 

formação, sendo necessário incentivá-la, tanto nos cursos de formação de professores 

quanto na formação continuada do docente que já atua no ensino. O autor afirma que a 

formação do professor se inicia ainda fora do contexto acadêmico, quando o indivíduo 
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na Educação Básica estabelece o primeiro contato com professores, não 

necessariamente de Química. 

Com o passar do tempo, já vinculado ao curso de Licenciatura em Química, o 

indivíduo passa a ter contato com profissionais da área, o que pode direcioná-lo para a 

docência em si, ou o mesmo pode ser conduzido ao trabalho com questões da Química 

específica (atuação fora do campo pedagógica). Tanto uma direção quanto a outra vai 

depender, de forma bastante significativa, da relação estabelecida com os professores do 

curso de formação (MALDANER, 1999). 

Essa visão é compartilhada por Ciríaco e Silva (2011), onde a universidade 

possui grande responsabilidade sobre a formação do docente que, muitas vezes, acaba 

por valorizar a teoria nos cursos de licenciantura, deixando a prática (o fazer docente em 

sala de aula) em segundo plano. Muitas vezes, há uma supervalorização de alguns 

conteúdos, tanto químicos quanto pedagógicos nos cursos de formação inicial, sendo 

que tais conteúdos nem sempre são tão próximos da realidade educacional onde o 

licenciando irá atuar após a conclusão do curso. 

Para Chassot (2006), isso pode ser a razão do conhecimento químico 

apresentado na escola básica, ser transmitido, desvinculado da realidade do cotidiano 

dos alunos e, sendo assim, apresentando pouca significação para este último. Esse 

pensamento de transmissão-aquisição do conhecimento químico acaba por ser o retrato 

da realidade do curso de formação inicial do professor, onde conceitos são apresentados 

de forma isolada, também sem significação. Isso se torna visível na realidade do que 

vem sendo ensinando na Educação Básica: conceitos desenvolvidos na distante 

realidade da Universidade (CHASSOT, 2006). 

Então qual é o objetivo de ensinar química? Segundo Santos e Schnetzler (1996) 

o professor de química possui, dentre outras funções, a função social, ou seja, o ensino 

deve ser centrado numa educação para a cidadania. Dentro deste pressuposto, o ensino 

de Química apresenta a função de desenvolver a capacidade de tomadas de decisão, 

onde o indivíduo, através dos conteúdos químicos aprendidos, possa ser capaz de 

modificar o contexto social em que está inserido. 

Nesse sentido, segundo o que coloca Chassot (2006), esta função do ensino de 

Química não vem sendo realizada na escola básica, por motivos já discutidos 
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anteriormente. A formação do cidadão crítico deve ser respaldada nos conceitos 

científicos aprendidos na escola, mas, para que essa aprendizagem realmente aconteça, 

torna-se necessário que o professor articule os conceitos científicos com a realidade do 

aluno (MALDANER, 2000) (CHASSOT, 2006). 

Para Maldaner (2000) essa fragilidade no ensino de Química na escola básica 

pode ser analisada através de três fatores, a saber: a descontextualização; a 

fragmentação; e a linearidade dos conceitos. O ensino descontextualizado é aquele em 

que os conceitos científicos não apresentam uma significação para ser estudado, ou seja, 

não há articulação dos conteúdos com um contexto, seja ele histórico ou temático. Já a 

fragmentação do ensino acontece quando existe uma visão extremamente disciplinar por 

parte dos professores, onde um conceito pertence a determinada disciplina e, por essa 

razão, não há possibilidade de diálogo com outras áreas de conhecimento 

(MALDANER, 2000).  

A linearidade pode ser descrita pelo “empacotamento” dos conteúdos de uma 

determinada disciplina em relação à série do Ensino Fundamental ou Médio. Como 

exemplo, tem-se a ideia de que os conceitos de Química Orgânica devem, 

obrigatoriamente, ser trabalhados no 3º ano do Ensino Médio. Essa ordem linear, em 

geral, é determinada pelo livro didático que, muitos professores adotam como “plano de 

ensino” (MALDANER, 2000). 

Para Maldaner (2000), estes aspectos devem ser discutidos ainda nos cursos de 

formação do docente em Química, de maneira que se possa minimizar os efeitos dos 

três fatores no ensino. Essa formação por sua vez, deve estar articulada com discussões 

sobre o ensino de Química, a fim de promover a reflexão sobre a formação do cidadão 

(como essa se dá) nos futuros professores. 

Nesse sentido, Maldaner (2000) propõe que a formação inicial de professores de 

Química seja pautada em discussões e reflexões por meio de grupos de pesquisa, onde 

os docentes mais experientes (que atuam na educação básica e superior) conviveriam 

com os licenciandos (professores em formação inicial). Essa estrutura possibilita trocas 

mútuas de ideias e experiências, onde os licenciandos poderiam estar mais próximos da 

realidade de seus futuros campos de trabalho (escola e/ou universidade), e os 

professores em formação continuada poderiam ganhar mais motivação, uma vez que 

participam de forma direta do processo coletivo de formação (MALDANER, 2000). 
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Encontram-se projetos de ensino, tais como o Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência, PIBID, sob a perspectiva da formação docente a partir da 

figura destes três professores. Este programa vem se consolidando como uma 

importante iniciativa brasileira no que diz respeito à formação inicial de professores. 

Segundo Braibante e Wollman (2012) o PIBID oportuniza  

o contato direto com a realidade escolar desde os primeiros anos de sua 

graduação sob uma perspectiva de atuação diferenciada, permitindo o 

amadurecimento da docência ao longo de sua formação e preparando-os para 

seu futuro campo de atuação (BRAIBANTE; WOLLMAN, 2012, p.167). 

 

Para os autores, estabelecer o contato com a escola ainda no início dos cursos de 

licenciatura, pode levar o licenciando a despertar o gosto pela docência, justamente por 

estabelecer uma relação mais direta com o ambiente escolar, com os alunos e com a 

docência. Os autores ainda afirmam que um dos diferenciais do PIBID é a presença de 

professores supervisores, docentes que atuam na educação básica. Estes últimos são 

responsáveis pela interação dos licenciandos com a escola onde o projeto atua 

(BRAIBANTE; WOLLMAN, 2012). 

Pode-se esquematizar essa relação existente entre os três níveis de formação 

docente proposto por Maldaner (2000). A Figura 3.1 traz esse esquema, onde se pode 

perceber a interação entre professores em formação continuada (atuantes na escola 

básica e na universidade) e os licenciandos (formação inicial). 

 

Figura 3.1. Formação de professores com base na perspectiva de Maldaner (2000). 
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A formação do docente em Química, segundo esquema apresentado na Figura 

3.1, dá-se por meio da interação dos três sujeitos em formação, tendo com o eixo de 

integralização, a pesquisa. Maldaner (2000) destaca a importância de refletir do 

professor sobre suas próprias práticas durante o processo de formação docente. Assim, o 

autor define este tipo de profissional como professor-pesquisador, ou seja, um indivíduo 

formado a partir do diálogo constante sobre a prática docente e, ao mesmo tempo, um 

pesquisador, que enxerga a sala de aula como um ambiente cheio de teorias e um espaço 

para o pensamento e a discussão dos conceitos científicos e sociais. 

Assim, é possível afirmar que os licenciandos que participam do PIBID 

possuem, de certa forma, momentos diferenciados em sua formação inicial quando 

comparados aos licenciandos que não participam do programa. Isso serve como 

justificativa para o trabalho feito com os licenciandos do PIBID/UESC de Educação 

Especial, já que os mesmos além de participarem do programa, possuem um diferencial 

ainda maior: a educação inclusiva. 

Mas como o PIBID, sob essa perspectiva da formação nos três níveis propostos 

por Maldaner (2000), pode influenciar no trabalho com jogos didáticos? Essa pergunta é 

pertinente, já que o foco deste capítulo é procurar caminhos para um perfil da formação 

do docente lúdico em Química. Dessa forma, tanto os licenciandos do curso de Química 

em geral, quanto àqueles que também participam do PIBID, podem ter contatos com os 

JD’s, a diferença está no contexto em que esses últimos são apresentados aos 

licenciandos. Assim, os bolsistas do PIBID podem trabalhar com JD’s tanto nas aulas 

das disciplinas do curso de Licenciantura como também em atividades do projeto. 

Os JD’s, assim como outras metodologias de ensino-aprendizagem, são 

apresentados aos professores nos cursos de formação inicial, seja por meio de 

disciplinas vinculadas às metodologias de ensino, ou práticas pedagógicas, atividades de 

estágio ou pelo próprio PIBID (para aqueles que participam desse programa). Sendo 

assim, é possível, já na formação inicial, despertar nos licenciandos a vontade de utilizar 

os JD’s em suas aulas de Química na escola básica. 

Assim, é em sua formação inicial que o professor tem conhecimento de 

conteúdos conceituais científicos e também pedagógicos. Esse conjunto de saberes que 

o professor apresenta é definido por Porlan, Rivero e Martín (1997) como dimensões e 

componentes do conhecimento profissional. Para estes autores, o conhecimento 
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profissional é o resultado da justaposição entre saberes pré-profissionais e saberes 

profissionais, sendo ainda classificados em duas grandes dimensões: a epistemológica e 

psicológica. 

Os saberes que resultam no conhecimento profissional são derivados tanto da 

formação inicial do professor (pré-profissionais), quanto de sua atuação no ensino 

(saberes profissionais). Tais saberes são divididos em: 1) Saberes acadêmicos; 2) 

saberes de experiências; 3) Rotinas e Guias de ação; 4) Teorias implícitas (PORLAN; 

RIVERO; MARTÌN, 1997). 

Destes quatro saberes, aquele que mais interessa à essa pesquisa é o saber 

acadêmico. Para Porlan, Rivero e Martín (1997) os saberes acadêmicos são aqueles que 

descrevem o conjunto de concepções disciplinares e meta-disciplinares que os 

professores possuem, sendo relativo às disciplinas de origem acadêmica. Tais 

disciplinas podem ter natureza de conteúdo escolar tradicional – são relacionadas aos 

saberes conceituais que os conteúdos apresentam – ou das ciências educacionais – 

quando refletem saberes pedagógicos, psicológicos e didáticos. 

O saber acadêmico, nessa perspectiva, possui sua fundamentação no processo de 

formação inicial, por meio das disciplinas específicas da área de atuação (neste caso, a 

Química) e das disciplinas pedagógicas (PORLAN; RIVERO; MARTÌN, 1997). Assim, 

o estudo das metodologias de ensino-aprendizagem, realizados por meio das disciplinas 

pedagógicas num curso de Licenciatura, compõe uma parcela do saber acadêmico 

descrito por Porlan, Rivero e Martín (1997). 

Os saberes de experiências se desenvolvem durante o exercício da docência, dos 

quais se podem citar o método de ensino, a aprendizagem dos alunos, o papel da 

programação e a avaliação. Já as “Rotinas e guias de ação” são denominadas como um 

conjunto de esquemas tácitos que estabelecem uma direção aos acontecimentos em sala 

de aula, sendo produzidas lentamente por meio do processo de ambientalização do 

profissional. As teorias implícitas são teorias que podem explicar as ações do professor, 

ainda que estas não sejam visualizadas pelo próprio individuo (ALMEIDA, 2006).  

Nesse sentido, o estudo sobre JD’s nos cursos de licenciatura, por serem 

metodologias de ensino-aprendizagem, pode ser considerado como parte do saber 

pedagógico e, portanto, um saber acadêmico. Isso possibilita que façamos uma relação 
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desta consideração com o modelo de formação docente apresentado por Maldaner 

(2000). A Figura 3.2 apresenta essa relação. 

 

Figura 3.2. Relação das ideias apresentadas por Maldaner (2000) e Porlan; Rivero e Martin (1997). 

Fonte: Danilo Teixeira 

 

Por meio do esquema apresentado na Figura 3.2 é possível observar que existe 

uma relação entre as ideias apresentadas por Maldaner (2000), que aponta a pesquisa 

como um caminho interessante para a formação do docente, principalmente quando esta 

articula os três níveis de sujeitos em formação, com o saber acadêmico de Porlan, 

Rivero e Martín (1997), que apresenta em sua composição os saberes pedagógicos e, 

imersos nestes as metodologias de ensino, chegando assim, nos JD’s (foco desta 

pesquisa). 

Assim, é possível observar que os referenciais adotados para a formação de 

professores se articulam, em determinado ponto, com os JD’s. O próximo passo é traçar, 

a partir desse referencial, um perfil para um docente lúdico. Isso se torna possível 

quando se resgata as características que podem ser desenvolvidas no professor que 

utiliza os JD’s, (destacadas na análise das publicações do Ensino de Ciências) 

apresentadas no tópico 2.4, no segundo capítulo desta pesquisa, a saber: 1) a 
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criatividade; 2) a relação professor/aluno; 3) o trabalho em equipe; 4) estudo de 

conceitos científicos (pelo professor) e; 5) a reflexão sobre a própria prática docente. 

Estas características foram destacadas pela análise das publicações que abordam 

os JD’s na perspectiva da formação do professor, nos eventos e periódicos do Ensino de 

Ciências analisados no capítulo 02. Assim, se tais características são desenvolvidas nos 

professores que elaboraram e implementaram os JD’s, mesmo sem um estudo sobre 

estes em sua formação, essas características poderiam também podem ser desenvolvidas 

em docentes que possuem este estudo na sua formação inicial. 

Resgatando todas essas ideias é possível afirmar que, um docente pode 

apresentar uma postura lúdica pode quando, em sua formação inicial, há um estudo que 

enfoque no entendimento, elaboração e implementação dos JD’s. Além disso, a 

formação com estes aspectos lúdicos deve estar pautada na pesquisa, nos aspectos 

pedagógicos (como parcela do saber acadêmico), nas metodologias de ensino-

aprendizagem e, em especial, nos próprios JD’s. 

Foi possível ainda estabelecer uma relação ainda maior, em que articulamos as 

ideias aqui apresentadas sobre a formação do docente lúdico, com o esquema de 

classificação dos jogos apresentado no capítulo 01, e que configura uma possível 

estrutura de estudo para essa formação inicial do professor que possuí a característica do 

lúdico (Figura 3.3). 
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Para nível de informação do leitor, torna-se necessário destacar que o termo 

DOCENTE LÙDICO será empregado para expressar a ideia do docente que apresenta 

uma postura lúdica. A fragmentação do termo auxilia em sua assimilação por parte do 

leitor. 

Assim, o estudo sobre jogos na formação do docente lúdico precisa destacar 

alguns aspectos (apresentados no esquema da Figura 3.3.) que estão relacionados à 

estrutura do jogo, ou seja, são importantes no momento da elaboração dos JD’s pelo 

professor.  

