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RESUMO 

 

 

Avaliar o quanto um aluno aprendeu sempre foi um desafio para os professores ao longo da 

história da escola. Diferentes métodos foram criados, alguns tendo mais êxito e adesão entre 

professores do que outros, sendo o método mais recorrentemente usado até os dias de hoje a 

aplicação de provas escritas, nas quais os alunos devem demonstrar a compreensão dos 

conhecimentos aprendidos em sala de aula na resolução de questões propostas pelo professor 

que o está avaliando. Infelizmente tanto para alunos como para professores, as provas escritas 

hoje são mais utilizadas como forma de classificação dos estudantes do que como diagnóstico 

do seu aprendizado, não havendo muitas vezes margem para correção dos problemas de 

compreensão dos temas trabalhados em sala de aula, percebidos na forma da resolução errada 

ou não resolução de uma ou mais questões da prova aplicada. O presente trabalho busca 

apresentar um método alternativo de avaliação para temas da Química no ensino médio, 

através de uma nova estratégia de ensino baseada na gamificação, que engloba o uso de 

elementos comumente presentes em jogos tradicionais, desde o xadrez até os jogos eletrônicos 

modernos, para melhor engajar os alunos em sala de aula, de modo a transformar o 

aprendizado e avaliação em situações menos monótonas ou desgastantes. Foi realizada a 

aplicação de uma avaliação inserida em uma sessão de um tipo de jogo conhecido como RPG, 

onde os desafios a serem superados pelos alunos participantes continham os temas da 

eletroquímica e da termoquímica, trabalhados em sala de aula pela professora titular da turma, 

e sobre os quais os alunos deveriam demonstrar sua compreensão nas situações apresentadas. 

Houve boa aceitação do método por parte dos alunos e uma avaliação favorável por parte do 

aplicador e da professora titular, avaliando a proposta como válida para utilização em sala de 

aula. Quando o projeto foi comparado posteriormente como as bases da gamificação, foi 

considerada também como válida como estratégia de avaliação gamificante. 

 

Palavras-chave: Ensino de Química. Gamificação. Avaliação da aprendizagem. RPG. 
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ABSTRACT 
 

Assessing how much a student has learned has always been a challenge for teachers 

throughout school history. Different methods have been devised, some having more success 

and adherence among teachers than others, and the most recurrent method until nowadays is 

the application of written tests, in which students must demonstrate understanding of the 

knowledge learned in the classroom in the resolution of questions proposed by the teacher 

who is evaluating it. Unfortunately for both students and teachers, the written tests today are 

more used as a way of classifying students than as a diagnosis of their learning, and there is 

often no room for correction of the problems of understanding the themes worked in the 

classroom, perceived in wrong or no resolution of one or more questions of the applied test. 

The present work aims to present an alternative method of evaluation for high school 

chemistry themes, through a new gamification-based teaching strategy, which includes the use 

of elements commonly present in traditional games, from chess to modern electronic games, 

to better engage students in the classroom so that learning and assessment become less 

monotonous or stressful. An assessment was performed in a session of a type of game known 

as RPG, where the challenges to be overcome by the participating students contained the 

topics of electrochemistry and thermochemistry, worked in the classroom by the class teacher, 

and about which students should demonstrate their understanding of the topics in the 

situations presented. There was good acceptance of the method by the students and a 

favorable evaluation by the applicator and the principal teacher, evaluating the proposal as 

valid for use in the classroom. When the project was later compared as the basis of 

gamification, it was also considered valid as a gamifying evaluation strategy. 

Keywords: Chemistry teaching; Gamification;  Teaching assessment; RPG 
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1. INTRODUÇÃO: 

Métodos mais tradicionais de avaliação de aprendizagem nos diferentes níveis 

educacionais, que podemos aqui resumir às provas escritas, sejam elas objetivas ou 

discursivas, já são considerados ineficientes como aferidoras de aquisição de conhecimentos 

por diversos pesquisadores da Educação, como Carvalho (1997) e Luckesi (2012). 

É de ampla concordância entre estes e outros educadores, que tanto o bom como o 

mal desempenho numa prova escrita não é o melhor indicativo da boa ou má compreensão 

dos tópicos abordados em sala de aula pelo professor. Podendo um amplo leque de condições 

estarem atrapalhando o bom desempenho daquele aluno específico, naquele dia específico 

designado para a avaliação escrita. A problemática da avaliação unicamente por meio de 

provas é resumida muito bem por Moretto (2010): 

 
 

O que os professores podem avaliar pelas provas é a performance do aluno, obtendo 

assim um indicador de sua competência. Por esse motivo, um professor competente 

não avalia seus alunos por uma prova. Da mesma forma, não parece admissível um 

professor reprovar um aluno por alguns décimos nas notas. Cabe, sim, ao professor 
competente utilizar diversos instrumentos de avaliação da aprendizagem para poder 

julgar a possível competência do aluno numa situação específica. (MORETTO, 

2010, p.33) 

 
 

Tenho observado que muitos professores, seguindo mesmo que sem saberem, as 

palavras de Moretto, buscam métodos alternativos de avaliação para suas disciplinas, 

colocando em prática aqueles que acreditam ser os que melhor irão avaliar seus alunos de 

maneira mais eficiente, bem como de maneira mais humanizada, de forma a não tratar o aluno 

somente como uma nota obtida ao fim da correção de uma prova. Tais métodos buscam levar 

em consideração todo um esforço em diversos momentos para a apresentação de um resultado 

final muito mais enriquecedor tanto para o aluno individualmente, quanto para seus colegas, 

bem como, por que não dizer, para o próprio professor que avalia. 

No entando, na contramão de tais iniciativas docentes, ainda está bastante presente 

na cultura da  comunidade acadêmica e adjacente a ela, segundo Luckesi (2005) uma certa 

fetichização da prova tradicional e principalmente da nota por ela gerada. Por parte de 

professores, responsáveis de alunos e até dos próprios alunos muitas vezes, as notas são o que 

classificará o aluno como “apto” ou “inapto”, não servindo como termômetro para o método 

de ensino-aprendizagem ou até do método avaliativo em momento algum. Tal situação chega 
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ao seu extremo quando adentramos a universidade e tomamos conhecimento por exemplo, de 

professores que se gabam por seu alto índice de reprovação, entre outros absurdos. 

Quando provas desestimulantes, como o são as tradicionais provas escritas, se aliam 

aos já conhecidos ambientes escolares desestimulantes da curiosidade e inventividade dos 

jovens em formação, temos o já conhecido efeito do baixo interesse por quaisquer áreas que 

combinem tais aspectos. Desinteresse esse que muitas vezes leva à baixo desempenho 

acadêmico, ao desrespeito a figura do professor em sala de aula, na forma do uso constante de 

celulares, conversas paralelas à aula, entre outros, e infelizmente comumente leva ao 

abandono precoce da escola, o que acarreta em geral numa série de dificuldades ao longo da 

vida. 

O auto-crítico interior, presente em cada professor, sabe (ou deveria saber) avaliar se 

suas aulas são interessantes e estimulantes para seus alunos ou não, porém é palpável que tal 

desinteresse recaia muito sobre as disciplinas ligadas às hoje chamadas ciências naturais e da 

terra, principalmente a Química e a Física, tidas desde sempre como matérias “difíceis” e 

“puxadas”, tanto por discentes quanto por pessoas que já concluíram o ensino básico. 

Tal desinteresse, ao contrário do que muito é falado principalmente através das 

mídias sociais atualmente, gera sim déficits na formação da população de um país, como um 

todo. Tais déficits foram explicitados numa pesquisa realizada pela primeira vez no Brasil no 

ano de 2014 pelo Instituto Abramundo, que buscava avaliar o Índice de Letramento 

Científico, ou ILC, da população brasileira. A análise publicada por Serrao et all (2016) 

revelou dados alarmantes sobre o nível basal de letramento científico da população brasileira, 

que infelizmente coincide com o índice mundial de letramento científico, de uma pesquisa 

semelhante, realizada em 2007. 

Buscando se apresentar como uma alternativa tanto aos métodos tradicionais de 

ensino quanto os de avaliação, a pesquisa em ludificação (também conhecida como 

“gameficação”, do abrasileiramento da palavra original em inglês “gamification”) do ensino 

vem crescendo ano após ano. 

Este campo de pesquisa gira em torno da utilização de técnicas comumente 

atribuídas à criação de jogos de video-game para motivar e engajar os discentes no processo 

de aprendizagem. São técnicas e/ou conceitos atribuídos por autores como Kapp (2012) a um 

ambiente “ludificado”, esteja ele em qualquer nível educacional: 
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 Mecânicas de progressão – faz com que os alunos sintam a excitação de 

pequenas “vitórias” ao logo do processo de aprendizagem 

 

 Uso de elementos de narrativa e criação de personagens – faz com que haja 

uma conexão maior entre os alunos e o conteúdo, mediados pelos personagens ao interagirem 

com a narrativa em que estão inseridos. 

 

 Liberação de parte do controle para os “jogadores” (alunos) – as decisões feitas 

para as ações dos personagens tiram os alunos da passividade tradicional da educação 

bancária e os empoderam como figuras ativas e atuantes de seu aprendizado. 

 

 Feedback mais imediato – quanto antes um problema de compreensão só é 

detectado, mais cedo ele poderá ser corrigido, minimizando o prejuízo ao desenvolvimento 

acadêmico do aluno. 

 

 Possibilidade de colaboração para resolução de problemas (fomento ao 

trabalho em equipe) – viver em sociedade é colaborar com outras pessoas para resolver 

problemas impossíveis de se solucionar individualmente, logo, quanto mais cedo um cidadão 

em formação aprender a trabalhar am equipe, melhor ele será nisso. 

 

 Mecânica de progressão de dificuldade de desafios – com dificuldades 

(desafios ou questões com tópicos do conteúdo) crescentes, é possível encontrar de maneira 

mais precisa o ponto de dúvida dos alunos e ser mais acertivo na resolução do problema. 

 

 Possibilidade de sensação de aquisição de maestria e nivelamento em tópicos – 

permitir aos alunos visualizar melhor a divisão de tópicos dentro de um determinado conteúdo 

permite a eles próprios visualizarem de forma mais clara onde estão suas próprias dúvidas. 

 

Quanto maior é a quantidade dos elementos acima aplicada a um ambiente de 

ensino/aprendizagem, mais lúdico ou “gamificado” será tal ambiente.  Segundo Stott e 

Neutaedter  (2013) cada uma das técnicas pode ser aplicada separadamente ou em 

agrupamentos, tudo vai depender das liberdades permitidas pelo ambiente, bem como o 

aspecto final que se deseja melhorar no processo de ensino. 
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Problemas comuns encontrados em salas de aula, com a realização de trabalhos em 

grupos, comuns em salas de aula dos ensinos fundamental e médio, que poderia ser 

amenizado através da apresentação de problemas que precisem ser resolvidos em grupos que 

podem ser por exemplo sorteados ou divididos por algum outro método, porém este deverá 

obrigatoriamente mesclar membros dos diferentes “grupinhos” presentes entre os alunos. 

Apesar das possibilidades apresentadas, tais técnicas ainda enfrentam bastante 

resistência por parte de toda a comunidade ligada ao ambiente escolar, como indica  o estuod 

de Øygarida (2018). Tal resistência vai desde comportamentos extremados dos alunos dentro 

de sala de aula, quando inserido um elemento lúdico,  quando estes tratam a atividade 

somente como um outro jogo qualquer sem propósito didático, ou o extremo oposto, 

ignorando os elementos lúdicos e tratanto como ou exigindo um aula tradicional. 

Do mesmo modo, por parte de responsáveis de alunos e até mesmo de demais 

membros da comunidade escolar segundo Wiertel (2016), elementos de jogos ou demais 

elementos lúdicos não são consideradas metodologias válidas para ensino de quaisquer 

conteúdos. Segundo o autor, essa resistência se deve ao pensamento ainda arraigado nas 

comunidades escolares proveniente da escola e da educação tradicionais, que só vêem como 

métodos válidos de ensino aqueles onde o estudante é a figura passiva e o professor é a figura 

ativa numa transmissão de conhecimento, sendo esta uma via de mão única. 

O estudo de eletroquímica, um dos conteúdos trabalhados na aplicação deste 

trabalho, é um conteúdo importante do currículo de Química do Ensino Médio, devido à 

ampla gama de situações tanto na natureza quanto na ação humana, abarcando quaisquer 

processos físico-químicos gerados por ou geradores de energia elétrica mensurável. Desse 

modo, seu estudo orientará e preparará os estudantes-cidadãos para compreenderem desde o 

motivo de certos elementos químicos serem encontrados naturalmente em certas 

conformações e não em suas formas puras, por exemplo, até mesmo o motivo da ocorrência 

de corrosão em estruturas construídas por humanos e as metodologias utilizadas para prevenir 

tal problema, passando por uma infindável série de outros processos naturais e humanos que 

nos permeiam mundo afora. 

Paralelamente a isso, o estudo da termoquímica, o segundo conteúdo trabalhado na 

aplicação do presente trabalho, preparará os estudantes-cidadãos para a compreensão dos 

processos físico-químicos naturais ou gerados pela ação humana que envolve troca de energia 

térmica entre diferentes sistemas, em geral do sistema em estudo com seu entorno e as 
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consequências dessa troca. Desse modo, o estudo da termoquímica abarca a previsão do 

comportamento de componentes químicos numa dada reação, bem como maneiras de se fazer 

uso desse comportamento para benefício do ser humano, ou a busca por se evitar tal 

comportamento quando não nos for benéfico, ou mesmo quando houver prejuízo na sua 

ocorrência. 

Essa abordagem dos conteúdos de “Eletroquímica” e “Termoquímica” se alinham 

com as orientações curriculares brasileiras. Segundo a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC, BRASIL, 2017), o estudo das Ciências da Natureza e suas tecnologias no Ensino 

Médio, no qual o ensino da Química se enquadra, compromete-se com o “letramento 

científico da população”, letramento esse com o objetivo de desenvolver competências 

voltadas para: 

  
 

Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas interações e 

relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que 

aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e 

melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. (p. 540). 

 

 

Para tal, diversas áreas de ensino, em especial para nós, que fazemos o ensino da 

Química no Ensino Médio, podem se fazer valer de metodologias lúdicas (ou “gameficantes”, 

derivado do termo em inglês “gamification”) para promover um maior engajamento geral dos 

alunos. Tal conjunto de metodologias, por se utilizarem de elementos presentes em jogos, 

quando não incluem a propriamente a aplicação de jogos educacionais, afasta o ato de 

aprender do ensino dito bancário (FREIRE, 1988), infelizmente ainda tão presente em nosso 

sistema educacional. 

Porém, de nada adianta nos utilizarmos de metodologias inovadoras durante o ensino 

dos conteúdos de interesse, se no momento da avaliação do aprendizado, atividade também 

imprescindível à prática docente para o acompanhamento do processo de ensino-

aprendizagem, voltarmos aos modelos tradicionais de provas conteudistas que tanto 

assombram alunos de todos os níveis educacionais. Logo, tais metodologias precisam também 

atingir o sistema avaliativo, para que realmente o processo de ensino-aprendizagem se 

transforme como um todo, e para melhor.  