Ao final de tal estudo, pode-se afirmar que o professor formado por meio desta 

perspectiva lúdica apresente características importantes para a utilização dos JD’s na 

sala de aula. Este docente é denominado nesta pesquisa por docente lúdico que foi capaz 

de desenvolver a criatividade, o trabalho em equipe, o melhor ensino dos conteúdos 

científicos, o que resulta numa melhor relação entre aluno e professor e, para este 

último, a reflexão sobre suas próprias práticas, buscando sempre melhorá-la. 

Nesse sentido, o objetivo deste capítulo foi finalizado, ou seja, traçamos o perfil 

do docente lúdico e de uma possível estrutura de estudo para a formação do mesmo, 

com base nos referenciais adotados nesta pesquisa. Com isso, é possível ter um suporte 

para a análise dos resultados obtidos por meio do momento de intervenção desta 

pesquisa. 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

Esta pesquisa tem caráter qualitativo com base em Moresi (2003), na qual suas 

principais características são a imersão do pesquisador no contexto estudado e a 

perspectiva interpretativa de condução da pesquisa, na qual o pesquisador é a principal 

forma de coleta dos dados, além de não requerer métodos e técnicas estatísticas. Possui 

natureza aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos a 

solucionar um problema específico (MORESI, 2003).  

Além disso, a pesquisa possui esse caráter aplicado em função de seu enfoque 

indutivo, ou seja, o pesquisador desenvolve conceitos, ideias e entendimentos a partir 

dos padrões encontrados nos dados (MORESI, 2003). E por fim, trata-se de uma 

pesquisa básica ou genérica, tendo como base a descrição, interpretação e entendimento, 

identificando padrões recorrentes na forma de temas ou categorias e pode delinear um 

processo (MORESI, 2003). 

 

4.1. Contexto da pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida com base em duas grandes etapas em função dos 

sujeitos de pesquisa, a saber: 1) Estudo teórico sobre JD’s com Licenciandos de 

Química; e 2) Estudo prático – apresentação dos jogos elaborados. Em todas as etapas, 

o pesquisador utilizou de um diário de campo, no qual as impressões observadas foram 

anotadas para posteriores análises. Buscou-se com isso, colher as principais percepções 

do pesquisador quanto ao trabalho desenvolvido.  

 

 

A Ciência, a moral, a arte, a religião 

são expressões visíveis, codificadas de 

uma determinada interpretação, que 

em seu conjunto perfaz aquilo que 

denominamos cultura. 

Buzzi 
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4.1.1. Estudo com alunos da Licenciatura em Química 

Para a turma de Licenciatura em Química as intervenções (momentos de estudo) 

foram realizadas na disciplina de Química Geral I, com alunos do primeiro semestre. 

Esta disciplina possui carga horária de 90h, com seis horários de aula, cada uma delas 

com 50 minutos. Desta carga horária, 15h é referente à prática de ensino da disciplina, 

sendo utilizada neste semestre para as atividades desta pesquisa (conforme aceite do 

professor). A ementa desta disciplina está presente na Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1. Ementa da disciplina de Química Geral I para o curso de Licenciatura em Química. 

Disponível em: http://www.uesc.br/cursos/graduacao/licenciatura/quimica >. Acesso em 09 mai 2015. 

 

 As intervenções desta pesquisa aconteceram no último dos três horários de uma 

segunda-feira (a disciplina possui três horários na segunda e três na quarta-feira). 

Estavam presentes 18 licenciandos (participantes da pesquisa), o professor da disciplina 

e o pesquisador.  

O período de aplicação do estudo total (teórico e prática) foi de oito aulas de 50 

minutos cada. Foram feitas leituras e discussões de textos, além da aplicação de jogos - 

para servirem de exemplos para a elaboração dos jogos - e, ao final do estudo a 

apresentação dos jogos elaborados pelos licenciandos. O Quadro 4.1 apresenta a relação 

de cada aula, bem como as atividades desenvolvidas. 

Quadro 4.1. Atividades desenvolvidas/planejadas para o estudo teórico-prático, sendo 

que aquelas coloridas (cor laranja) referentes às aulas que ainda não aconteceram. 

Aula Atividades desenvolvidas/planejadas 

01 Explicação da pesquisa e distribuição do TCLE. 

02  Recolhimento do TCLE (alunos que participam da pesquisa);  

 Distribuição do questionário investigativo; 
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 Distribuição do Texto 01. 

03  Leitura e discussão do Texto 01; 

 Distribuição do Questionário 01; 

 Distribuição do Texto 02. 

04  Recolhimento do questionário 01; 

 Leitura e discussão do Texto 02; 

 Distribuição do Questionário 02; 

 Distribuição do Texto 03. 

05  Recolhimento do questionário 02; 

 Leitura e discussão do Texto 03; 

06  Aplicação do Jogo Focus (jogo de concentração); 

07  Acompanhamento das ideias sobre os jogos a serem elaborados; 

 Distribuição do Texto 04. 

08 Apresentação dos jogos elaborados pelos alunos 

 

De um modo geral, os momentos teóricos de estudos em sala de aula foram 

divididos em leitura, discussão e questionário da aula. Os textos (Apêndice 02) foram 

distribuídos aos licenciandos que tinham uma semana (07 dias) para a leitura; na 

semana seguinte, era feito um momento de discussão dos textos, onde o pesquisador 

mediava e os licenciandos e professor da disciplina faziam suas contribuições. Ao fim 

do momento, os licenciandos recebiam o questionário referente ao texto discutido, tendo 

mais 07 dias para respondê-lo. A mesma dinâmica foi utilizada para os outros textos.  

Antes de a pesquisa ser iniciada foi feita uma reunião com os participantes, onde 

a pesquisa foi explicada (Aula 01). Após tal explicação, foi solicitado aos participantes 

a leitura e assinatura dos termos de Consentimento e/ou assentimento. Os participantes 

tiveram o prazo de 07 dias para ler e assinar os termos com calma. O texto foi recolhido 

na Aula 02. 

Na Aula 02, desejou-se conhecer as ideias que os sujeitos envolvidos na 

pesquisa apresentavam sobre três aspectos: 1) Estratégias de Ensino-aprendizagem; 2) 

Jogos Didáticos; 3) Formação do professor por meio dos JD’s. Para isso, foi aplicado 

um questionário investigativo do tipo semi-estruturado, ou seja, contendo perguntas 
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abertas e fechadas (Apêndice 01). Após a aplicação do questionário, por meio da análise 

das respostas, foram identificadas quais as concepções que os indivíduos possuem sobre 

os JD’s e quais as possíveis experiências já vividas.  

Torna-se importante ressaltar que os licenciandos utilizaram nomes fictícios para 

identificarem-se nos questionários e nas demais atividades da pesquisa. Logo depois, foi 

entregue o Texto 01 para os licenciandos que concordaram em participar da pesquisa, 

onde a leitura deveria ser feita em casa. 

Na Aula 03 foi feita a leitura pontuada em alguns trechos do Texto 01 e, em 

seguida, sua discussão. Após, a discussão foi entregue aos licenciandos o questionário 

01 (referente ao primeiro texto) onde os mesmos deveriam ser respondidos em casa, de 

forma individual, e ser entregues na próxima aula. Também foram entregues os Texto 

02, para leitura e discussão na próxima aula. 

A quarta aula seguiu o mesmo padrão da Aula 03, diferenciando-se apenas pelos 

textos, onde foi discutido o Texto 02, distribuído o Questionário 02 e o Texto 03. Na 

quinta aula, foram recolhidos os Questionários 02 e feita à discussão do Texto 03. 

Todavia, não foi entregue um texto para discussão na aula seguinte, uma vez que a 

mesma iria tratar de um momento lúdico proposto pelo pesquisador, a pedido dos 

licenciandos.  O questionário 03 foi entregue aos licenciandos ao fim da quinta aula. 

O momento lúdico aconteceu na aula 06, onde foi aplicado o Jogo Focus, um 

produto das indústrias Grow, que tem como principal objetivo o desenvolvimento da 

concentração e imaginação dos sujeitos que o jogam. O jogo contém 12 cartelas grandes 

com imagens de diversas representações espalhadas. É sorteada uma letra e após isso, os 

estudantes têm 2 minutos para anotar o máximo de componentes que a cartela contém, 

começando com a letra sorteada. Este jogo, apesar de não ser didático, poderá 

proporcionar aos estudantes um momento de entretenimento, bem como uma ideia de 

adaptação para seus futuros jogos. 

Na aula 07 foi feito um momento de troca de ideias, onde o pesquisador esteve à 

disposição dos grupos para tirar dúvidas, dar palpites e trocar informações a respeitos 

dos jogos a serem elaborados. Ao final deste momento, foi apresentado o Texto 04, que 

apresenta uma ideia de jogo elaborado e aplicado para o ensino de Química. Torna-se 

importante ressaltar que este texto não foi distribuído na sequencia dos demais, para 
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evitar que os licenciandos tivessem influência direta de alguma ideia já pronta 

(experiência com jogo presente no texto 04), possibilitando que os mesmos pensem, 

reflitam, pesquisem e organizem suas ideias a partir disso. 

Após a aula 07, foi permitido um prazo de quinze dias para os licenciandos 

organizarem seus jogos. Na aula 08 foi feita uma exposição destes jogos, onde os 

grupos apresentaram e brincaram com os demais colegas. Cada jogo foi analisado pelo 

pesquisador, utilizando os critérios presentes numa Ficha de avaliação (Apêndice 05). É 

importante salientar que os alunos da disciplina que não participaram da pesquisa 

também apresentaram os jogos elaborados, uma vez que esta atividade é parte da prática 

de ensino da disciplina em questão. 

O momento prático do estudo (Aula 08) consistiu, assim, na elaboração de JD’s 

pelos licenciandos, onde os mesmos se dividiram em grupos de quatro a cinco pessoas. 

Os JD deveriam articular as teorias estudadas no momento teórico com os conteúdos da 

disciplina de Química Geral (Figura 4.1), sendo que, ao final desta aula ocorreu um 

breve momento de considerações sobre o trabalho.  

 

4.2. Análise dos dados 

Os instrumentos de coleta foram quatro, a saber: 1) Diário do pesquisador – 

realizados após cada aula; 2) questionário investigativo; 3) Questionários pós-leitura 

dos textos; 4) Apresentação dos jogos. Foi realizada, no texto final desta pesquisa, uma 

comparação entre as concepções iniciais dos licenciandos, com ideias apresentadas 

através de questionários e em suas apresentações. Foi dada ênfase nas opiniões 

individuais e nas observações feitas pelo pesquisador. 

Foram coletados os dados referentes às respostas dos licenciandos ao 

questionário investigativo e à Atividade I e no momento de Apresentação dos Jogos 

feitos pelos Licenciandos, além das observações apresentadas no diário de campo do 

pesquisador, e que são referentes aos momentos em que esse questionário e atividade 

foram aplicados.  

A fim de manter em sigilo a identidade dos licenciandos participantes da 

pesquisa foram utilizados nomes fictícios criados pelos próprios sujeitos de pesquisa. A 



83 
 

 

criação destes pseudônimos foi solicitada pelo pesquisador no primeiro momento da 

pesquisa. Após a análise comparativa, foram extraídas as possíveis contribuições que 

este estudo com Jogos didáticos possibilitou aos licenciandos de Química.  

 

4.2.1. Análise textual Discursiva 

As respostas aos questionários redigidas pelos licenciandos foram organizadas e 

analisadas. Para isso utilizou-se da Análise Textual Discursiva, ATD, com base nos 

processo de unitarização, categorização e construção de um metatexto, apresentados por 

Moraes e Galiazzi (2011). Assim, no processo de unitarização foi feito um recorte e 

fragmentação de nosso corpus (respostas do questionário), resultando em unidades de 

análises distintas que, servirão de base para a construção de categorias. 

O processo de categorização com base na ATD se dá por meio do agrupamento 

de unidades de significados semelhantes. Assim, o processo de unitarização do corpus 

nos fornece tais unidades de significado que, serão apresentadas em seus agrupamentos 

respectivos, os quais são enquadrados em um meta-texto. Moraes e Galiazzi (2011) 

ainda sugerem a existência de categorias a priori, ou seja, aquelas que são construídas a 

partir das informações presentes na literatura que estejam relacionadas sobre o 

fenômeno estudado.  

Além disso, algumas categorias podem aparecer no decorrer do processo de 

agrupamento das unidades de significado. Esse processo é bem descrito por Moraes e 

Galiazzi (2011, p.88), na qual as categorias emergentes 

não são previstas de antemão, mas construídas a partir dos dados e 

informações obtidos das pesquisas. O processo de construção desse tipo de 

categoria implica a organização de estruturas de vários níveis, indo o 

movimento das categorias mais específicas e de menor amplitude para as 

mais gerais e amplas (MORAES; GALIAZZI, 2011). 

 

Assim, utilizaremos a ATD para uma melhor análise dos dados obtidos, além de 

valorizar a minuciosidade das informações que aparecem durante a pesquisa. 
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5.  ANÁLISE DOS DADOS: Resultados da pesquisa 

 

 

 

 

Realizar uma pesquisa onde o foco são alunos (nossos futuros professores), 

independente do nível de escolaridade em que esses se encontram, não é fácil. Muitas 

variáveis são envolvidas nesse processo e cabe ao pesquisador a difícil tarefa de 

organizar tudo que acontece, diga-se de passagem, de forma muita rápida, para que as 

finalidades dos momentos conduzidos sejam atingidas.  

Nesta pesquisa tais variáveis apareceram em diferentes formas, e é possível dizer 

isso graças a natureza dos sujeitos que foram investigados. Os momentos de discussão 

em coletivo foram importantes para conhecer as opiniões de cada um, mas sobretudo, 

para traçar novos caminhos para tais discussões. Isso se tornou visível principalmente 

no segundo momento (discussão do texto 02), pois os licenciandos demonstraram suas 

preocupações, possíveis limitações, possibilidades e opiniões favoráveis quanto ao uso 

de jogos didáticos para o ensino de Química. 

Assim, esse capítulo consiste em uma análise do momento de implementação do 

estudo sobre jogos didáticos, onde buscaremos verificar como se deu esse processo 

(com bases nas produções textuais dos sujeitos) e quais as contribuições que esse 

estudo, mais precisamente, que os jogos acrescentaram à formação dos professores de 

Química em formação inicial. 

Inicialmente será feita a apresentação e discussão das respostas ao questionário 

investigativo, de forma a identificar as concepções e experiências que os sujeitos 

apresentaram sobre os jogos didáticos, desde os mesmos como ferramenta de ensino, 

bem como atividade que pode contribuir em sua formação inicial. 