Em busca de evitar o erro, que é considerado a falha irreversível, o que observa-se é 

que muitos alunos recorrem a meios por assim dizer “não formadores” para conseguir o acerto 



19 

 

numa avaliação, sendo estes meios os mais diversos, como a famosa cola, que em nada ajuda 

no aprendizado de qualquer estudante, técnicas de memorização, que tampouco são sinônimos 

de aprendizado, dado que podem ser facilmente esquecidas, entre outras. Paralelamente a isso, 

temos o já conhecido problema da desmotivação pelo ensino, que em casos extremos leva à 

evasão escolar, pois a escola não é então mais vista como um local de aprendizado e 

crescimento pessoal, mas sim um local de exposição de seus fracassos e no qual não o aluno 

não se sente mais confortável de estar. 

Apesar de todas as críticas ao processo avaliativo, bem como diversos outros críticos 

das provas ditas tradicionais (provas escritas, que na prática não diferenciam o conhecimento 

declarado da real compreensão de um dado conteúdo), creio que todos concordam que a 

solução para tais problemas não seria a extinção de todo e qualquer processo avaliativo. 

Enquanto a única coisa a se esperar de resultado de um método avaliativo, tanto por 

parte do sistema educacional quanto da sociedade de fora da escola (que nesse momento 

representada majoritariamente pelos responsáveis dos alunos avaliados), for uma nota e um 

aval de aprovação ou reprovação para ser carimbado num boletim, provas serão momentos 

onde só existe uma ilusão de eficiência avaliativa para o sistema escolar e sociedade, 

enquanto que para estudantes serão somente momentos de tensão, desconforto e desinteresse 

pelo sistema educacional e pelo estudo. 

1.1. Objetivos: 

O presente trabalho busca analisar e discutir a viabilidade de usar uma metodologia 

lúdica, na forma dos jogos estilo RPG, jogo de interpretação de papéis, da sigla em inglês, 

como método avaliativo alternativo viável no ensino de tópicos da Química no Ensino Médio 

regular. Através da criação e aplicação de uma aventura pedagógica envolvendo os tópicos de 

eletroquímica e termoquímica, a fim de analisar a viabilidade do uso do RPG para tais temas 

do Ensino de Química. 

Como objetivos específicos, listam-se: 

 Analisar a literatura disponível acerca das vantagens do uso de elementos 

lúdicos, bem como mais especificamente do RPG em sala de aula. 

 Analisar qualitativamente as reações dos alunos acerca de uma atividade 

avaliativa não  tradicional. 
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 Comparar os parâmetros encontrados na literatura, com o observado e 

concluído a partir da aplicação de uma aventura de RPG em uma sala de aula.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO: 

2.1. Gamificação na educação: 

A gamificação, aportuguesamento do termo original em inglês “gamification”, 

aplicada à educação vem, num sentido amplo, sendo aplicada mesmo que sem intensão por 

professores, desde os primórdios do que conhecemos hoje como escola. Porém, o conceito 

mais estrito surgiu juntamente com o surgimento e evolução das pesquisas em ciência 

comportamental. Tais pesquisas mostraram que, quando se faz necessário que o cérebro se 

concentre em tarefas específicas por um tempo razoável e que, além disso, mantenha uma 

atenção ativa na dada tarefa, este responde de forma bastante positiva a um determinado 

conjunto de técnicas que se aplica, alterando minimamente a tarefa em si, porém que após tal 

alteração, se tornam muito mais atrativas para nosso cérebro. (HUANG e SOMAN, 2013). 

De acordo com Kapp (2012, p. 7) quando uma ou mais técnicas desse amplo 

conjunto é aplicada com o intuito de criar um maior engajamento por parte de um grupo de 

estudantes no aprendizado de um determinado conteúdo ou de conteúdos escolares, diz-se que 

estas são técnicas ou metodologias de ensino gamificantes. 

Toda e qualquer técnica gamificante se vale de alguns princípios simples, um destes 

princípios, por exemplo, que algumas indústrias de entretenimento, como a dos jogos 

eletrônicos (os famosos videogames) já aprendeu há muito tempo: fazer com que o jogador 

perceba a própria evolução e premiá-lo. Isso faz com que ele continue imerso no jogo.  

Na medida que este e outros princípios são tirados dos jogos e inseridos em outras 

atividades do nosso cotidiano, os quais podem ser usados para os mais variados fins, como 

incentivar pessoas a usar a escada comum ao invés da rolante ao subir e descer de uma 

estação de metrô, como foi feito na estação de metrô de Odenplan, em Estocolmo na Suíça, ao 

serem preparados os degraus da escada fixa como se fossem as teclas de um piano
1
. A 

iniciativa foi da empresa automobilística Volkswargen, para mostrar na prática a sua “The Fun 

Theory” (A teoria da diversão, em tradução livre), que diz que a diversão pode mudar 

comportamentos para melhor. 

Tal “teoria da diversão” não poderia sintetizar melhor toda a motivação por trás da 

gamificação na educação, movimento que visa, em suma, deixar o aprendizado escolar mais 

                                                
1
  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw 
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atrativo para os estudantes, aumentando seu engajamento nas aulas e, por conseguinte, 

aumentando a qualidade de seu aprendizado durante as mesmas.  

Salen e Zimmerman (2004) definem um jogo como “um sistema em que jogadores 

comprometem-se em um conflito artificial, definido por regras que terminam em resultado 

quantificado” (p.11). Logo, por esta definição, qualquer situação na qual uma ou mais pessoas 

(em nosso caso, nossos alunos e alunas) voluntariamente se engaje(m) na resolução de um 

conflito artificial e conhece(m) as regras para a resolução do mesmo, estaria(m) então 

tecnicamente dentro de um jogo, portanto, pensando como em tal situação e agindo/reagindo 

como se estivesse(m) em tal situação. 

Ao criar nas salas de aula um ambiente então mais próximo dos jogos eletrônicos e 

analógicos tradicionais, nos moldes da definição dada acima, tais técnicas têm o objetivo de 

recriar aproximações das sensações e sentimentos de quando se está num desses jogos, 

transformando o que antes seria considerado pelos alunos e alunas uma barreira ao seu 

sucesso acadêmico - o que pode gerar desmotivação, sensação de fracasso e diminuição de 

autoestima - em um desafio estimulante e que instiga alunos e alunas a se esforçar e buscar 

ferramentas para solucionar tais problemas (que podem ser os mais variados, como exercícios, 

tópicos mais rebuscados numa disciplina, etc.). 

Sintetizando o que se encontra na literatura recente, como os escritos de Gee (2008, 

p.21-40) e Kapp (2012, p. 64-68), pode-se agrupar as características de uma sala de aula 

gamificada em quatro grandes dinâmicas que devem estar presentes: 

a) Liberdade para falhar: 

Assim como nos jogos tradicionais, existe sempre a liberdade para se falhar e 

começar novamente, seja um desafio específico, seja um nível completo dentro do jogo, 

devido tanto a pontos de salvamento (“checkpoints”) a partir dos quais se é permitido 

recomeçar em caso de falha. Esta dinâmica cria facilmente um maior engajamento dos alunos 

nas atividades apresentadas pelo professor. 