 

 

 

“Brincando se pode dizer tudo, até a 

verdade” 

Freud 
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5.1. Identificando concepções: Licenciandos de Química 

Nos próximos subtópicos será apresentada a análise feita do Questionário 

Investigativo (correspondente à aula 02), que tinha por objetivo levantar as concepções 

dos licenciandos de Química sobre os seguintes pontos, a saber: 1) Estratégias de 

Ensino Aprendizagem; 2) Jogo didáticos; 3) Contribuições dos JD’s para a formação do 

professor. Assim, o resultado desta análise será apresentado em três subtópicos 

distintos, cada um deles correspondendo a um dos pontos de investigação das 

concepções. 

 

5.1.1. Concepções dos licenciandos sobre estratégias de Ensino e aprendizagem 

O intuito do questionário não foi julgar as ideias dos licenciandos quanto ao 

acerto ou erro, ou seja, buscamos apenas conhecer suas impressões sobre jogos sem 

confrontá-las com a literatura em nível de avaliação. Assim, serão apresentadas 

afirmações sobre as definições perguntadas no questionário somente para demonstrar ao 

leitor com base em quais ideias (referencial) foram formuladas as perguntas. 

Um exemplo é a pergunta de número 01 no questionário investigativo, em que 

procuramos saber o que  os licenciandos entendiam sobre o termo estratégias de ensino 

e aprendizagem. Esse questionamento parte do pressuposto de que acreditamos nos 

jogos didáticos como ferramentas que proporcionam o ensino e, consequentemente a 

aprendizagem dos conceitos científicos, neste caso, os conceitos de Química. 

O que você entende como estratégia de ensino e aprendizagem? 

 

Para o termo estratégias de ensino e aprendizagem (EEA), tem-se a afirmação 

proposta por Freitas (2010), como um meio utilizado pelo professor que pretende 

articular o ensino, ou seja, a atividade desenvolvida, com os resultados esperados que, 

em outras palavras pode ser considerado como o aprendizado.  

Ainda sobre essa perspectiva, Santana e Rezende (2014), autoras do ensino de 

Química e que trabalham com o lúdico, afirmam que o ato do jogar em sala de aula 

promove a interação dentre educandos e educadores, sendo os jogos instrumentos 
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viabilizadores de situações de aprendizagem e socialização com o meio. Nesse sentido, 

o jogo 

além de ser fonte de prazer e descoberta para o aluno, é a tradução do 

contexto sócio-histórico refletido na cultura, podendo contribuir 

significativamente para o processo de construção do conhecimento do 

educando, atuando como mediador da aprendizagem. Aprender e ensinar 

brincando, enriquece as visões de mundo e as possibilidades de 

relacionamento e companheirismo, [...] (SANTANA; REZENDE, 2014, 

p.145). 

 

Assim, as ideias de Freitas (2010) e Santana e Rezende (2014) se articulam 

quando ambos percebem a ideia de EEA como recursos utilizados para atingir um 

produto, a aprendizagem. Torna-se importante ressaltar, com base nessa afirmação 

anterior que, as estratégias de ensino-aprendizagem não se resumem apenas à 

metodologias de ensino, como o jogo didático. Propostas de organização curricular, 

atividades avaliativas diferenciadas e as próprias metodologias de ensino compõem esse 

conjunto maior que seriam as EEA. 

Tomando com base as afirmações anteriores, as respostas dos licenciandos à 

primeira questão foram agrupadas em três grandes blocos, a saber: 1) Estratégias de 

Ensino – quando a definição apresentada pelo sujeito dialoga com aquelas propostas 

nesta pesquisa; 2) Metodologia de ensino – quando as definições apresentadas resumem 

as EEA à ferramentas de ensino, e; 3) Não significativas – quando a definição 

apresentada não apresenta um significado que dialoga com o referencial teórico 

utilizado nesta análise, enquadrando também os fragmentos que apresentam ideias 

muito distorcidas. 

Com a análise foi possível obter 21 fragmentos presentes nas respostas. Apesar 

de apenas 18 questionários terem sidos analisados, alguns dos alunos apresentaram 

respostas que continham mais de uma ideia sobre EEA, sendo cada uma dessas 

consideradas de forma separada em nossa análise. O Quadro 5.1 apresenta a 

classificação e a quantidade de fragmentos para cada categoria. As categorias também 

foram subdividas em subcategorias que expressam de forma mais minuciosa as 

respostas à questão 01.  
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Quadro 5.1. Relação das categorias e suas subdivisões, bem como o número de 

fragmentos para a Questão 01. 

Categoria Subcategoria Número de 

fragmentos 

 

Estratégias de ensino 

(EE) 

Desempenho do aluno 02 

Dinamismo em sala de aula 06 

Relação professor/aluno 02 

Aprendizagem 05 

Metodologia de ensino 

(ME) 

Ferramentas de ensino 02 

Lúdico 02 

Não significativas (NS) Definições muito distorcidas 02 

Não sabe responder 01 

 

Na primeira categoria apresentada no Quadro 5.1 temos os fragmentos que 

possuem definições semelhantes àquelas propostas por Freitas (2010) e Santana e 

Rezende (2014). Alguns deles ainda sugerem ideias ainda mais específicas sobre as 

EEA sendo, por isso, agrupados nas subcategorias.  

A primeira subcategoria de Estratégias de ensino (EE) apresenta os fragmentos 

que definem as EEA como iniciativas que auxiliam diretamente no Desempenho dos 

alunos em sala de aula. Um fragmento que representa tal subcategoria é o do licenciado 

Paulo: 

“Uma forma que o professor usa para os alunos aprender melhor [...]” (sic). 

(Paulo) 

A ideia de “melhorar o aprendizado” se articula bem com o que propõem Freitas 

(2010). O que este último autor propõe é que tais estratégias sejam elaboradas pelo 

professor e que busquem um melhor aprendizado dos conceitos científicos pelos alunos. 

Para Santana e Rezende (2014), há ainda uma contribuição dos próprios alunos neste 

processo, por meio de suas visões sobre o cotidiano. 

A segunda subcategoria, Dinamismo em sala de aula, propõe que as EEA são 

maneiras pensadas pelo professor para tornar o estudo de conceitos em sala de aula, em 



88 
 

 

algo mais interessante, menos monótono e mais atrativo. O fragmento proposto por 

Bruna, expressa a ideia desta subcategoria. 

“Técnicas utilizadas pelo professor para tornar a aula mais dinâmica e 

proporcionar um melhor aprendizado” (sic). (Bruna) 

A licencianda propõe uma aula mais interessante, onde o professor faz uso das 

EEA para dinamizar o processo de ensino, e isso influência de forma direta, na 

aprendizagem. Com base nessa ideia, sugere-se que esse dinamismo do processo de 

ensino pode se dá pela utilização de metodologias diferenciadas, o que estabelece uma 

ligação desta subcategoria com a segunda categoria, Metodologia de ensino. Tal 

relação é importante, pois apesar da aluna não ter descrito isso em sua fala, é possível 

perceber, a partir de outros fragmentos que, os alunos entendem as metodologias como 

forma de proporcionar tal melhora das aulas. 

Na terceira subcategoria há uma ideia de que as EEA são necessárias para 

estreitar as Relações entre professor/aluno, como descritas por Pedro, “processo em que 

há estreita relação entre professor e aluno” (sic). Essa concepção se articula com um 

pensamento de Freitas (2010), onde as EEA podem minimizar a distância entre alunos e 

professores, fazendo com que estes troquem ideias e conhecimentos de vida para o 

desenvolvimento de novos conhecimentos em sala. 

A quarta subcategoria afirma que as EEA contribuem de forma direta para a 

Aprendizagem dos conceitos científicos em sala de aula. Um fragmento que evidencia 

tal subcategoria é o proposto por Luiz: 

“São aquelas que visam aumentar o coeficiente de aprendizagem do aluno em 

sala de aula” (sic). (Luiz) 

Esta subcategoria talvez seja a que mais se aproxima das definições propostas do 

Freitas (2010) e Santana e Rezende (2014), uma vez que considera o processo de estudo 

em sala de aula e um melhoramento deste por meio das EEA. Apesar de o fragmento 

apresentar o termo “coeficiente de aprendizagem”, não se considera o aprender como 

um processo quantificável, mas busca-se uma qualidade maior para o mesmo. 

É possível observar que, no Quaro 5.1, existe um número maior (soma das 

quantidades de fragmentos em cada subcategoria) do que o afirmado inicialmente (21 
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fragmentos). Isso se deve ao fato de que alguns fragmentos expressam ideias que se 

encaixam em mais de uma subcategoria, como é o caso do fragmento proposto por Ana: 

“[...] método para facilitar o aprendizado dos alunos, fugir do tradicional e 

estimular a criatividades” (sic). (Ana) 

O fragmento acima apresenta duas ideias distintas e, consequentemente, 

enquadra-se em duas subcategorias: 1) Aprendizagem – quando afirma “facilitar o 

aprendizado do aluno”; 2) Dinamismo da sala de aula – ao propor que as EEA consigam 

fugir do ensino tradicional e estimular a criatividade. Apesar disso, o fragmento não foi 

dissociado em dois, justamente por apresentar por inteiro uma ideia interessante para a 

análise. 

Para a segunda categoria, temos duas subdivisões, sendo à primeira relativa aos 

fragmentos que apresentam as EEA como ferramentas diferentes de ensino, exceto as 

atividades lúdicas. Esta última compõem a segunda subcategoria, uma vez que o lúdico 

é um interesse particular desta pesquisa e por isso se resolveu dar uma atenção maior 

para o mesmo. 

Um fragmento que retrata a subcategoria “Ferramentas de ensino” é o de Allan, 

que traz a ideia de transmissão do conhecimento, sendo as EEA uma das maneiras disso 

ocorrer. O termo “transmitir conhecimento” está ultrapassado e não reflete o ensino-

aprendizagem, uma vez que, neste processo os conceitos científicos são apenas 

repassados para os alunos, por meio do professor. 

“Acho que é uma ferramenta para trabalhar os conteúdos de química de 

forma interessante [...]” (sic). (Pedro) 

Acredita-se que o aluno em questão quis colocar a ideia de estudo do conteúdo e 

não transmissão do mesmo. Partindo desse pressuposto, as metodologias de ensino 

seriam métodos que o professor implementa em sala de aula para que os alunos 

aprendam os conceitos científicos. O que torna tal concepção diferente daquelas trazidas 

na  categoria EE é o fato de definir as EEA apenas como metodologias de ensino, sendo 

que a verdadeira definição vai mais além que esta proposição. 
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Para a subcategoria Lúdico, tem-se os fragmentos que também consideram as 

EEA como metodologias de ensino, mas que destacam as atividades lúdicas. Um 

exemplo que retrata esta subcategoria é o proposto por Letícia: 

“Forma de ensino para uma aprendizagem mais prazerosa, de forma simples e 

completa, através de jogos e brincadeiras” (sic). (Letícia) 

Este fragmento apresenta uma ligação das EEA como as atividades lúdicas, em 

especial, os jogos e as brincadeiras. Se fizermos uma ligação da ideia de jogo didático 

proposta por Kishimoto (2007) – jogos que possuem finalidades de ensino de conceitos 

científicos específicos – com a ideia de Freitas (2010), pode-se concluir que o jogo 

didático ou as demais atividades lúdicas são ações que, quando bem elaboradas, 

implementadas e exploradas, resultam no aprendizado, tantos dos alunos quanto do 

professor.  

Por fim, tem-se a categoria de número três que apresenta respostas Não 

significantivas para esta pesquisa. As respostas apresentadas nesta categoria 

apresentam ideias muito distantes do referencial teórico apresentado e, também, das 

demais respostas. Por isso, esta categoria não será analisada.  

A segunda subcategoria é composta por definições distorcidas como a do aluno 

Lucas: “Construção de um projeto pedagógico tendo com compromisso a educação”. 

É pertinente ressaltar a importância do planejamento pedagógico e que há uma relação 

desta com as EEA. Todavia, as EEA não são o próprio planejamento; apenas podem ser 

elaboradas por meio desta ação. 

Ainda houve um dos alunos que não quis se manifestar quanto à questão e, por 

isso não apresentou uma definição para EEA. Esse fragmento foi enquadrado na 

subcategoria “Não sei responder”.  

Assim, foi possível perceber, a partir das respostas à questão de número 01, que 

os licenciandos de Química possuem, em sua maioria, ideias sobre as EEA vinculadas a 

duas definições em geral: como Estratégia de Ensino, numa perspectiva similar à 

adotada nesta pesquisa; como Metodologia de Ensino, onde foi possível destacar os 

jogos didáticos e outras atividades lúdicas.  



91 
 

 

É importante lembrar que os estudantes não haviam tido contato com o 

pesquisador antes da aplicação do questionário, ou seja, não havia sido feito nenhum 

estudo ou comentário sobre as definições solicitadas por meio das perguntas (o 

pesquisador não falou em jogo, anteriormente). A única abordagem feita pelo 

pesquisador, antes do questionário foi para a apresentação e convite à participação na 

pesquisa por meio do TCLE. 

Ainda sobre as EEA, buscou-se conhecer quais os tipos destas que os 

licenciandos conheciam, com base em suas definições sobre as mesmas. Assim, foi 

possível organizar essas concepções em forma de gráfico, presente na Figura 5.1, onde 

relacionou-se o tipo de EEA com a frequência em que apareciam nas respostas da 

segunda questão:  

Quais as estratégias de ensino e aprendizagem que você conhece? 

 

 

Figura 5.1. Gráfico da relação das EEA apresentadas pelos licenciandos em Química e a porcentagem     

respectiva. 

 

O gráfico acima mostra que a maior parte (47%) das EEA destacadas pelos 

licenciandos está relacionada com atividades lúdicas, dentre as quais as mais citadas 

foram os jogos didáticos, as brincadeiras e os brinquedos. Esse resultado pode ter sido 

influenciado pela própria pesquisa em si, uma vez que os licenciandos sabiam sobre o 
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que a mesma se tratava, devido as descrições presentes no TCLE. Mas também pode ser 

explicado quanto às respostas da questão 01, onde os licenciandos destacaram que as 

EEA podem proporcionar uma aula mais motivadora, dinâmica e que contemple a 

aprendizagem. 

Assim, é possível perceber que, de certa forma, os licenciandos já enxergam nos 

jogos didáticos uma alternativa a ser utilizada em sala de aula para dinamizar o estudo. 

Isso é justificado pela afirmação de Rezende e Santana (2014), onde as atividades 

lúdicas em geral 

[...] são uma prática privilegiada para uma educação que objetive o 

desenvolvimento pessoal e atuação cooperativa na sociedade. São, também, 

instrumentos motivadores, atraentes e estimuladores dos processos de ensino 

e aprendizagem e da construção do conhecimento (SANTANA;REZENDE, 

2014, p.34). 