Ao criar os pontos de salvamento e a sensação de que não é “o fim do mundo” caso o 

aluno falhe em uma determinada tarefa. Cria-se um ambiente em que os alunos e alunas 

geralmente se permitem arriscar mais, tomando caminhos ou decisões que antes não 

tomariam, por medo de falhar e não terem como refazer a tarefa.  
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Antes de criar um ambiente educacional gamificado, esta dinâmica cria sim um 

ambiente mais saudável e menos estressante tanto para estudantes, pois poderão se sentir 

seguros para tomar mais riscos para ter um retorno maior do que antes, como para 

professores, que não precisarão então lidar com alunos acuados e na defensiva devido ao 

medo de falharem e serem penalizados por isso. 

Vale ressaltar que permitir a falha não implica a simplificação de permitir que os 

alunos e alunas tentem responder até acertar uma pergunta ou desafio sem que haja 

consequências para os erros anteriores, mas sim que haja consequências por assim dizer, 

menos drásticas do que o “tudo ou nada” geralmente compreendido pelos alunos, onde só há 

uma chance de 100% de acerto ou 100% de falha. Este aspecto, portanto também implica uma 

ambientação muito mais aprofundada dos conteúdos ensinados do que normalmente vemos, 

pois consequências diferentes da simples falha só poderão fazer sentido para estudantes que 

compreendam o que aquelas consequências significam. Para tanto, a escolha precisa possuir 

um tempo, espaço e contexto social determinados, para que assim aquele ou aquela estudante 

que tome a decisão, seja certa ou errada, possa perceber o que aquela decisão realmente 

afetará. 

b) Feedback constante: 

Esta talvez seja a única dinâmica que já seja parcialmente praticada em salas de aula, 

porém sob a ótica da gamificação de uma sala de aula, seja praticada de maneira equivocada. 

Pois notas de provas são tecnicamente um feedback para os alunos, por parte dos professores 

que lhes aplicam as provas, porém a impessoalidade mina parte da eficiência desse tipo de 

feedback. 

Em jogos, o feedback se dá através da melhora quantificável de habilidades e 

capacidades ou até conquista de acesso a novas habilidades e poderes, além da tradicional 

barra de progressão de experiência, que indica o quanto ainda falta para que o personagem 

com o qual se está jogando atinja o nível geral seguinte. 

Técnicas como a apresentação de exercícios personalizados ou apresentação de 

pequenos desafios de resolução rápida, para que os alunos e alunas percebam que conseguem 

agora resolver tais desafios por terem compreendido uma parcela ou a totalidade de um 

conteúdo apresentado, são formas simples e geralmente eficientes de um professor dar 
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feedback do aprendizado dos seus alunos a estes, sem que seja necessário um número 

impessoal na forma de uma nota para tanto. 

As técnicas de feedback apresentadas, bem como diversas outras que possam ser 

pensadas, vem como um meio para um fim que vai além de si mesmas, que vem a ser o 

próximo tópico da nossa lista. Tais técnicas em geral fazem com que a frustração dos e das 

estudantes diminua, pois com elas é possível ter uma sensação mais detalhada do progresso 

no processo de aprendizagem. 

c) Sensação de progresso:  

Uma constante fonte de frustração nos estudantes é justamente a falta da sensação de 

progresso ao longo do processo de aprendizagem, gerando desinteresse quando, ao longo de 

um dado tópico em sala de aula, por não ser possível perceber o quanto se avançou, acaba-se 

por não identificar o quanto falta a ser estudado e se aquele tempo de estudo realmente não foi 

um tempo desperdiçado, por assim dizer. Outro efeito da não sensação de progresso é a 

ansiedade quando da aproximação de avaliações formais, dado que os alunos e alunas 

comumente não tem a consciência real do quanto compreenderam dos conteúdos trabalhados, 

gerando tanto novamente o desinteresse pelo estudo quanto o excesso de esforço no estudo 

pré-provas, ambos podendo ser prejudiciais para jovens em formação escolar. 

A sensação de progresso vem tanto da consciência da evolução ao longo do processo 

de aprendizagem, quanto da percepção de quais comportamentos e atitudes fazem com que o 

estudante progrida melhor. Tais percepções precisam tanto estar na lida diária com o 

estudante por parte do professor, quanto nos próprios estudantes, sendo desenvolvido através 

das dinâmicas descritas anteriormente. 

O processo de aprendizagem organizado com tal pensamento é chamado por 

pedagogos atuais de “scaffolded instruction” (“instrução em andaimes” em tradução livre), 

pois suscita a lógica da sucessão da montagem de blocos individuais que poderiam ser 

desmontados e reanalisados caso seja necessário, para uma melhor compreensão do tópico a 

que faria referência. 

Esta lógica de construção facilitaria o trabalho do professor na retomada de possíveis 

conteúdos que não foram devidamente compreendidos e na visualização de em que momentos 

durante o trabalho com um determinado conteúdo poderiam ser inseridos pequenos pontos de 

checagem de avanço do aprendizado junto aos alunos, bem como na percepção dos alunos 
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sobre a relação entre diferentes tópicos do conteúdo e quais pontos eles próprios precisariam 

revisar caso achem necessário. 

Uma técnica de captura e manutenção de atenção, já utilizada em algumas áreas, 

como por exemplo, em apresentações para grandes públicos em palestras, é a da divisão do 

tema que se está trabalhando em blocos e a inserção entre os blocos de pequenos elementos 

interessantes à audiência que se tem. Dessa forma, a atenção seria constantemente retomada 

sem ser totalmente perdida em momento algum, criando assim o que é conhecida como uma 

curva de interesse num dado discurso. Quando buscamos inserir tal técnica numa sala de aula, 

os blocos seriam as divisões citadas no parágrafo anterior, porém os pequenos elementos a 

serem inseridos deveriam sempre ser de relevância para os alunos, de modo a não só atrair e 

manter a atenção destes, mas sim para melhor prepará-los para aplicar o que aprenderam em 

sala de aula em suas vidas fora de sala. 

A sensação de progresso nos estudantes só será criada por meio de ferramentas de 

feedback, que serão mais eficientes e precisos quanto mais confortáveis os estudantes 

estiverem para fazer tentativas e assumir riscos no dia a dia escolar, com a segurança de que 

possíveis falhas não serão drasticamente castigadas nem gerarão barreiras para o progresso da 

aprendizagem. 

d) Criação de narrativa: 

Sempre presente em jogos dos mais variados tipos, a criação de narrativas para 

amenizar a dureza da apresentação de uma grande quantidade de informação “bruta” é a 

última grande dinâmica que pode ser atribuída a um ambiente escolar gamificado, sendo esta 

talvez a que mais exija das capacidades e da dedicação da professora ou professor, pois exige 

justamente que sejam criadas grandes conexões entre diferentes conteúdos escolares. Isso 

exige, portanto, um grande domínio tanto do conteúdo em si, quando das possíveis aplicações 

destes conteúdos em situações que possam ser vivenciadas pelos alunos. 

A criação de uma narrativa vai além das simples técnicas de se contar histórias de 

maneira envolvente, pois a intenção não é a de se colocar os alunos e alunas no papel de 

expectadores da aula, mas sim de participantes ativos da mesma, podendo intervir e interagir 

com o que se está contando à medida que se avança tanto com a narrativa quanto com o 

conteúdo escolar que se deseja trabalhar. Por exemplo, uma aula de matemática estatística 

pode gastar duas horas para discutir cada fórmula como apresentada num livro texto, ou pode 
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usar duas horas para tentar compreender como se realiza uma pesquisa de intenção de votos 

em uma eleição, ou o processo de criação de dados populacionais a partir de um censo 

demográfico. 