 

As autoras comentam essa possibilidade de dinamismo que as atividades lúdicas, 

vistas como EEA, podem proporcionar às aulas de Química. Isso também é proposto 

por Piaget (1972), onde o lúdico ou a brincadeira em si, é o resultado de assimilações do 

indivíduo com o meio e ocorre ainda nos primeiros meses de vida. Assim, torna-se 

importante associar as afirmações destes dois autores, onde as atividades lúdicas podem 

ser vistas como forma do indivíduo aprender os conceitos científicos e, também, poder 

relacioná-los com suas ações cotidianas. 

Há também a hipótese de que as respostas do questionário investigativo possam 

ter sofrido influência, ainda que parcialmente, do contexto da própria pesquisa, uma vez 

que os TCLE’s entregues apresentavam a pesquisa e faziam menção ao estudo com 

JD’s. 

Voltando para a análise do gráfico (Figura 5.1), pode-se perceber que as 

atividades experimentais obtiveram um percentual de 14%, sendo consideradas EEA. Se 

retomarmos a discussão sobre níveis de interação proposta por Soares (2013) é possível 

ressaltar que o autor faz referências à experimentação como uma atividade lúdica 

classificada neste nível. A ideia de manipulação de objetos e a diversão por meio destes 

pode ser entendida como um jogo de cooperação ou nível de interação I (SOARES, 

2013). 
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Também é possível observar que 23% das respostas citam as “Atividades de 

expressão oral ou escrita”, onde se enquadram as palestras, seminários, mostras 

culturais e desenhos que, com base nas definições apresentadas, podem ser consideradas 

EEA. Isso porque proporcionam uma alternativa para o ensino de conceitos científicos e 

visam, quando mediadas pelo educador, o produto final que é a aprendizagem. 

Ainda foram citados os recursos áudio-visuais, como filmes e músicas, que 

corresponderam a 10% das respostas. As atividades fora da sala de aula (3%), como as 

aulas de campo, pesquisas escolares e visitas técnicas; e alguns estudantes que não 

conheciam nenhuma EEA, representando um total de 3% das respostas. 

 

5.1.2. O que os licenciandos entendem sobre jogos didáticos 

A pergunta de número 03 buscava saber quais as concepções que os estudantes 

apresentavam sobre as atividades lúdicas, mais precisamente os jogos didáticos. 

Identificar e entender essas concepções foi importante para o planejamento das outras 

atividades vinculadas à pesquisa, como a escolha dos textos para discussão com os 

licenciandos em Química.  

Você já ouviu falar em atividades lúdicas? Em jogos didáticos? 

Por meio da pergunta acima foi possível identificar as impressões sobre o lúdico. 

Das respostas, 13 afirmaram que já ouviram falar de atividades lúdicas em diferentes 

ocasiões. Das cinco respostas que faltam, quatro afirmaram não ter ouvido falar e um 

não respondeu. 

Das respostas afirmativas, três categorias foram criadas, a saber: 1) Interesse do 

aluno – evidenciam que já ouviram falar de atividades lúdicas para despertar o interesse 

do aluno em estudar Química; 2) Vivências com Jogos didáticos – já elaboraram, 

jogaram e/ou realizaram estudos com jogos; 3) Educação infantil – afirmam que já 

ouviram falar de experiências com jogos somente para a educação infantil. 

A primeira categoria diz respeito ao que já foi discutido para questões anteriores, 

ou seja, a ludicidade despertar o interesse do aluno na disciplina de Química. A segunda 

categoria traz a ideia dos licenciandos que já vivenciaram momentos com atividades 

lúdicas, sendo citadas algumas: jogo de tabuleiro na disciplina de Geografia, trilha sobre 
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Educação ambiental, dominó de funções orgânicas. E na terceira categoria, estão 

presentes respostas que afirmam possibilidades das atividades lúdicas, em especial as 

brincadeiras (citadas por muitos), para a alfabetização e o período do EF I e II. 

A última categoria, em especial, chamou-nos atenção por evidenciar uma 

característica ainda muito presente na visão das pessoas: brincadeiras e jogos são, 

somente para crianças. Isso reflete muito o que Soares (2013) afirma pelo termo 

adultificação (discutido no tópico 2.3), sobre considerar que o ato de brincar não cabe a 

pessoas adultas e, somente à crianças. 

Torna-se importante ressaltar que a pergunta de número 03 pode não ter 

oferecido espaço para mais contribuições acerca de como os sujeitos de pesquisa “já 

ouviram falar” sobre as atividades lúdicas. Reconhecer que o instrumento de coleta de 

dados, após aplicação do mesmo, não foi eficaz o suficiente faz parte da pesquisa 

científica, e o ato de melhorá-lo enriquece o trabalho. 

A quarta pergunta buscou fazer relação dos jogos didáticos com as EEA. Tal 

relação já havia sido feita por alguns indivíduos em resposta à questão de número 01. 

Assim, buscamos entender se, na totalidade, os licenciandos conseguem fazer uma 

correspondência entre esses termos. O gráfico presente na Figura 5.2 apresenta a relação 

das respostas. 

 

Figura 5.2. Gráfico da relação das respostas à questão 04 do questionário investigativo. 

SIM; 17 

NÃO; 1 

Os jogos didáticos podem ser considerados 

estratégias de ensino e aprendizagem? 
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Por meio do gráfico anterior é possível perceber que 96% das respostas (17 

delas) conseguem fazer uma relação direta dos jogos didáticos como EEA. Apenas uma 

resposta foi negativa e por isso se investigou a mesma. Esse sujeito foi justamente 

aquele que não respondeu a pergunta 01, o que explica porque o mesmo não estabeleceu 

a relação entre os dois termos, assim com os demais sujeitos. 

Na questão 05, buscou-se saber se os licenciandos já participaram de alguma 

atividade com jogos didáticos quando alunos. Por meio do gráfico a seguir (Figura 5.3) 

é possível saber que 12 dos 18 licenciandos já jogaram durante alguma aula na 

Educação Básica. Esse valor corresponde justamente aos mesmos indivíduos (13 

respostas) que responderam de forma afirmativa à questão de número 03.  

O licenciando que não participou de momento com jogos trouxe como resposta à 

questão 03 a seguinte afirmação: “Sim. Já ouvi falar em aulas na faculdade na 

pedagogia”. Assim, o aluno não respondeu de forma afirmativa à questão 05 porque sua 

experiência com jogos não foi por meio da aplicação de um professor e sim através de 

uma disciplina em outro curso de graduação. 

 

 

Figura 5.3. Gráfico da relação das respostas à questão 05 do questionário investigativo. 

 

SIM; 12 

NÃO; 5 
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Dos 18 licenciandos, 17 responderam essa questão. Os licenciandos que 

responderam de forma negativa à questão cinco foram justamente aqueles que também 

disseram “Não” na questão de número 03. Isso se deve ao fato desses sujeitos serem 

alunos de 1º semestre no curso de graduação, o que torna visível que a única 

possibilidade de terem vivenciado momentos lúdicos é na escola (Educação Básica). 

 

5.1.3. Possíveis contribuições dos JD’s para a formação inicial do professor de 

Química? 

As questões 06 e 07 foram mais direcionadas ao foco da pesquisa, ou seja, a 

formação inicial e as contribuições que os jogos didáticos podem acrescentar a essa. 

Algumas dessas possíveis contribuições foram destacadas nos capítulos um e dois deste 

trabalho, em que nos baseamos no levantamento e no referencial teórico sobre jogos. 

Assim, os resultados destes capítulos serão utilizados para discussão das respostas das 

perguntas seis e sete do questionário investigativo. 

Na sua opinião, o trabalho com jogos didáticos pode desenvolver 

habilidades e competências ao professor que os utiliza? Em caso afirmativo, quais 

seriam? 

Das 18 respostas, 17 afirmaram que os jogos didáticos podem contribuir na 

formação do professor, destacando também algumas dessas competências. Tais 

competências e habilidades foram classificadas com base em dois grandes grupos: 1) 

Profissionais – quando contribuem em melhorias na prática do professor em relação ao 

estudo em sala de aula; 2) Pessoais – quando desenvolvem habilidades que são 

utilizadas além da sala de aula. O Quadro 5.2 apresenta a relação desta classificação. 
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Quadro 5.2. Classificação das respostas afirmativas à questão 06. 

Classificação Subdivisões Quant. de respostas 

 

Profissional 

Relação professor/aluno 05 

Desenvolver o interesse do aluno 06 

Conteúdo (mediação do estudo) 01 

Estudo investigativo 01 

 

Pessoal 

Habilidades manuais 02 

Criatividade 02 

Competitividade 01 

Autoconfiança 01 

 

Algumas das respostas dos estudantes correspondem às possíveis contribuições 

destacadas no capítulo 02. A primeira dela é a Relação professor/aluno, onde os 

licenciandos destacam que o trabalho com jogos pode proporcionar um estreitamento 

entre esses dois sujeitos, o que contribui para um melhor andamento das aulas.  Assim, 

esta classificação se assemelha à categoria Possibilita a interação entre professor e 

aluno, criada na análise das tendências de trabalhos sobre jogos. 

A segunda subdivisão da primeira categoria (Profissional) é composta pelas 

ideias de licenciandos que afirmam que os jogos didáticos podem Desenvolver o 

interesse do aluno. Apesar desta categoria não apresentar relação direta com o 

professor (no que diz respeito a sua formação), pode-se entender que o aluno mostra 

interesse por uma aula mais dinâmica, em que suas ideias são valorizadas e que haja 

uma abordagem do conceito em relação ao seu cotidiano. Isso, de fato, perpassa pela 

função do professor, por seu planejamento de aulas e por sua maneira de conduzir o 

conteúdo, neste caso, de Química. 

Outra subdivisão dá ênfase no Conteúdo (mediação do estudo). Essa ideia 

determina que o trabalho com JD leva o professor a estudar mais o conteúdo científico e 

pensar em diferentes formas de “apresentar” este conceito em sala que, segundo ideia 

dos alunos, seria por meio do jogo. Para ficar mais claro, podemos dizer que o professor 

elabora e implementa o jogo com os alunos e após isso pode perceber que suas frases e 

anotações sobre o conteúdo em questão, não são a melhor maneira de abordar tais 

conceitos. 
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Essa terceira subdivisão possui ideias que se assemelham à categoria Promove o 

estudo e aprofundamento dos conteúdos científicos criada no capítulo 02. Ambas 

afirmam que os conceitos científicos podem ser vistos por uma abordagem mais dentro 

dos limites dos alunos, após a aplicação dos jogos ou mesmo durante. 

A última subdivisão das contribuições na categoria Profissionais, diz respeito a 

um olhar mais investigativo que o professor pode desenvolver a partir dos jogos. O 

único licenciando que afirmou isso, utilizou do termo “espírito investigativo” e atribuiu 

uma explicação baseada nos jogos de aventura, em que missões devem ser realizadas 

para que o jogador consiga ganhar o jogo.  

Nesse sentido, o que o licenciando quis dizer é que os jogos, quando trabalhados 

em sala de aula, podem aguçar a curiosidade. Pensando nisso, propomos um 

complemento a essa ideia, dizendo que essa curiosidade pode ser estimulada, através do 

jogo, para que alunos e professores tenham um incentivo em jogar e, consequentemente, 

estudar mais os conceitos de Química. Isso porque, num jogo didático o foco é o 

aprendizado e este depende, de forma direta, do estudo do conteúdo químico. 

Da categoria Pessoais, temos o desenvolvimento da Autoconfiança e da 

competitividade, que podem ser estimuladas no professor. A autoconfiança é importante 

em qualquer profissão, pois pode possibilitar ao indivíduo a capacidade de se empenhar 

mais para realizar determinada atividade. Já a competição é uma característica típica do 

jogo, em que os competidores irão sempre se esforçar para ultrapassar o adversário. A 

competição, neste sentido, está vinculada à uma característica pessoal (não somente 

profissional) do professor, sendo saudável quando estimulada razoavelmente. 

Destacou-se também a Criatividade que foi abordada no capítulo 02, baseada 

nas ideias de Brenelli (1996). É interessante ressaltar que os licenciandos, mesmo sem 

terem iniciado os estudos, já conseguem destacar tal característica, o que a torna muito 

importante para nossas futuras discussões. 

E, por fim, a utilização de jogos didáticos pode desenvolver ou reforçar 

Habilidades manuais no professor. Essa característica está muito ligada ao momento 

do elaborar o jogo: cortar papeis, pedaços de pano, plásticos; desenhar figuras, escrever 

e criar falas para personagens; pintar, cobrir, colar os componentes do jogo, dentre 

outras coisas. Está diretamente ligada à criatividade, onde o professor imagina algo e o 
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reproduz, de tal forma que, pessoas que possuam pouca coordenação motora para 

trabalhos pedagógicos, podem desenvolvê-la. 

Em experiências pessoais e profissionais, o pesquisador deste trabalho vivenciou 

o desenvolvimento de algumas destas características, tais como o melhor estudo dos 

conceitos científicos, o desenvolvimento da criatividade e das habilidades manuais, e o 

estreitar as relações entre professores e alunos. Tais experiências justificam os motivos 

pessoais para a realização da pesquisa que, respaldada pela lacuna científica (ausência 

de pesquisas sobre jogos que foquem no professor), tornam o trabalho exequível.  

A sétima e última pergunta do questionário investigativo buscou saber se os 

alunos concordam com o estudo sobre jogos didáticos nos cursos de formação inicial do 

professor de Química. As respostas desta pergunta revelam possíveis olhares dos 

licenciandos sobre o que esta pesquisa propõe, ou seja, um estudo sobre jogos na 

licenciatura em Química. 

Os jogos didáticos devem ser apresentados e estudados na formação inicial 

do professor de Química? Justifique sua resposta. 

Dos 18 licenciandos, 15 responderam à questão de número 07, sendo todas estas 

respostas afirmativas (SIM). Outros 03 licenciandos não responderam à essa questão, 

sendo, portanto não considerados nesta parte da análise. As respostas afirmativas foram 

analisas e categorizadas (Quadro 5.3). 

Quadro 5.3. Classificação das respostas afirmativas à questão 07. 

Categoria Número de respostas 

Para proporcionar um estudo em coletivo 01 

Para aprender novas metodologias de ensino 12 

Em conjunto com a prática pedagógica 02 

 

Um dos licenciandos (primeira categoria) afirma que o estudo sobre jogos 

didáticos na formação inicial do professor de Química é importante porque acontece de 

forma coletiva, levando-se em conta as experiências e opiniões de vários licenciandos e 

professor, o que pode tornar o estudo mais interessante. 
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Em seguida, a maior parte dos licenciandos (12 respostas) consideram que se 

deve estudar os JD na formação inicial para aprender novas metodologias de ensino. Os 

licenciandos descrevem que é importante para o professor conhecer as diversas 

metodologias de ensino e mais do que isso, saber como elaborá-las e utilizá-las em sala 

de aula. Uma das respostas apresenta a seguinte expressão: 

Sim, pois os jogos didáticos são uma metodologia que poderá ser aplicada pelo 

professor e suas aulas, tornando-as mais dinâmicas e divertidas, desenvolvendo as 

habilidades dos alunos. Além disso, mostra ao professor que pode-se aprender 

brincando (Allan). 

A fala de Allan representa bem as demais respostas que se enquadraram na 

segunda categoria criada a partir da análise da questão 07. Considera-se então, a 

importância do estudo de JD na formação inicial do professor de Química como forma 

de proporcionar a este (o professor) diferentes metodologias de ensino a ser utilizadas 

em suas futuras salas de aula. 

Na terceira categoria se tem a ideia da prática pedagógica ou prática de ensino. 

Como descrita no capítulo 04, a prática de ensino no curso de Licenciatura em Química 

deve proporcionar aos estudantes um momento de articulação entre as disciplinas 

específicas de Química e as pedagógicas, podendo ser feitas intervenções, elaboração de 

materiais didáticos e propostas de aula. Assim, para dois alunos, o estudo sobre jogos é 

importante dentro desta perspectiva.  

Assim, por meio da análise do questionário foi possível perceber que os 

licenciandos possuem ideias sobre EEA que se assemelham com aquelas presentes no 

referencial teórico adotado, onde os mesmos destacam os jogos didáticos como 

metodologias de ensino importantes e que devem ser trabalhadas nos cursos de 

formação de professores de Química. 

Para contemplar as características da criatividade e dos trabalhos manuais, 

solicitou-se aos licenciandos a elaboração de jogos com base no conteúdo proposto na 

disciplina de Química Geral I, em que os mesmos deveriam classificá-los quanto ao tipo 

de interação proposto; se se trata de um jogo, uma brincadeira ou um brinquedo e; para 

qual nível escolar se destinam.  
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5.2. Análise da Atividade I: primeiro momento com os licenciandos 

No tópico anterior foram analisados os questionários investigativos e, no 

momento da aplicação dos mesmos, os licenciandos não haviam tido nenhum contato 

(em nível de estudo e discussão) com o pesquisador. Mas, para as atividades I, II e III, 

foram conduzidos momentos de leitura e reflexão de textos sobre ludicidade, jogos e 

suas classificações. Cada atividade consistiu da leitura e discussão de um texto e de um 

questionário referente ao texto discutido. O intuito era fornecer aos licenciandos um 

suporte teórico para a elaboração dos futuros jogos. 

Vale ressaltar que apenas 15, dos 18 alunos responderam à Atividade I, 

justamente pelo fato da participação na pesquisa não ser obrigatória e sim voluntária. 

Assim, será feita a análise dessas respostas dentro da perspectiva daquela feita no 

questionário investigativo (por meio do processo de categorização), uma vez que a 

quantidade de alunos que não responderam foi pequena (três licenciandos). 

A discussão das respostas à Atividade I será feita de forma intercalada com as 

anotações do pesquisador (Diário de campo) sobre os momentos de discussão em sala 

de aula. Será feita uma breve apresentação das principais ideias que o texto discutido 

trazia e a apresentação das observações do pesquisador em relação ao momento de 

discussão em sala de aula. 

Assim, a Atividade I foi solicitada aos alunos após a leitura e discussão do 

primeiro texto que abordava questões gerais sobre a ludicidade como ação pedagógica. 

Por isso, a discussão do mesmo com os alunos da licenciatura buscou evidenciar alguns 

aspectos das atividades lúdicas, tais como as duas funções (lúdica e educativa) descritas 

por Kishimoto (2007), as ideias de Piaget (1972) sobre aprendizagem e como essa se dá 

por meio dos jogos, e concepções sobre a importância de se estudar o lúdico durante a 

formação inicial do professor. 

Durante a discussão em sala de aula foram feitos alguns questionamentos orais 

aos licenciandos, com a finalidade de promover a reflexão sobre o que foi lido no texto. 

Um deles foi em relação as dificuldades em se trabalhar com o lúdico: 

Será que ensinar por meio da ludicidade sempre dá certo ou apresenta 

dificuldade? Quais seriam elas e como enfrentá-las? 
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Os licenciandos listaram diversas dificuldades ao se trabalhar com o lúdico, 

dentre as quais as mais citadas foram o controle do professor em sala de aula, a 

elaboração do material a ser aplicado e o tempo e espaço na escola. Em relação ao 

controle em sala de aula, os licenciandos comentaram que o professor, quando possui 

muitos alunos em sala, pode não conseguir organizar as condutas do jogo e mediar o 

estudo dos conceitos científicos. Dentro desta perspectiva foram feitas pequenas 

sugestões, como a ideia de estabelecer parcerias com outros professores 

(multidisciplinaridade) e contar com alunos do PIBID (caso a escola possua) ou 

estagiários. 

O material a ser elaborado (jogo) pode demandar tempo e custo ao professor, por 

isso foi destacado pelos licenciandos como possível dificuldade. Questões sobre as 

longas jornadas de trabalho, condições do espaço escolar, o tempo de cada aula e a 

quantidade de alunos por sala, também foram citadas nos comentários dos licenciandos.  

No texto lido e discutido (para a atividade) a autora afirma que nem sempre 

todos estarão prontos para jogar 

haverá sempre dificuldades cognitivas, motoras, afetivas e sociais. Nessas 

condições, em se tratando da utilização da ludicidade como recurso 

pedagógico, é importante refletir sobre quais dificuldades podem ser 

enfrentadas quando se desenvolve algum tipo de jogo com os alunos em sala 

de aula (RAU, 2011, p.34). 

 

A autora destaca em sua fala o ponto em que buscamos destacar na leitura e 

discussão deste texto com os alunos: as potencialidades e dificuldades em se trabalhar 

com o lúdico em sala de aula. Durante as falas dos licenciandos foi possível identificar 

que os mesmos já possuíam algumas concepções sobre isso e que o texto veio como um 

suporte para tais pensamentos. 

Além disso, essas discussões serviram para reforçar aos licenciandos a 

importância de se estudar uma metodologia, neste caso o lúdico, antes de implementá-la 

em sala de aula. Rau (2011, p.34) ainda complementa afirmando que  

ocorre muitas vezes que, à primeira vista, essas atividades lúdicas parecem 

ser interessantes, porém, ao desenvolve-las em sala, acontecem interações 

que não são esperadas e com aos quais não se sabe lidar, como conflitos 

cognitivos e emocionais. 
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Tais conflitos podem ser exemplificados por meio de reflexões sobre suas 

atitudes em relação a acontecimentos de seu cotidiano. Isso reforça o interesse do estudo 

sobre jogos, pois, por meio desta primeira leitura os licenciandos já sabem que existem 

dificuldades em se trabalhar com o lúdico, algumas delas foram levantadas por eles 

mesmos. 

O texto também trazia os aspectos gerais das atividades lúdicas, como citado 

acima. Por isso, era importante que os licenciandos assimilassem tais aspectos que, além 

de serem discutidos em sala, durante o estudo do texto, foram também abordados no 

questionário da Atividade I. Uma dessas questões (número 01) solicitava que os alunos 

relacionassem as ideias de Kishimoto (Figura 5.4) e assinalassem a alternativa correta 

com base nas discussões e leitura do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Questão número 01 da Atividade I. 

 

1) Leia atentamente a afirmação a seguir: 

 

Kishimoto (1994,2008, 2010) concebe o jogo como um instrumento pedagógico 

muito significativo. 

 

Essa ideia encontra expressão na(s) seguinte(s) afirmação(oes): 

I. No contexto cultural e biológico, o jogo é uma atividade livre e alegre que 

engloba uma significação; 

II. No contexto cultural e social, o jogo não deve considerar expressões 

corporais ou enfatizar os brinquedos industrializados; 

III. O jogo facilita a socialização, pois a criança participa em grupo, vivencia 

regras e interage com o outro; 

IV. A escolha de brinquedos industrializados empobrece o desenvolvimento 

corporal, pois não leva ao questionamento dos pressupostos das relações 

sociais. 

 

Assinale a opção correta: 

a) I e III estão corretas; 

b) I e II estão corretas; 

c) I e IV estão corretas; 

d) Apenas IV está correta. 

 

 



104 
 

 

Kishimoto (1994) apresenta as duas funções das atividades lúdicas: educativa e 

lúdica. A mesma autora em 2008 afirmou que o jogo é um instrumento pedagógico e 

pode ser traduzido com uma atividade livre, imersa num contexto social, cultural e 

biológico do indivíduo, com inúmeras possibilidades educativas. Em sua obra de 2010, 

apresenta a ideia que os brinquedos industrializados não oferecem muito espaço para a 

criação, mas que isso não limita a fantasia da criança. Nesse sentido, as alternativas I e 

III estão corretas, pois estão de acordo com Kishimoto (2008), enquanto as alternativas 

II e IV não retratam as ideias da autora.  

O gráfico na Figura 5.5 apresenta as respostas dos licenciandos à questão 01. 

Percebe-se que a maioria selecionou a resposta correta, o que evidencia a leitura e 

discussão do texto. Torna-se importante ressaltar que, a alternativa IV não está correta 

devido ao termo “empobrecimento”. 

 

Figura 5.5. Respostas dos licenciandos à questão 01 da Atividade I. 

Ainda segundo Kishimoto (2008), o lúdico pode desenvolver a linguagem e o 

imaginário e tem como objetivo principal, formar seres criativos, críticos e capazes de 

tomar decisões. Isso é possível por meio de uma abordagem cotidiana, levando-se em 

considerações contos, lendas, brinquedos e brincadeiras. 

A segunda pergunta do questionário da Atividade I buscou saber se os 

estudantes entenderam as duas funções propostas por Kishimito (1994), e qual a 

importância que os mesmos percebem nesta: 

13 
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De acordo com Kishimoto (1994), a ludicidade na escola possui duas funções 

básicas, quais são elas? Como você considera a importância dessas funções numa 

perspectiva da escola? 

Dos 15 licenciandos, 09 responderam corretamente as duas funções das 

atividades lúdicas, de acordo com o que propõem Kishimoto (1994): a função lúdica e a 

função educativa. Assim, será feita a análise apenas dessa parcela (nove atividades), 

uma vez que ela retrata o que foi lido e discutido a partir do texto. 

Das respostas analisadas foram criadas três categorias (Quadro 5.4): 1) Ação 

voluntária x Ação pedagógica – onde a importâncias das duas funções refletem a ação 

voluntária do aluno e a ação pedagógica do professor; 2) Aprendizagem – onde as duas 

funções favorecem a aprendizagem dos conceitos, pelos alunos; 3) Metodologia x 

Visão crítica do aluno – as duas funções proporcionam que a metodologia adotada 

(lúdica) leve a formação do pensamento crítico pelo aluno. 

Quadro 5.4. Categorias de análise formadas a partir das respostas da questão 02 

(Atividade I). 

Categoria Número de respostas 

Ação voluntária X Ação pedagógica 03 

Aprendizagem 03 

Metodologia X Visão crítica do aluno 03 

 

Na primeira categoria se encontram as respostas que consideram importantes a 

reflexão sobre os papeis de professor e aluno em sala de aula, sendo o jogo um objeto 

que reforça esse olhar. Enquadram-se nessa categoria visões como a proposta por Ana 

(nome fictício): 

“numa perspectiva da escola essas funções são importantes pois refletem a 

ação voluntária do educando e ação pedagógica do professor, ou seja, um ambiente 

onde aprende-se com o prazer” (sic) (Ana). 

Essa visão se assemelha àquela presente no texto, em que Rau (2011) considera 

a ludicidade como uma ferramenta pedagógica que quando utilizada traz o prazer como 

referencial, dentro do ambiente escolar. Ainda afirma que essa relação de papeis se dá 
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no momento em que há a interação entre alunos e alunos, e alunos e professor, bem 

como pela escolha dos brinquedos, organização do espaço e ações em sala. 

Na segunda categoria, tem-se a ideia de que as funções em equilíbrio 

proporcionam o aprendizado. Essa afirmação é também descrita por Kishimoto (1994), 

na qual a articulação entre as funções lúdica e educativa é o principal objetivo do jogo, 

enquanto ferramenta pedagógica e, por isso, vem a proporcionar a aprendizagem. 

“[...] considero, que utilizando a ludicidade, com essas funções em equilíbrio é 

possível ter bons resultados, com relação a aprendizagem e o ensino dos educadores, 

com esse recurso pedagógico”. (sic) (Luiz) 

Essa afirmação é reforçada por Soares (2013), onde o desequilíbrio das duas 

funções tende a formar um jogo que pode não atingir suas funções didáticas ou 

pedagógicas. Para ele, quando a função lúdica está em maior proporção, temos um jogo 

que não preza o estudo dos conceitos e sim, somente a diversão. Por outro lado, se o 

jogo é muito educativo, pode este deixar de ser divertido. 

A terceira categoria reforça a ideia que as duas funções devem proporcionar a 

formação do pensamento crítico no aluno. Segundo uma das respostas, esse pensamento 

crítico é importante para um cidadão e deve ser um dos objetivos da escola: 

“[...] a prática com jogos e as funções lúdicas e educativas são importantes no 

que diz respeito a formação critica e construtiva, criando assim um inicio satisfatório 

de uma vida escolar”. (sic) (Bruna) 

Essa categoria possui semelhança com o que propõe Marcondes e Silva (2014), 

apresentados na introdução desta pesquisa. A formação do cidadão crítico deve ser um 

dos objetivos da escola, sendo assim, objetivo do trabalho docente (MARCONDES; 

SILVA, 2014). Nesse sentido, as metodologias utilizadas devem proporcionar tal 

finalidade. 

Na terceira questão buscou-se levar os licenciandos a fazer uma relação entre o 

JD e a formação do cidadão crítico, como colocada por Friedman (1996), citado no 

texto 01 (RAU, 2011). Assim, por meio da análise, pode-se criar três categorias de 

respostas, a saber: 1) Reflexão sobre ações; 2) Interações em sala e; 3) Conteúdo 

científico. 
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Segundo Friedman (1996), a educação deve promover a formação de 

educandos críticos e que reflitam e atuam na sociedade. Como você enxerga o jogo 

didático nesse contexto? 

A primeira categoria se refere à Reflexão sobre as ações (04 respostas), ou seja, 

o aluno é levado a pensar em todas as suas ações durante o jogo, uma vez que um passo 

errado pode levá-lo à derrota. Se fizermos uma analogia disso com a vida cotidiana, 

pode-se afirmar que, toda a atitude tomada no dia-a-dia seja no trabalho, na escola, na 

família, dentre outros locais, tem que ser bem pensada. 