Vale aqui ressaltar que esta dinâmica de criação de uma narrativa como pano de 

fundo para diversos conteúdos escolares fornece uma possibilidade reservada somente a ela, e 

que é tão valiosa quanto à da compreensão e domínio dos conteúdos já citados. Durante a 

criação de uma narrativa sempre existirá a possibilidade de se trabalhar outros aspectos além 

do próprio conteúdo: aspectos como o do trabalho em equipe e a inclusão dos diferentes 

dentro de uma turma em sala de aula não deve ser ignorada, pois não é difícil criar desafios ao 

longo da narrativa que precisem necessariamente ser resolvidos por um grupo de alunos, ao 

invés de por um aluno isolado. Num mundo que cada vez mais exige que seus cidadãos 

saibam trabalhar em equipe e em harmonia, iniciar tal trabalho formativo dentro da escola se 

torna algo praticamente imperativo e nada mais do que uma nova obrigação do professor 

contemporâneo. 

 

2.2. Avaliação na educação: 

2.2.1. Para e por que avaliar? 

A prática avaliativa é um momento intrínseco a qualquer processo de 

ensino/aprendizagem, em qualquer nível educacional, fornecendo ao docente dados para 

parâmetros por ele estipulados, tanto sobre o aprendizado dos alunos quanto sobre a sua 

própria metodologia de ensino. Dados esses que devem indicar a existência de possíveis 

problemas em ambas às pontas desta relação, apenas em uma delas, ou idealmente em 

nenhuma das duas. Este conceito vai ao encontro do que Souza (2011) define como sendo 

processo de avaliação: 

 
 

[...] a avaliação deve ser entendida como um processo contínuo e sistemático, 

compreensivo, comparativo, cumulativo, informativo e global que permite avaliar o 

conhecimento do aluno, portanto, ela não pode ser esporádica nem improvisada, mas 

ao contrário, deve ser constante e planejada, fornecendo feedback e permitindo a 

recuperação imediata quando for necessária. (SOUZA2, 2011 apud CARDOSO e 

GOMES, 2016, p, 27) 

 

                                                
2  SOUSA, Georgyna Batista de Carvalho. A eficácia da avaliação qualitativa no processo de ensino-

aprendizagem. In: Mundo Jovem. Publicação on line da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

Porto Alegre, 2011. 
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Vale ressaltar a palavra “feedback” da fala de Souza, já usada anteriormente neste 

texto dentro do tópico da gamificação no ensino, a fim de indicar o quanto diferentes campos 

de pesquisa em educação já não veem mais como válida a avaliação como um mecanismo de 

classificação dos estudantes, considerando tal tratamento prejudicial ao processo de 

ensino/aprendizagem. 

A consequência da utilização das avaliações somente como mecanismo 

classificatório dos estudantes é que ainda que muitos alunos e alunas tirem boas notas e 

passem de ano com certa tranquilidade, quando observamos pelo prisma científico, a 

realidade de nosso país ainda é de uma grande parcela da população praticamente analfabeta 

científica. Dados do Instituto Abramundo
3
, em parceria com o Instituto Paulo Montenegro

4
, 

compilados numa pesquisa disponibilizada em 2015, apontam que quase metade da população 

brasileira (48%) possui apenas um letramento científico rudimentar, enquanto que apenas uma 

parcela mínima (5%) da população possui um letramento científico proficiente. 

Pesquisas como esta nos mostram mais do que originalmente se propõe a indicar. 

Quando observamos tais dados sob a ótica da eficiência das avaliações durante o processo de 

ensino/aprendizagem das disciplinas científicas, podemos questionar se realmente os alunos 

aprovados em tais disciplinas compreenderam os conteúdos ensinados, sendo capazes de 

aplicá-los no seu dia a dia, ou somente viram a necessidade de decorá-los para realizar as 

provas, descartando-os pouco tempo depois de transferir o necessário para o papel e serem 

aprovados. Uma tirinha lançada na internet (Figura 1) resume de forma muito boa, somente 

em 9 quadros, a crítica realizada por diversos autores que discutem a avaliação na educação: 

                                                
3  Braço social da  “Abramundo – Educação em Ciências”, empresa brasileira criadora de conteúdo 

educacional em ciências. 
4  ONG criada em 2000 para desenvolver e disseminar práticas educacionais inovadoras que contribuam 

para a melhoria da qualidade da educação. 



28 

 

 

 

Em uma sociedade imersa e permeada por informações e produtos frutos das 

pesquisas científicas, avalio que uma população que não possui um conhecimento científico 

ao menos básico pode facilmente ser iludida ou enganada por aqueles que buscam se 

aproveitar do desconhecimento de seu público para gerar ganho pessoal de qualquer espécie, 

porém majoritariamente, ganho financeiro pela venda de produtos ou serviços ditos 

“científicos”. 

Para mudar esse cenário, muito tem se falado sobre mudanças que precisam 

acontecer ao longo do processo escolar. Especialistas como Perrenoud (1993) são bem 

assertivos ao dizer que “mudar a avaliação [na escola] provavelmente significa mudar a 

própria escola” (p. 173). 

Já Luckesi (2005) fala mais precisamente sobre a mudança na cultura da avaliação 

unicamente como fonte geradora de uma nota (também chamada por especialistas de “cultura 

da nota”), sendo um critério meramente quantitativo, para avaliar se o aluno ou aluna está 

apto a seguir para o ciclo escolar seguinte. Cultura essa que não se restringe ao ambiente 

escolar estrito, se estendendo às famílias dos alunos e alunas, que somente se preocupam se 

seus filhos passam ou não de ano, sem realmente se incomodarem ao longo da vida escolar se 

estes estão realmente aprendendo e se tornando melhores cidadãos graças à escola. 

Figura 1: “O que é ser inteligente?”. Disponível em: http://twixar.me/cK3T  
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Luckesi (2005) e Carvalho (1997) concordam ao apontar que outro problema da 

cultura da nota instaurada no sistema educacional está relacionado a se considerar um erro 

numa avaliação como um fracasso irreversível do aluno no processo escolar, ignorando as 

várias múltiplas causas para um erro, e que se o mesmo fosse discutido com o aluno a 

posteriori, seria sanado e não haveria realmente uma lacuna de aprendizagem. 

O consenso entre pesquisadores da avaliação escolar é a necessidade de uma reflexão 

sobre os propósitos de qualquer possível método de avaliação, levando assim a uma 

ressignificação dos processos avaliativos em sala de aula, o que tanto poderá transformar as 

provas tradicionais em um momento menos opressivo e tenso para alunos e alunas, quanto 

abrir um leque de outros métodos avaliativos alternativos que antes não eram pensados, por 

não se encaixarem no modelo do que uma avaliação deveria gerar como resultado. 

 

2.3. O RPG na educação: 

 
2.3.1. O jogo de interpretação de papéis (Role Playing Game - RPG): 

Dentre os diferentes tipos de jogos, aqueles do tipo RPG (“role-playing game” da 

sigla em inglês para “jogo de interpretação de papéis”) compõem todo um universo de 

possibilidades de jogos nos quais os jogadores criam juntos uma narrativa, na qual precisam 

superar, geralmente em conjunto, uma série de desafios, utilizando para isso de um 

personagem criado por eles mesmos para estarem ambientados dentro do universo onde os 

desafios se passarão. Comumente não se classifica um momento em que um grupo está 

jogando RPG como uma “partida”, mas sim em geral se diz que ocorre uma “sessão” ou uma 

“aventura” naquele momento, costume esse que ressalta novamente a lógica da criação de 

uma narrativa por parte de todos os envolvidos na aventura. 