As Interações em sala de aula (categoria 02) consistem, na opinião dos 

licenciandos (02 respostas), nas relações sociais formadas entre aluno e professor e 

entre alunos e alunos. A partir do momento que o indivíduo respeita as regras do jogo, o 

mesmo pode tornar um cidadão mais consciente e respeitar o espaço do outro no meio 

social. Assim, as interações entre os sujeitos na sala de aula pode proporcionar esse 

olhar de respeito. 

A terceira categoria sugere que os JD’s podem promover essa formação do 

cidadão crítico a partir de uma melhor assimilação do Conteúdo científico (03 

respostas). Através disso o indivíduo é capaz de fazer intervenções no meio social em 

que vive, sob um olhar científico. Essa categoria se articula muito bem com as ideias de 

Marcondes e Silva (2014) sobre ensino contextualizado. 

Essas categorias referentes à questão 03 da Atividade I refletem as concepções 

dos estudantes sobre o jogo e sua função social, além de demonstrar que os licenciandos 

estão fazendo uma relação de suas ideias com aquelas presentes no texto. Na opinião de 

Rau (2011, p. 39) é fundamental que  

o professor estabeleça uma ponte entre sua própria concepção de ludicidade, 

com base em suas vivências, e o conhecimento construído a partir de um 

sólido referencial teórico. [...] A reflexão sobre a prática lúdica refletida e 

sistematizada requer a atitude do professor em relação à pesquisa. A 

educação e a escola, atualmente, vêm refletindo as mudanças sociais (RAU, 

2011, p.39). 

 

A autora faz um paralelo entre a importância de uma formação lúdica, uma vez 

que o professor precisa estar preparado para acompanhar as mudanças da sociedade, e 

sugere o uso do lúdico nos cursos de licenciatura. Assim, as opiniões dos licenciandos 
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na questão 03 da Atividade I retrata o que a autora destaca por relação entre as 

concepções do professor sobre a ludicidade, derivadas de experiências e as ideias 

baseadas no referencial teórico. 

Na quarta e última pergunta do questionário da Atividade I, buscou-se saber 

como os licenciandos, a partir da leitura e discussão do texto 01, visualizam a figura do 

professor num momento de implementação de jogos didáticos em sala de aula. 

Com base na leitura e discussão deste primeiro texto, como você enxerga o 

professor neste processo do lúdico na escola? 

Através das respostas a essa pergunta foram criadas duas grandes categorias: 1) 

Professor X Aprendizagem – todas as respostas que fizeram relação do professor 

como figura importante para a aprendizagem do aluno; 2) Professor lúdico – todas as 

respostas que fazem relação do professor com atitudes lúdicas. Essas categorias foram 

dividas em cinco subcategorias (Quadro 5.5), conforme necessidade de melhor analisá-

las. 

Quadro 5.5. Categorias criadas a partir das respostas a questão 04 da Atividade I. 

Categoria Subcategoria Número de respostas 

 

Professor X Aprendizagem 

(No que se refere ao professor) 

Motivador do ensino (1) 08 

Formador de cidadão críticos 

(2) 

01 

Professor não tradicional (3) 01 

Professor lúdico Incentivador do lúdico (4) 02 

Formador de cidadão lúdico 

(5) 

02 

 

A primeira categoria foi subdividida em três: 1) Motivador do ensino – o 

professor é um motivador do processo de ensino, o que vai ser refletido na 

aprendizagem dos alunos; 2) Formador de cidadão crítico – o professor proporciona, 

através do processo de ensino e aprendizagem, a formação de cidadãos críticos, capazes 

de intervir nas discussões sociais - e; 3) Professor não tradicional – aquele que utiliza 

de outras metodologias para o estudo dos conceitos científicos em sala de aula. 
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A segunda categoria foi subdividida em duas: 4) Incentivador do lúdico – 

aquele professor que por meio de sua prática, influencia os demais profissionais a 

adotarem recursos lúdicos; 5) Formador de cidadão lúdico – quando o professor, por 

meio de sua prática, forma sujeitos lúdicos, ou seja, que possuem empatia pelos jogos, 

brinquedos e brincadeiras, acreditando em seu potencial pedagógico. 

Por fim, foi possível ainda fazer uma relação das ideias apresentadas pelos 

licenciandos, tomando com base as categorias de análise. A Figura 5.6 apresenta esta 

relação em forma de mapa conceitual, onde apresentamos a relação do jogo didático, 

suas duas funções e a importância delas na figura do professor e do aluno; além das 

perspectivas destes dois sujeitos que podem conduzir à formação de um cidadão crítico 

e lúdico. 

Essas ideias serão importantes para a análise dos jogos elaborados e 

apresentados pelos licenciandos em sala (etapa prática do estudo). Antes disso, o 

próximo tópico apresenta a análise da Atividade II. 
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5.3. Atividade II: estudando as definições propostas por Kishimoto 

A atividade II consistiu na leitura e discussão do Texto 02 (RAU, 2011 – 

Capitulo 02)  e nas respostas dos alunos ao questionário referente a esse texto. Em sala 

de aula foram levantados os principais conceitos apresentados no texto, onde os 

licenciandos apresentavam suas ideias e, com isso, o pesquisador mediava o momento. 

O intuito desta atividade era estabelecer as definições de jogo, brinquedo e brincadeira 

apresentadas por Kishimoto (2007) e relacioná-las com o estudo na pesquisa, utilizando, 

para isso o texto de Rau (2011). 

Assim, os materiais aqui analisados serão os registros feitos pelo pesquisador no 

diário de aula e as respostas dos licenciandos ao questionário 02. Durante a discussão 

estavam presentes 17 licenciandos, o professor da disciplina de Química Geral I e o 

pesquisador. Todavia, nem todos os alunos entregaram a atividade respondida, o que 

impossibilitou uma análise categórica da mesma. Nesse sentido, faremos apenas uma 

breve explanação dos apontamentos feitos pelo pesquisador em relação a esse momento 

da pesquisa.  

Acredita-se que a não entrega das atividades tenha se dado devido a greve das 

Universidades Estaduais, que ocorreu justamente no período em que a pesquisa estava 

em andamento, e que a Atividade II foi distribuída. 

Inicialmente, os alunos resgataram memórias de momentos de sua infância, 

quando foi tocado no assunto brincadeira. Ao refletir sobre a definição apresentada por 

Kishimoto (2007), os licenciandos comentaram sobre a diferença das brincadeiras 

antigas para as atuais e como as primeiras contribuíam para a socialização das crianças. 

Um dos licenciandos ainda comentou que as crianças estão deixando de pensar e agir 

como crianças mediante o mundo atual, onde as brincadeiras de rua (futebol, brincar de 

casinha, pega-pega, etc) não tem mais espaço no cotidiano. 

Durante a discussão foi possível observar que a sala, não intencionalmente, 

dividiu-se em dois grandes grupos: 1) Aqueles que achavam que o jogo influencia na 

formação de valores no sujeito; 2) Aqueles que pensam que o jogo apenas traz a tona 

valores já existentes. É importante destacar que nesta aula não se tinha como objetivo 

tal discussão, uma vez que o texto não trabalhava essa ideia, mas, diante dos 
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comentários voluntários e intensos dos licenciandos se revolveu deixar que o debate 

continuasse. 

Conhecer a opinião dos licenciandos sobre os jogos é importante, uma vez que 

isso vai influenciar de forma direta na elaboração dos JD’s pelos mesmos, durante o 

estudo. Sobre esse aspecto também foi possível observar que, para os licenciandos, as 

brincadeiras podem refletir aspectos do cotidiano que as crianças vivenciam. O 

pesquisador aproveitou o levantamento dessas ideias e apresentou o termo “imitação” 

proposto por Piaget e que se encaixa no contexto da discussão. Assim, a criança reflete 

na brincadeira aquilo que ela vivencia, utilizando para isso da habilidade de imitação. 

Além disso, os licenciandos fizeram colocações sobre os brinquedos. A questão 

das bonecas, suas cores de pele, cabelo, roupas e as propagandas utilizadas para sua 

venda. Para alguns licenciandos os brinquedos industriais podem influenciar a criança 

em relação à criação de estereótipos, principalmente aqueles ligados à questão da beleza 

física. 

Um dos licenciandos comentou sobre a boneca Barbie e suas inúmeras 

profissões. Para ele, o fato da boneca retratar um personagem tão “perfeito”, pode levar 

a criança a considerar que tal personagem é o modelo ideal de pessoa, sendo necessário 

imitá-lo para ser um indivíduo considerado importante. É como se a Barbie causasse na 

criança a vontade (quase imposta pelo estereótipo induzido) de ser igual a esse 

personagem, tanto em cor, cabelo, maquiagem e vestimentas quanto em ações, profissão 

e “modos de vida” adotados pela boneca nas propagandas e nos desenhos. 

Torna-se importante ressaltar que o pesquisador neste momento não se 

preocupou em expor sua opinião, uma vez que isso poderia influenciar nos comentários 

feitos pelos licenciandos. O pesquisador somente mediou a discussão por meio de 

questionamentos e confrontos de ideias entre os sujeitos que debatiam, principalmente 

em momentos polêmicos como a discussão da boneca Barbie. Isso porque uma das 

licenciandas questionou a veracidade das colocações (das falas) apresentadas pela 

boneca. 

Para a licencianda em questão, o ato de brincar com a Barbie, de assistir seus 

filmes e propagandas, o fato da criança querer imitar roupas e desejar exercer as 

profissões que ela apresenta, não é um meio de criar um “subproduto da Barbie”. Pelo 
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que foi entendido da colocação da licencianda, para ela existem fatores externos ao 

momento de brincar que podem influenciar de forma mais intensa na personalidade da 

criança, como a relação desta com seus pais. 

Ainda segundo a opinião da licencianda, os jogos e as brincadeiras podem ser 

formas das crianças, ou mesmo dos adultos, tornarem real situações que talvez não seja 

possível em seu cotidiano. Essa colocação foi interessante porque retrata exatamente o 

que Kishimoto (2007) apresenta em relação ao ato de brincar, essa ideia da fantasia 

sendo colocada em prática. 

 

5.4. Estudo Prático sobre Jogos 

O momento do Estudo Teórico- Prático com os Licenciandos de Química  foi a 

apresentação de uma oficina com os jogos criados pelos sujeitos de pesquisa. Os jogos 

apresentados pelos licenciandos da turma de Química Geral foram construídos com base 

nos textos e livros discutidos durante o estudo em sala de aula. 

A análise dos jogos apresentados será feita com base no referencial teórico de 

Piaget (1978) e Kishimoto (2007) no que diz respeito às classificações de jogo e os 

elementos das atividades propostas (função educativa e lúdica). Essa primeira 

apresentação dos jogos será útil para visualizarmos o produto construído pelos 

licenciandos, após o estudo realizado nas aulas de Química Geral I. 

O primeiro jogo apresentado pelo Grupo 01 tem como título CAMINHO DO 

ÁTOMO e trata-se de uma trilha contendo 100 casas, e que aborda conceitos de Teoria 

atômica (Figura 5.7). Foi pensado para o último ano do Ensino Fundamental II e 

primeiro ano do Ensino Médio, e pode ser jogado por até cinco pessoas. 
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Figura 5.7. Jogo CAMINHO DO ÁTOMO apresentado pelos sujeitos de pesquisa. Fonte: Danilo 

Teixeira 

Torna-se importante destacar que os integrantes deste Grupo são alunos que 

participaram bastante das discussões e sala de aula. Em diversos momentos o grupo 

entrou em contato com o pesquisador, para tirar dúvidas sobre regras e pedir sugestões 

para a elaboração do jogo. 

O material apresentado foi definido pelos licenciandos (baseado nos textos 

lidos), como um “jogo de Regras” no que diz respeito à classificação proposta por 

Piaget (1978), pois exige um conhecimento presente em indivíduos que estejam no 

estádio as Operações Concretas. As regras são simples e não exigem dos participantes 

um nível complexo de jogo, ou seja, pode ser facilmente utilizado por indivíduos que já 

são capazes de operar ações de ordenamento, classificação e localização espacial.  Além 

disso, trata-se de um jogo, segundo o que afirma Kishimoto (2007), pois apresenta 

regras definidas, utilizando de brinquedos estruturados com funções específicas. 

O segundo grupo elaborou um jogo de tabuleiro que tem como nome 

CHEMICAL WAR (Figura 5.8), que se apresenta como uma adaptação do jogo de 

estratégia WAR. Foi pensado para trabalhar a Tabela Periódica, mais precisamente a 

relação dos elementos de mesma família.  



115 
 

 

  

Figura 5.8. Jogo CHEMICAL WAR apresentado pelos sujeitos de pesquisa. Fonte: Danilo Teixeira 

 

Este grupo de licenciandos possui a característica de apresentarem respostas 

completas e bem delimitadas, tanto no que diz respeito ao questionário investigativo 

quanto à Atividade I. Também solicitaram auxilio para a confecção do material, 

principalmente na parte de elaboração das regras. 

O jogo apresenta um tabuleiro similar ao do War original com mudanças nos 

grupos. No lugar dos continentes foram colocados grupos de elementos da Tabela 

Periódica, onde os elementos de diferentes famílias se encontram misturados entre si. 

Os exércitos foram nomeados com ícones da Ciência, tais como Galileu e Einstein, 

diferente do jogo original em que eram representados por cores (azul, vermelho, 

amarelo, verde, preto e branco.  

O objetivo principal do jogo era realizar as missões propostas nos “cards de 

objetivo”, cartões escolhidos pelos jogadores no início da jogada. As missões faziam 

apologia aos “territórios”, que eram definidos por elementos da Tabela Periódica, ou a 

conquista dos exércitos do adversário. 
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Os licenciandos destacam que o material apresentado é um jogo de regras, sendo 

indicado para alunos do Ensino Médio, uma vez que apresenta aspectos estratégicos 

mais complexos. Além disso, este grupo teve a preocupação de confeccionar a 

embalagem do jogo, ou seja, uma caixa para transporte do tabuleiro e demais peças, o 

que deixou o material bem atrativo. 

Apesar do material apresentar boa elaboração, acredita-se que o grupo poderia 

ter feito a distribuição dos elementos em blocos da Tabela Periódica, associando cada 

bloco a um dos continentes (formato original do jogo). Os cientistas escolhidos 

poderiam estar mais ligados à descobertas dos elementos da TP, sendo que estas 

sugestões foram passadas aos licenciandos em momentos anteriores à apresentação. 