De acordo com Vasques (2008, p, 1), como o conhecemos hoje, o RPG nasceu com a 

publicação, em 1974, do primeiro livro do sistema de jogo Dungeons&Dragons (Masmorras e 

dragões em português, comumente abreviado como D&D), assinado por  Gary Gygax e Dave 

Arneson. O sucesso do jogo foi considerável, gerando poucos anos depois, em 1982, um filme 

estrelado pelo à época jovem ator Tom Hanks (“Mazes and Monsters”, no Brasil lançado 

como “Labirintos e Monstros”.), bem como em 1983 uma série animada de mesmo nome, 

transmitida no Brasil como “Caverna do Dragão”.  
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Com ele foi inaugurado todo um novo seguimento de jogos, que logo saíram da 

temática medieval e mágica (nos moldes de livros clássicos de fantasia, como “O senhor dos 

anéis”) na qual o D&D foi concebido, para abarcar outros públicos, que buscavam por 

sistemas de jogo que descrevessem outros tipos de realidades mais ou menos fantásticas. Tal 

expansão já indicava a altíssima versatilidade desse tipo de jogo, que na prática, só era 

limitado pela criatividade daquele que escrevia o sistema, bem como daqueles que o jogavam. 

Vasques (2008) explica que os principais elementos de um jogo de RPG são:  

a) O sistema do jogo: 

Em resumo, é o conjunto de regras e orientações que guiam o jogo, determinando os 

parâmetros a serem observados para a criação e para que seja determinado se um dado desafio 

foi ultrapassado ou não com êxito. Existem sistemas de RPG que estão atrelados a 

determinados gêneros ou universos (medieval, ficção científica, terror etc), enquanto existem 

outros que podem ser aplicados a diferentes ambientações, por possuírem um conjunto de 

regras menos específicas ou mais versáteis.  

b) O narrador: 

Chamado originalmente de “Dungeon Master”, “mestre da masmorra”, “mestre” ou 

até pela sigla “DM”, devido ao sistema de D&D. É aquele dentre os participantes do jogo que 

fica responsável previamente por criar e apresentar aos jogadores a ambientação na qual o 

jogo será jogado, bem como os desafios que terão de ser superados durante a sessão. 

Outro papel importante do narrador é o de interpretar qualquer personagem que não 

possua um jogador que o controle (os chamados NPC’s, da sigla em inglês para “personagem 

não jogador”), caso os jogadores precisem interagir com algum outro ser consciente durante a 

aventura. 

c) Os jogadores: 

Estes são todos os demais participantes da aventura, que tem como primeira 

responsabilidade criar o personagem que utilizarão para enfrentar os desafios apresentados 

pelo narrador, bem como para interagir com outros possíveis elementos do cenário da 

aventura. 
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Juntamente com o narrador, os jogadores exploram os cenários da aventura que estão 

jogando, superando os desafios que encontram utilizando as habilidades de seus personagens, 

criando assim aos poucos a narrativa da aventura que estão jogando, que não aconteceria sem 

as decisões que são tomadas a cada passo dentro do cenário no qual se joga. 

Presentes todos os elementos necessários, uma aventura de RPG se torna então o 

jogo essencialmente social e coletivo que se propõe a ser, pois a todo o momento os jogadores 

precisam interagir uns com os outros e com o narrador da aventura, seja para solucionar um 

desafio explícito que lhes foi apresentado, seja por interesse em algum elemento do cenário de 

jogo que se deseja explorar mais a fundo. Sobre tal aspecto, Rocha (2006) afirma: 

 

 

Além das amizades e do convívio social que o RPG proporciona aos jogadores, 

durante as observações das atividades dos grupos de jogo verificou-se que, de fato, a 

dinâmica do jogo, a forma como o jogo acontece pode contribuir para o 
desenvolvimento das habilidades ligadas à capacidade de interação social. Os 

jogadores, na maioria das vezes, devem lidar com situações que exigem capacidade 

de argumentação e interação social. (ROCHA, 2006, p.91). 

 

 

Ainda de acordo com Rocha (2006), além de social, os jogos estilo RPG comumente 

colocam a cooperação num patamar de maior importância do que o da competição entre os 

jogadores, ainda que em alguns RPGs que são jogados online haja competição entre diferentes 

equipes, para a vitória algo ainda essencial é a cooperação “intra-equipe” para que a haja uma 

vitória “inter-equipe”. A cooperação é talvez um dos fatores mais proeminentes dos jogos de 

RPG, motivo pelo qual é um tipo de jogo estudado por profissionais da maioria, senão de 

todas, as áreas ligadas ao ensino. Sobre a cooperação acima da competição, Pereira (2003) 

afirma: 

  
 

A capacidade de integração do RPG começa na sua própria estrutura: é jogado em 
grupo, demandando não a competição, como por exemplo, no xadrez ou no pôquer, 

mas sim a cooperação entre seus participantes. Além disso, é calcado no discurso 

oral, no diálogo e troca de ideias. Nesse aspecto, o RPG é um importante elemento 

de comunicação, pois o ato de jogar leva, naturalmente, a uma maior facilidade de se 

comunicar, expressar um pensamento. (PEREIRA, 2003, p. 53) 

 

 

Para Rodrigues (2004) fora de salas de aula das escolas, porém ainda dentro do 

âmbito da característica cooperativa do RPG, este vem sendo utilizado cada vez mais para 

estímulo de trabalho em equipe em treinamentos empresariais. Tais treinamentos são 

utilizados tanto para fortalecer laços em equipes que tenham problemas de cooperação, quanto 
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para treinamento de equipes que precisam enfrentar novas situações, onde se vê ser válido 

simular situações do tipo que será enfrentado, de modo tanto a observar as reações da equipe 

quanto para orientá-la melhor caso necessário. 

 

2.3.2. RPG EM SALA DE AULA: 

Os principais usos do RPG para fins educacionais, ou seja, um RPG pedagógico, já 

foram observados pela comunidade docente brasileira em meados da década de 90, com 

trabalhos que iniciavam a discussão sobre a utilização de outros métodos de ensino em sala de 

aula. Dentre esses, destaco o trabalho do professor Alfeu Marcatto, que publicou em 1996 o 

livro “Saindo do Quadro – uma metodologia lúdica e participativa baseada no role playing 

game” (MARCATTO, 1996). 

Aspectos já citados do RPG, como a interação social e a cooperação entre os 

jogadores, são resumidos pelo próprio Marcatto (1997, p. 57) quando afirma que “[...] o RPG 

possibilita a prática do respeito mútuo, da livre expressão de opiniões e da compreensão da 

importância dos limites.”. Isso é observado, pois quando todos estão num cenário fictício, 

controlando personagens fictícios, as consequências de atos e falas podem ser observadas “na 

prática”, porém sem realmente gerar consequências reais no nosso mundo, e esse tipo de 

simulação, quando usado corretamente, se torna um ótimo instrumento de ensino de conceitos 

e valores para indivíduos em desenvolvimento ou até mesmo já formados.  

Professores de diferentes áreas ingressaram na pesquisa pedagógica utilizando cada 

vez mais elementos dos jogos de RPG, culminando inclusive na criação de sistemas de jogo 

voltados para a prática pedagógica. Uso aqui como exemplo um livro que descreve um 

sistema e maneiras de uso de RPG de forma pedagógica, o “SIMPLES - Sistema Inicial para 

Mestres-Professores Lecionarem através de uma Estratégia Motivadora” (RIYIS, 2004). O 

livro descreve um sistema simples (como o nome sugere), com exemplos de aplicação e uma 

breve discussão sobre os pontos positivos da utilização dos jogos de RPG pedagógicos. 

Dando agora um grande salto no tempo, podemos observar as influencias desses 

primeiros trabalhos com RPG pedagógico em pesquisas aqui no Brasil, em trabalhos recentes 

em diferentes áreas de pesquisa pedagógica. Como exemplo, cito o trabalho de pesquisa em 

Educação Matemática à distância, realizado pelo professor-pesquisador do Maurício Rosa, da 

Universidade Luterana do Brasil (ROSA, 2012) que utiliza o RPG jogado à distância como 
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fonte de dados de uma pesquisa qualitativa. E também o trabalho desenvolvido pelo professor 

Leandro Almeida, que fala sobre a utilização de jogos de RPG em computador para trabalhos 

com reconhecimento de emoções básicas, por parte de crianças com distúrbios do espectro 

autista, mostrando novamente a capacidade de simulação eficiente dos jogos de RPG, nesse 

caso para simulação de emoções e ensino de toda uma parcela da sociedade que possui 

dificuldades para reconhecimento de emoções devido à sua condição de saúde (ALMEIDA et 

al., 2019). 

Estes e outros trabalhos ao longo das últimas duas décadas apresentam, ao abordarem 

aspectos totalmente diferentes do processo de ensino-aprendizagem, a imensa versatilidade de 

uma ferramenta que ainda tem muito terreno a ganhar em nossas salas de aula e que 

felizmente não para de conquistá-lo. 

 

2.3.3. RPG como meio de avaliação: 

Como já mencionado no item 1.1.2 desde capítulo, um dos motivos para se 

“gamificar” uma sala de aula seria a possibilidade de implementação de um fluxo mais 

constante de feedback entre professor e alunos. O que nada mais seria do que o professor 

constantemente avaliar o desempenho e evolução da compreensão dos conteúdos trabalhados 

por parte de seus alunos, porém mantendo estes constantemente conscientes dos resultados de 

tais avaliações. 

Já no início da pesquisa sobre RPG pedagógico no Brasil, Marcatto, um de nossas 

primeiras referências nacionais, já afirmava: 

 
 

Um grande problema para o educador é demonstrar a importância de conteúdos que 

não tenham aplicação prática imediata, mas que contribuam para a formação geral 

do aluno, tornando-o mais capacitado para conteúdos mais complexos e para a 

própria vida. Você pode demonstrar a utilidade de um determinado conteúdo, 

colocando o aluno numa situação da qual só se sairá bem se souber usá-lo. 

(MARCATTO, 1996, P. 45-46) 
 

 

Logo, de acordo com esse autor, se o objetivo original de uma avaliação pedagógica, 

ainda que em geral a sociedade dentro e fora da escola não veja sempre dessa forma, é dizer 

se o estudante avaliado compreendeu e consegue aplicar o conteúdo que lhe foi ensinado, não 

há motivos para ignorar uma ferramenta que realize tal avaliação com menores chances de 

gerar falsos positivos ou negativos como resultado. 
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Quando o foco é o ensino de conteúdos escolares, a narrativa da aventura e os 

desafios nela contidos devem fazer com que os estudantes se vejam em situações aproximadas 

da realidade, situações que eles ainda não sabem resolver, mas que descobrirão com as 

ferramentas (o conteúdo escolar) que serão aprendidas em aula, ou até mesmo em pesquisas 

feitas por eles próprios, orientadas para a resolução dos desafios vistos durante a sessão de 

jogo. 

Neste viés da utilização do RPG, a avaliação está na observação, por parte do 

professor, da resolução mais ou menos correta das situações problema apresentadas aos 

alunos e alunas. Salientando-se neste ponto que uma resolução parcialmente correta seria um 

indicativo de uma falha/lacuna de compreensão ou aprendizado por parte do estudante ou 

grupo de estudantes que apresentou a solução. Sendo este o melhor momento para se sanar tal 

falha/lacuna, podendo a correção acontecer dentro ou fora do jogo em si. 

Quando falamos do uso do RPG para fins únicos de avaliação do aprendizado, toda a 

construção da aventura que se irá jogar, bem como dos desafios que serão apresentados aos 

alunos e alunas, devem ser pensados da mesma forma que o nível mais difícil de um jogo 

tradicional, onde o jogador enfrentou desafios menores ao logo dos níveis anteriores, que 

foram crescendo de dificuldade com o avanço do jogo.  

Sob essa ótica, diferentemente de possíveis aventuras pedagógicas anteriores jogadas 

em sala de aula, onde um resultado negativo seria retrabalhado para que a solução fosse 

obtida, no nível final, isso não iria ocorrer. Nesse momento então, somente deveriam ser 

apresentadas as consequências das decisões dos estudantes/jogadores, cabendo a eles julgar se 

essa seria a melhor resolução para o desafio encontrado ou não. 

Nos moldes descritos acima, pode-se indicar trabalhos como o de Oliveira, Pierson e 

Zuin (2008), que utilizaram o RPG como método avaliativo ao fim de um minicurso com a 

temática de “combustíveis”, ministrado a alunos do Ensino Médio de uma escola de São 

Carlos (interior do estado de São Paulo). A aventura envolvia situações “sócio-científicas 

controversas que se aproximam dos problemas reais”, todas voltadas para o tema foco do 

minicurso. Porém, não houve uma discussão sobre as decisões dos jogadores (participantes do 

minicurso), somente a apresentação das consequências das escolhas dos mesmos, frente às 

situações apresentadas. 
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Com foco na formação inicial de professores, pode-se citar também o trabalho 

desenvolvido por Cavalcanti e Soares (2009) na universidade de Goiás especificamente, que 

visou subsidiá-los para a sua própria futura prática profissional. O RPG neste trabalho é 

apresentado como uma ferramenta a ser utilizada para discussão de conceitos necessários à 

disciplina da Química, bem como uma nova ferramenta de avaliação continuada.  
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3. METODOLOGIA: 

 

3.1. Os sujeitos da pesquisa: 

O presente trabalho foi aplicado a uma turma de Ensino Médio integrado à formação 

técnica em Biotecnologia de uma escola técnica tradicional da zona norte do Rio de Janeiro, 

em período equivalente ao segundo ano do Ensino Médio. A escolha foi feita baseada na 

presença do autor como estagiário da disciplina de Prática Pedagógica de Ensino IV (PPE IV) 

na referida turma, aliada à vontade da professora titular da turma de utilizar métodos 

alternativos de ensino na disciplina de Físico-Química I, por ela ministrada. 

A faixa etária dos alunos ia de 15 a 17 anos, e apesar da modalidade técnica, a turma, 

constituída de 17 alunos, foi considerada válida como possibilidade de aplicação por 

apresentar uma ementa curricular de Química equivalente à do Ensino Médio regular, dado 

que os conteúdos ligados à Biologia são aqueles que recebem um maior aprofundamento no 

curso técnico de Biotecnologia. 

Por se tratar de uma turma de um curso técnico não ligado diretamente à área 

Química, este se mostrou como mais um fator a ser observado quando da aplicação do RPG 

pedagógico. De maneira geral, alunos dos cursos voltados para a área biológica, segundo a 

professora titular da turma e outros, em conversa informal, tendiam a deixar de lado as 

disciplinas de Química, por considerarem que este não é seu foco principal de estudo. Desse 

modo, a capacidade ou não de atrair mais a atenção e o interesse desses alunos para algo antes 

colocado em segundo plano seria um fator importante a ser considerado. 

 

3.2. O ambiente da pesquisa: 

A aplicação da aventura de RPG que serviu de pano de fundo para esta pesquisa se 

deu na própria sala de aula da turma que iria participar da aplicação. A sessão de RPG teve 

uma duração curta, de aproximadamente duas horas, dado que os temas que precisavam ser 

abarcados pela avaliação não eram muito numerosos. 