Os licenciandos do Grupo 03 não apresentaram um jogo, mas trouxeram uma 

proposta de atividade lúdica a ser realizada na sala de aula. A dinâmica foi intitulada 

como JOGO DOS BALÕES, onde perguntas de múltiplas escolhas são colocadas dentro 

de balões, e os mesmos são colados no quadro (Figura 5.9). 

 

Figura 5.9 Atividade lúdica JOGO DOS BALÕES apresentado pelos licenciandos do Grupo 03. Fonte: 

Danilo Teixeira. 
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Este grupo não solicitou auxilio do pesquisador em nenhum momento. Durante 

os momentos de discussão dos textos, apenas um dos membros se manifestava, 

principalmente no texto 02 (a polêmica da boneca Barbie). Isso pode estar associado ao 

material apresentado, já que foi definido como um jogo quando na verdade se trata de 

uma dinâmica. 

O professor deve ser o mediador da atividade, quando essa for implementada em 

sala de aula. Os licenciandos do Grupo 03 sugeriram a entrega de uma premiação para 

os alunos que conseguissem se sair melhor na atividade, o que serve para estimular a 

competição entre os jogadores e tornar o momento mais divertido. Foi classificado com 

jogo de regras (baseada em Piaget), e jogo educativo para Kishimoto – não se limita 

apenas a fins didáticos, mas pode ser utilizado para outras aprendizagens. 

O último grupo apresentou uma proposta de jogo de cartas com o nome de 

PERIÓDICO, que contempla o estudo das propriedades periódicas dos elementos 

químicos (Figura 5.10). Trata-se de um jogo de regras não complexas e de fácil 

entendimento, sendo indicado para alunos do ensino fundamental II (9º ano) e do 

Ensino Médio. 

 

Figura 5.10. Jogo PERIÓDICO apresentado pelos licenciandos do Grupo 04. Fonte: Danilo Teixeira. 

 

Os licenciandos apresentaram um material bem elaborado e atrativo no que diz 

respeito à estética, e se assemelha ao Uno – um jogo de cartas, cujo jogador precisa 
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terminar a partida com apenas uma -, mas possui características, também do Trunfo. O 

jogo é composto por 35 cartas e pode ser jogado por até cinco participantes. Somente os 

elementos representativos foram contemplados no jogo, sendo essa escolha justificada, 

pelos licenciandos, devido ao fato de que na Educação Básica o foco do estudo da 

periodicidade é nesses elementos. 

Os integrantes desse último grupo não participavam das discussões dos textos e, 

alguns deles, não entregaram as atividades propostas (Questionário e Atividade I). 

Talvez, isso justifique o jogo com regras mal definidas e não tão claras, apesar dos 

esforços para a elaboração do mesmo. 

Após a apresentação geral dos jogos produzidos pelos Grupos é possível que o 

leitor tenha uma ideia do material elaborado pelos licenciandos, o que nos leva a 

segunda parte desta discussão, a análise do material escrito (relativo a cada jogo) com 

base na ficha de avaliação. 

 

5.5. Análise do Material Escrito: Fichas de Avaliação 

Com base na Ficha de Avaliação foram pontuados cincos aspectos relativos aos 

jogos elaborados e apresentados pelos Grupos, a saber: 1) Conteúdo Químico; 2) 

Definição e Clareza das regras; 3) Visual e Criatividade; 4) Perfil lúdico do jogo; 5) 

Perfil educativo do jogo. Assim, por meio da pontuação atribuída pelo pesquisador e na 

literatura será feita uma análise e discussão desses dados. 

É importante ressaltar que as informações presentes no material escrito são 

importantes para entendermos algumas das colocações feitas na apresentação oral. Isso 

porque, as regras estão mais bem descritas neste material, o que sugere que os 

licenciandos (nervosos com a apresentação) possam ter se equivocado em colocações 

durante as jogadas. 

O Quadro 5.6 apresenta a pontuação atribuída aos jogos propostos pelos Grupos, 

em relação aos aspectos avaliados. Torna-se importante lembrar que, para a discussão 

dos pontos serão utilizados os termos Grupo 01, 02, 03 e 04 para referir-se aos aspectos 

relativos a análise do material apresentado pelos licenciandos. Torna-se importante 

ressaltar que a pontuação atribuída foi direcionada ao jogo em si, e não ao aluno. 
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Quadro 5.6. Pontuação atribuída aos Grupos a partir dos aspectos presentes na Ficha de 

Avaliação. 

 Aspectos analisados 

Grupos Conteúdo 

Químico 

Definição e 

Clareza das 

regras 

Visual e 

Criatividade 

Perfil 

lúdico do 

jogo 

Perfil 

educativo 

do jogo 

Media da 

pontuação 

01 9,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,4 

02 9,0 9,0 10,0 9,5 9,0 9,3 

03 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,8 

04 8,0 8,0 7,5 8,0 7,5 7,8 

* O termo “Aps.” refere-se a abreviatura da palavra Aspecto. 

O primeiro aspecto analisado foi o Conteúdo Químico apresentado pelos jogos 

propostos. Observou-se que, em geral, os Grupos foram bem positivos quanto ao 

destaque dado os conceitos de Química que foram contemplados por meio do jogo, 

apresentado uma clareza e definição de quais conteúdos pretendem trabalhar com as 

propostas. Um resumo destes conteúdos foi feito na Apresentação Geral dos jogos, mas 

chama-se atenção para o fato de que os alunos foram exatos ao propor jogos vinculados 

aos conteúdos da disciplina de Química Geral I, como combinado em sala de aula. 

Alguns erros conceituais foram observados durante a apresentação dos jogos, 

sendo esses corrigidos pelo pesquisador e professor da disciplina. Estes erros são 

compreensíveis, visto que os alunos se encontravam no primeiro semestre do curso de 

Licenciatura em Química, em meio ao estudo na disciplina de Química Geral. Assim, 

foram feitas as devidas correções, sem que isso contasse na pontuação do Grupo, uma 

vez que nesta pesquisa estamos analisando a capacidade dos sujeitos em elaborar uma 

atividade lúdica (jogo ou outra atividade) e não sua habilidade conceitual em relação à 

disciplina. 

O conteúdo científico é um aspecto muito importante a ser pensado quando se 

pretende elaborar um jogo ou outra atividade lúdica. Rau (2011) destaca que o 

conhecimento científico pode ser alinhado a formulação de estratégias durante o jogo, 

sendo necessário que o estudante leia e entenda o conceito que lhe é cobrado durante a 

implementação do jogo. Além disso, para que um jogo seja considerado didático, 

precisa permitir o estudo de conceitos científicos, como propõe a definição apresentada 

nesta pesquisa. 
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Outro aspecto analisado foi a Definição e Clareza das regras nos jogos, tanto 

aquelas apresentadas no material escrito quanto as expostas oralmente (na apresentação 

dos jogos em sala). Para Rau (2011), as regras são extremamente importantes, pois 

representam a construção de limites por parte do educando e seu contexto social e 

educativo. Nesse sentido, a preocupação com a delimitação das regras deve ser um dos 

pontos mais cruciais para o desenvolvimento de um bom jogo. 

O Grupo 01 apresentou clareza e boa delimitação das regras, sendo que a classe 

de jogo escolhida (trilha) já proporciona uma maior facilidade quanto a elaboração de 

regras e condutas, como destacado por Abreu et al. (2010). Segundo o autor, essa 

facilidade de elaboração e entendimento das regras para o jogo de trilha, bem como para 

jogos cartas, são justificativas para a escolha destas classes para a elaboração de jogos. 

O jogo apresentado pelo Grupo 02 apresentava no material escrito e na 

exposição oral algumas regras que não ficaram claras. Não foi possível ter uma ideia do 

jogo somente pelas regras descritas, o que justifica o surgimento de dúvidas durante a 

partida realizada, feita durante o momento de apresentação do jogo (oral). Isso é 

explicado por Soares (2013), onde afirma que quando as regras não são bem delimitadas 

o jogo pode não apresentar boa eficiência. 

A falta de definição também foi um dos motivos para a diferença nas pontuações 

dos Grupos 03 e 04, que tiveram uma diminuição em relação ao Grupo 02 em 

decorrência de algumas falhas a mais. O Grupo 03 apresentou regras no material escrito, 

mas a falta de clareza ocorreu por conta de pouca explicação das mesmas. Já o Grupo 

04 trouxe regras bem definidas no contexto geral, mas a divisão do jogo por níveis de 

dificuldade não foi bem colocada, o que provocou questionamentos. 

Quanto ao aspecto Visual e a Criatividade dos jogos, pode-se destacar o material 

apresentado pelos Grupos 01 e 02 como jogos bem confeccionados, onde os autores 

exploraram o contexto do próprio jogo para a ornamentação do mesmo. O Grupo 03 

poderia se preocupar mais com a apresentação oral, uma vez que o material apresentado 

por eles tinha mais finalidade de dinâmica. Já o Grupo 04, que trouxe um jogo de cartas, 

poderia ter se dedicado mais a tornar a proposta mais atrativa, com cores e figuras 

interessantes. 
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Esse aspecto é muito interessante para ser analisado, já que a criatividade foi 

uma das habilidades destacadas pelos licenciandos no questionário investigativo, 

também se tratando de uma característica apontada para o Docente Lúdico. Um jogo 

bem decorado faz com que os alunos tenham vontade de brincar com ele 

(BEMVENUTTI, 2010). 

No aspecto Perfil Lúdico, observou-se que todos os materiais apresentados se 

tratavam de propostas lúdicas, cada um com sua limitação (no que diz respeito à 

elaboração). Torna-se plausível destacar que, as propostas lúdicas podem não agradar a 

todos que as vivenciam, uma vez que cada indivíduo responde as experiências (mesmo 

sendo iguais para todos) de maneiras diferentes. O pesquisador procurou ser indiferente 

a isso, analisando o perfil lúdico com base nas colocações feitas pelos licenciandos 

durante a apresentação dos jogos. 

O jogo apresentado pelo Grupo 01 possuía um perfil lúdico interessante, o que 

motivou os demais licenciandos a participarem da implementação do mesmo. Todavia, 

a extensão do jogo (número de casas na Trilha) fez com que os jogadores começassem a 

apresentar expressões de tédio, o que foi observado e comentado pelo pesquisador. Já o 

jogo proposto pelo Grupo 02, apesar de se assemelhar ao jogo do Grupo 01 no que diz 

respeito a “demora”, conseguiu minimizar a monotonia causada pela longa partida, 

utilizando a competição (por meio de dados) para estimular os jogadores. 

Os jogos apresentados pelos Grupos 03 e 04 foram levemente despontuados 

porque não possibilitavam a criação de estratégias (macroscópicas) e não estimulavam 

os jogadores a quererem brincar. Ainda sim, se apresentam como boas propostas e úteis 

para serem aplicadas em sala de aula, dentro do contexto educativo de cada professor. 

O último aspecto analisado foi o Perfil Educativo, sendo esse responsável pela 

função educativa do jogo. Os Grupos 01 e 02 apresentaram jogos com finalidades 

educativas claras, onde o aluno precisa estudar o conteúdo antes, durante e depois da 

implementação deste. 

Os Grupos 03 e 04 poderiam pensar em um material que proporcionasse um 

“desafio” maior aos alunos, uma vez que os jogos foram destinados para o EM. Essa 

questão pode ser discutida com base nas ideias de Piaget, onde o jogo deve ser pensado 

com base nos estágios de conhecimento dos indivíduos. Por mais que os estágios 
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tenham sido pensados para idade (e com classificações de jogos para cada uma delas), já 

abordamos aqui que, estes podem não evoluir se o individuo não possuir um número 

suficiente de esquemas de cognição (como abordado no capítulo 01). 

Nesse sentido, torna-se possível afirmar que os jogos apresentaram têm potencial 

para finalidades educativas, lúdicas e para o estudo do conhecimento químico, ainda que 

com algumas correções a serem feitas. Mas será que é possível observar efeitos do 

Estudo Teórico sobre Jogos nas propostas apresentadas pelos licenciandos? 

Quando foram realizadas as leituras e discussões dos textos sobre teoria dos 

jogos em sala de aula, os licenciandos puderam conhecer as principais funções de um 

jogo, como elaborá-lo e quais aspectos deveriam ser levados em consideração. Isso pode 

ser percebido como um processo de aprendizagem, onde os licenciandos aprenderam o 

que é um jogo e como este pode ser usado para fins didáticos.  

Sendo assim, como processo de ensino (leituras e discussões dos textos) e 

aprendizagem (reflexões e atividades realizadas pelos licenciandos) este momento de 

Estudo, teórico e prático sobre jogos, pode ser analisado com base na teoria de Piaget, 

empregando os conceitos de assimilação e acomodação. 

 

5.5.1 Estudo Teórico X Estudo Prático: Assimilação e Acomodação dos conceitos 

sobre Jogos 

Os conceitos de Assimilação e Acomodação, baseados nos estudos de Piaget, já 

foram apresentados e discutidos no Capítulo 01 dessa dissertação. Neste momento, 

faremos uso dos mesmos para discutir como foi possível notar que os licenciandos de 

Química se apropriaram dos conceitos estudados na parte Teórica desta pesquisa, e os 

empregaram na construção dos jogos (parte prática). 

Os licenciandos (sujeitos da pesquisa) já possuíam um conceito para o que vem a 

ser jogo, conceito este que se derivou de sua vivência, durante a infância e outras fases 

de sua vida. Os vários tipos de jogos utilizados durante seus anos de vida permitiram 

que os sujeitos de pesquisa criassem esquemas cada vez mais complexos do que vem a 

ser um jogo. Assim, já se existiam estruturas cognitivas que os fazem ser capazes de 

definir e exemplificar o que é um jogo ou até mesmo propor alternativas de atividades 

lúdicas, mesmo essas não sendo direcionadas a fins educacionais. Ou seja, o licenciando 
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sabia o que era um jogo, tinha uma classificação para o mesmo, mas assimilou uma 

nova ideia de jogo para fins didáticos. 

Dessa forma, a leitura e discussão dos textos vinculados ao Estudo Teórico sobre 

Jogos funcionou como um novo estímulo, direcionando as informações adquiridas pelos 

licenciandos para a criação de novas estruturas cognitivas. Para isso, o novo conceito do 

que vem a ser um jogo, e que este pode ser utilizado para fins educacionais, contribuiu 

para a possível formação de um novo esquema. 

A formação deste esquema foi possibilitada pela assimilação através dos estudos 

teóricos, e posterior acomodação após os momentos de discussão em grupo, bem como 

a elaboração e apresentação dos jogos pelos licenciandos. O resultado deste processo 

pode ser percebido nos jogos que analisamos no tópico anterior. 

Assim, pode-se dizer que, baseando-se nas ideias de Piaget, que os licenciandos 

de Química aprenderam o conceito de jogo e conseguiram colocá-lo em prática, mesmo 

que os jogos apresentados possuíssem correções a serem feitas. Isso possibilita que estes 

futuros profissionais possam elaborar e utilizar jogos e outras atividades lúdicas em suas 

futuras aulas. 

Torna-se importante ressaltar que, as ideias de Piaget foram pensadas para o 

desenvolvimento da criança, mas que, como discutimos em momentos anteriores desta 

pesquisa, tais ideias podem ser adaptadas para o contexto intelectual dos demais 

indivíduos. Assim, Tafner (2010) ainda propõe que a assimilação e acomodação são 

úteis para discutir o desenvolvimento mental e a criação de esquemas cognitivos para 

indivíduos de várias faixas etárias.  

Os esquemas criados podem possibilitar a formação de novas estruturas 

cognitivas a partir da modificação de uma já existente ou da criação de uma nova 

estrutura. Isso irá possibilitar aos licenciandos, futuros professores de Química, mais 

segurança em trabalhar com o lúdico, mais precisamente com os jogos. 

Por fim, é possível afirmar que o Estudo Teórico e Prático sobre Jogos 

possibilita o desenvolvimento de uma postura lúdica no professor em formação inicial. 

Esse tipo de profissional pode ser dito como Docente Lúdico (termo já definido nesta 

pesquisa), que apresenta (ou pode apresentar) características que o definem como tal.  
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Ainda que este profissional não utilize dos conhecimentos aprendidos, o mesmo 

já terá uma ideia do que vem a ser um jogo, e quais as possibilidades do uso do lúdico 

para fins educacionais, e para o ensino de conceitos científicos. Sendo assim, o 

licenciando em Química passa a ter uma nova ideia do que é um jogo, unificando suas 

concepções do jogo tradicional com as novas ideias estudadas. 

 

5.6. Diário do pesquisador: Colocações adicionais 

Quando pensamos em propor o Diário de Campo do pesquisador como uma 

ferramenta de coleta de dados, tinha-se como intuito a complementação de informações 

que não foram descritas pelos sujeitos de pesquisa, em suas respostas ao questionário 

investigativo e à Atividade I. Essas informações foram utilizadas para mediar as 

discussões anteriores, no que diz respeito a opinião do pesquisador em relação aos 

momentos, Teórico e Prático do estudo proposto. 

Neste subtópico, serão feitas algumas explanações de informações contidas no 

diário e que não foram apresentadas nas discussões anteriores. Assim, este “pedaço” da 

dissertação foi reservado para uma reflexão mais pessoal sob o olhar do pesquisador 

durante as etapas da pesquisa. Nesse sentido, o primeiro ponto a ser apresentado é a 

visão do pesquisador quanto à recepção da ideia (Estudo) pelos licenciandos. 

Os licenciandos da turma de Química Geral possuíam uma capacidade de 

recepção muito boa à ideias novas, o que facilitou o desenvolvimento da proposta com 

os mesmos. A sala era homogênea, apesar de apresentar alguns grupinhos (as famosas 

panelas), mas nada que dificultasse o andamento da pesquisa. 

Durante a primeira discussão (texto 01) percebeu-se bastante entusiasmo dos 

licenciandos. Acredita-se que parte disso esteja ligada ao fato da aula ser, em partes, 

diferente, ou seja, não seria visto o conteúdo da disciplina. Isso causa um certo 

desconforto, pois a visão do licenciando (em inicio de curso) é que ele apenas vai 

aprender como ministrar aula sem necessariamente conhecer ou estudar os conteúdos 

químicos necessários. 

Essa visão foi sendo quebrada (ou modificada) com o decorrer do 

desenvolvimento da pesquisa, onde os licenciandos começaram a perceber que, para se 
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propor qualquer atividade pedagógica, precisa-se ter um domínio dos conceitos 

químicos que se deseja abordar, mesmo a atividade sendo um jogo. Isso despertou o 

olhar do pesquisador para uma característica inesperado (não planejada) para o estudo, a 

capacidade de incentivar o estudo dos conceitos científicos. 

Assim, o Estudo Teórico e Prático sobre Jogos também possibilitou o reforço ao 

conteúdo de química, sendo este uma peça fundamental para o entendimento e a 

elaboração dos futuros jogos. Essa reflexão é parte do olhar do pesquisador sobre a 

pesquisa, identificando nela potenciais não esperados, mas que são importantes para a 

formação do docente (neste caso, com postura lúdica). 

Podem ainda, serem destacados aspectos adicionais à formação do próprio 

pesquisador, tanto na figura de professor quanto na postura lúdica. Essa capacidade 

apresentada pela pesquisa pode ser fruto de próximos estudos a cerca da formação 

lúdica do professor de química, o que vem a contribuir de forma significativa para o 

Ensino de Ciências, mas precisamente para o de Química. 
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6. CONSIDERAÇÕES 

Para esta dissertação, optou-se por dividir o capítulo de Considerações em dois 

subtópicos, a saber: 1) Considerações finais sobre os resultados; 2) Perspectivas para 

futuras pesquisas. Durante a pesquisa surgiriam muitas questões interessantes para 

serem analisadas, mas que não cabiam por conta da limitação do nosso foco. 

 

Considerações finais 

Através dos dados analisados foi possível observar que dois dos objetivos 

específicos desta pesquisa já foram alcançados. O primeiro dele se refere à identificação 

das tendências de trabalhos sobre jogos didáticos na literatura do ensino de Química, 

sendo isto realizado no capítulo dois deste relatório.  

Identificou-se 166 trabalhos nos eventos e periódicos analisados nos últimos dez 

anos, sendo que os mesmos apresentam um número relevante de jogos implementados 

em aulas de Química para o EM, possuindo, assim, a característica de Relatos de 

Experiências com JD. Além disso, uma parte dos trabalhos identificados possui perfil 

teórico, vinculados a propostas de JD’s para diferentes séries do EF e EM. 

Os conteúdos químicos mais abordados nestes trabalhos foram a Tabela 

Periódica e conceitos de Química Orgânica, onde os tipos de jogos mais utilizados 

foram os de cartas e de tabuleiros, justamente por apresentarem maior facilidade e 

manipulação das regras.  

Uma parcela dos trabalhos identificados no levantamento realizado, ainda possui 

foco, integral ou parcial, na formação do professor. Tais trabalhos possuem como fonte 

de publicação as disciplinas dos cursos de Licenciatura em Química e de produções 

realizadas no âmbito dos PIBID’s. Estes trabalhos destacam, dentre outras 

características, a possibilidade do JD em desenvolver a criatividade, estreitar as relações 

entre aluno/professor, melhor estudo dos conceitos científicos, trabalho em coletivo e a 

possibilidade de reflexão sobre a prática, para os professores que os elaboram e 

implementam. 

Tais características também aparecerem no questionário investigativo aplicado 

aos licenciandos de Química onde se buscou conhecer as concepções que os mesmos 
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possuiam sobre as Estratégias de Ensino-aprendizagem, os JD e suas contribuições para 

a formação do docente em Química - o que se configura com o segundo objetivo 

específico desta pesquisa. As características mais destacadas foram o Desenvolver o 

interesse do aluno e a Relação entre professor/aluno, o que se articula muito bem com 

aquilo que foi encontrado na análise do capítulo 02. 

Através da atividade 01 foi possível identificar, e a partir das respostas dos 

licenciandos de Química ao questionário 01, qual seria o principal objetivo do trabalho 

com o lúdico na Educação Básica, sendo este: A formação de um cidadão lúdico e 

crítico. Este cidadão só poderá ser formado mediante a intervenção de um professor 

lúdico, cuja as características formativas foram expressas no capítulo 03. 

Por meio da pesquisa foi possível identificar também, um possível perfil para o 

professor que, em sua formação inicial, estuda lúdico como recurso didático. Esse 

profissional (ou futuro profissional) foi denominado como Docente Lúdico, ou seja, o 

professor que apresenta uma postura lúdica (ou atitude) após o estudo sobre jogos ou 

outras manifestações lúdicas. 

Os jogos produzidos pelos sujeitos de pesquisa revelaram que o Estudo Teórico 

foi importante para fornecer a base conceitual sobre o tema, o que resultou em um 

material final bem elaborado e construído. Esse processo de estudo teórico e prático foi 

discutido nesta pesquisa por meio do referencial de assimilação e acomodação 

propostos por Piaget, o que enriqueceu a análise e forneceu argumentos para justificar o 

processo de aprendizagem. 

 

Perspectivas para futuras pesquisas 

A pesquisa revelou algumas lacunas ou assuntos interessantes para serem 

pesquisados por outros trabalhos. Uma dessas lacunas é a possibilidade de revelar a 

atitude lúdica em profissionais já formados, ou seja, em professores que já atuam na 

Educação Básica e Superior. 

Isso foi percebido por meio dos momentos de leitura e discussão em sala de aula, 

com os licenciandos na disciplina de Química Geral. Além dos alunos, o professor da 

disciplina também participou dos momentos de discussão e isso nos permite destacar 
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que o Estudo pode ter contribuído para o incentivo de uma postura lúdica também nesse 

profissional. Assim, surge um novo questionamento: Quais as possíveis contribuições 

que o Estudo teórico e prático sobre jogos pode acrescentar a formação lúdica em 

professores que já lecionam Química? 

Assim, como perspectivas para futuras pesquisas sobre o tema, tem-se a questão 

da formação continuada, apontada anteriormente. Além desta, pode-se questionar como 

ocorre o processo de aprendizagem dos conteúdos científicos, em relação a alunos da 

Educação Básica que participam de atividades lúdicas propostas por seus professores? 

Isso nos gera um questionamento e serve de impulso para o desenvolvimento de novas 

pesquisas. 
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APÊNDICE 01 

 

Questionário Investigativo 

 

1) O que você entende como estratégia de ensino-aprendizagem? 

2) Quais as estratégias de ensino-aprendizagem que você conhece? 

3)Você já ouviu falar em atividades lúdicas? Em jogos didáticos? 

4) Os jogos didáticos podem ser considerados estratégias de ensino-aprendizagem? 

( ) SIM  ( ) NÃO 

5) Você utiliza ou já participou de aulas com professores que utilizaram jogos didáticos 

em suas aulas? 

( ) SIM  ( ) NÃO 

6) Na sua opinião, o trabalho com jogos didáticos pode desenvolver habilidades e 

competências ao professor que os utiliza? Em caso afirmativo, quais seriam? 

7) Os jogos didáticos devem ser apresentados e estudados na formação inicial do 

professor de Química? Justifique sua resposta. 
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APÊNDICE 02 

 

Textos utilizados para o estudo sobre jogos em sala de aula 

 

Ordem do texto Título do texto Referencia 

Texto 01 

 

A Ludicidade na Educação 

(p. 30-43). 

RAU, M. C. T. A 

Ludicidade na Educação: 

uma atitude pedagógica. 

São Paulo: Editora. 2011. 

Texto 02 O jogo, o brinquedo e a 

brincadeira na educação (p. 

43-61). 

RAU, M. C. T. A 

Ludicidade na Educação: 

uma atitude pedagógica. 

São Paulo: Editora. 2011. 

Texto 03 Piaget e sua teoria sobre 

jogos (p. 50-62). 

WITTIZORECKI, E. S. 

Jogos, recreação e lazer. 

Curitiba: InterSaberes, 

2013. 

 

 

 

Texto 04 

Turma de Química geral 

I e PIBID de Educação 

Especial – “O Ludo como 

um Jogo para discutir 

conceitos de 

termoquímica” 

SOARES, M. H. F. B.; 

CAVALHEIRO, E. T. G. 

Revista Química Nova na 

Escola. n.23, 2006. 

 

 

 

Texto 05 

PIBID de Educação 

Especial – “Utilização do 

jogo de tabuleiro - ludo - 

no processo de avaliação 

da aprendizagem de alunos 

surdos”. 

FERREIRA, W. M.; 

NASCIMENTO, S. P. F. 

Revista Química Nova na 

Escola. v.36.,n.01, p.28-36, 

2014. 
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APÊNDICE 03 

 

ATIVIDADE I 

 

1) Leia atentamente a afirmação a seguir: 

 

Kishimoto (1994,2008, 2010) concebe o jogo como um instrumento pedagógico 

muito significativo. 

 

Essa ideia encontra expressão na(s) seguinte(s) afirmação(oes): 

I. No contexto cultural e biológico, o jogo é uma atividade livre e alegre 

que engloba uma significação; 

II. No contexto cultural e social, o jogo não deve considerar expressões 

corporais ou enfatizar os brinquedos industrializados; 

III. O jogo facilita a socialização, pois a criança participa em grupo, vivencia 

regras e interage com o outro; 

IV. A escolha de brinquedos industrializados empobrece o desenvolvimento 

corporal, pois não leva ao questionamento dos pressupostos das relações 

sociais. 

 

Assinale a opção correta: 

a) I e III estão corretas; 

b) I e II estão corretas; 

c) I e IV estão corretas; 

d) Apenas IV está correta. 

 

2) De acordo com Kishimoto (1994), a ludicidade na escola possui duas funções 

básicas, quais são elas? Como você considera a importância dessas funções 

numa perspectiva da escola? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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3) Segundo Friedman (1996), a educação deve promover a formação de educandos 

críticos e que reflitam e atuam na sociedade. Como você enxerga o jogo didático 

nesse contexto? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Com base na leitura e discussão deste primeiro texto, como você enxerga o 

professor neste processo do lúdico na escola? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________. 
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APÊNDICE 04 

 

 

ATIVIDADE II 

 

 

 

 Com base nas leituras até então realizadas, redija um texto reflexivo que 

demonstre o que você entendeu sobre as definições de jogo, brinquedo e 

brincadeira. Se possível, articule uma pensamento de como você, futuro 

professor de Química, pode utilizar esses elementos em sala de aula. 
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APÊNDICE 05 

 

FICHA DE AVALIAÇÂO – JOGOS DA LICENCIATURA EM QUÍMICA 

Ponto Descrição do ponto Classificação do 

Jogo  

Conteúdo Químico O conteúdo da disciplina de 

Química Geral I foi contemplado 

no jogo? 

O jogo apresenta conceitos 

químicos corretos? 

 

Definição e Clareza das 

regras 

São apresentadas as regras do 

jogo? 

As regras estão claras e 

objetivas? 

Há espaços para que o jogador 

possa criar estratégias a partir das 

regras? 

 

Visual e Criatividade O design do jogo está legal? 

As figuras, tabelas, informações 

e demais incrementos estão bem 

colocados no jogo? 

É possível dizer que o jogo 

reflete a criatividade dos autores? 

 

Perfil lúdico do jogo O jogo é divertido?  

Perfil educativo do jogo O jogo apresenta a possibilidade 

de se trabalhar o conteúdo 

proposto de forma diferente da 

aula tradicional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