 

 

 



37 

 

3.3. Os recursos utilizados durante a aplicação: 

Não foram necessários muitos recursos para aplicação da pesquisa, da mesma forma 

que não são necessários muitos recursos para uma sessão de RPG entre amigos, sendo este um 

dos aspectos relevantes para a viabilidade da metodologia. 

Para o organizador do jogo, somente foram necessárias folhas impressas com os 

desafios que seriam entregues aos jogadores, além de uma cópia do roteiro completo para que 

as etapas do jogo estivessem sempre disponíveis para consulta pelos mesmos. 

Para melhor visualização de alguns momentos das situações apresentadas aos alunos, 

foi utilizado o quadro branco para desenhos esquemáticos de ambientes, instrumentos e 

situações encontradas pelos jogadores ao longo da aventura. O quadro branco foi utilizado 

novamente pelos jogadores quando foram instruídos a apresentar para os demais grupos da 

turma tanto os problemas quanto as soluções por eles encontradas. 

Para a codificação dos trechos de texto a serem apresentados aos alunos como um 

dos desafios da aventura, foi utilizado o site “codifica”
5
, que permite a codificação ou 

tradução de grandes trechos de texto utilizando duas possibilidades de 

codificação/decodificação, a Cifra de César
6
 e o Código Morse

7
. 

Durante o período de resolução dos desafios por parte dos grupos criados para a 

aplicação deste trabalho, todo o material de consulta era de propriedade dos próprios alunos, 

seja o conteúdo teórico copiado durante as aulas, sejam tabelas de dados padrão distribuídas 

pela professora titular da turma, sejam os próprios celulares dos alunos, que tinham permissão 

para usá-los caso achassem necessário. 

 

3.4. Os instrumentos de coleta de dados da pesquisa: 

Visto que o objetivo deste trabalho era a avaliação da viabilidade da aplicação de um 

jogo do estilo RPG como metodologia de avaliação do aprendizado, assim como no ato de 

                                                
5  Desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Endereço: 

http://www.codifica.ibict.br/ 
6  Também conhecida como “Cifra de troca, “Código de César” ou “Troca de César”. É um mecanismo de 

codificação onde se trocam as letras de uma palavra pelas letras 3 posições depois das originais na ordem 

alfabética. Recebe esse nome pois era usada por Júlio César para se comunicar com seus generais sem que mais 

ninguém pudesse entender o conteúdo das mensagens. 
7  Desenvolvido pelo pintor e inventor Samuel Morse em 1835, o sistema utiliza sons curtos e longos – 

representados por pontos e traços – para transmitir mensagens. 
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corrigir uma prova tradicional, a determinação da eficácia do método foi feita pelo autor deste 

trabalho, em conjunto com a professora titular da turma na qual o mesmo foi aplicado. 

As soluções apresentadas pelos alunos para os desafios entregues a eles foram um 

dos principais fatores observados como dados a serem analisados para esta pesquisa. Além 

destas, a observação da participação de todos os membros dos grupos foi observada tanto pelo 

autor quanto pela professora titular da turma. 

Foi realizado um resumo escrito rapidamente após a aplicação do jogo pelo autor, 

para que outras impressões relevantes não se perdessem com o tempo. Tais impressões terão 

um tópico específico de discussão no próximo capítulo. 

 

3.5. Os procedimentos pré-aplicação: 

Para que a cooperação também fosse um fator a ser observado durante a pesquisa, os 

alunos foram divididos em três grupos de cinco membros e um grupo de quatro membros, 

sendo todos os grupos formados por decisão somente dos alunos. 

Após a divisão dos grupos, foram passadas as instruções sobre o andamento da 

aventura para a turma, de uma só vez: 

• Cada grupo deveria criar juntos, uma personagem que seria controlado pelo 

grupo durante toda a aventura. 

• Cada grupo deveria eleger, de comum acordo, um(a) porta-voz da personagem, 

para declarar o que a mesma faria (também de comum acordo dentro do grupo, evitando 

assim que mais de uma ação fosse declarada por pessoas diferentes). 

• Os grupos poderiam realizar consultas a materiais de aula caso achassem 

necessário, bem como consultar o narrador do jogo sobre outras informações do ambiente ou 

situação onde seu personagem se encontra. 

• A ambientação seria passada pelo organizador do jogo, e a partir desse ponto 

os grupos teriam que reagir. 

• Por último, os grupos foram instruídos a construir as soluções para os desafios 

que recebessem de maneira organizada, de modo a poderem apresentar as soluções 

encontradas para os demais grupos da turma. 
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3.6. As etapas da aplicação da aventura: 

A aplicação do projeto foi iniciada com a listagem das instruções pelo aplicador e 

narrador da aventura, sendo este o primeiro momento do projeto como um todo. 

Após as instruções, num segundo momento, a apresentação da ambientação da 

aventura foi feita pelo narrador do jogo, seguindo o roteiro exposto no Apêndice 1 desde 

trabalho. Os personagens foram conduzidos pelos cenários da aventura, interagindo com os 

personagens controlados pelo narrador até chegarem ao momento e local onde os desafios 

deveriam ser resolvidos. 

O terceiro momento da aplicação se iniciou quando os grupos receberam os 

respectivos desafios, sendo deixados trabalhando cada um sobre o seu desafio, a fim de 

resolvê-lo para cumprir a sua parte na missão maior apresentada na aventura onde estavam. 

No quarto e último momento da aplicação do jogo ocorreram as apresentações, por 

parte de cada grupo, dos desafios propostos e das soluções desenvolvidas por eles para esses 

desafios. A avaliação da eficácia de cada solução cabia tanto ao narrador do jogo quanto à 

professora titular da turma. Este último momento não foi, porém, meramente expositivo, pois 

todos os alunos dos demais grupos foram orientados a perguntar caso não houvessem 

entendido qualquer parte da decisão apresentada, bem como a se pronunciar caso observassem 

pontos de melhora em qualquer solução apresentada por outro grupo.  

A fim de não tornar este texto repetitivo, as informações detalhadas sobre a aplicação 

do jogo encontram-se no Apêndice 1. Os resultados descritos, bem com a discussão sobre os 

mesmos, farão sempre referência ao exposto no respectivo apêndice. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES: 

4.1. Da criação da aventura a ser aplicada: 

Faz-se necessário primeiramente a discussão sobre a criação da aventura pedagógica 

que foi aplicada, pois não é habilidade inata ou requisito essencial a todo professor a de um 

contador ou narrador de histórias. Apesar disso, praticamente qualquer um pode criar uma 

narrativa simples para ser usada como pano de fundo para uma aventura pedagógica, bastando 

que se observem alguns pontos sobre a aventura e sobre o conteúdo pedagógico que se deseja 

trabalhar: 

 
4.1.1. Elementos necessários à aplicação da aventura: 

Por se tratar antes de tudo de uma narrativa, esta precisa estar alocada num tempo e 

num espaço determinados. Tais aspectos servem para que os participantes do RPG consigam 

se deslocar mentalmente do local e tempo reais onde estão, para o local e tempo fictícios onde 

a aventura irá se passar. 

Não é estritamente necessário que este tempo e espaço sejam totalmente coerentes 

com a nossa realidade, permitindo assim que algumas coisas impossíveis em nosso mundo, 

como cenários muito fantasiosos, ou ainda que não estejam totalmente precisos somente com 

o que já se sabia naquele tempo e espaço. 

Apesar disso, não é também estritamente necessário que o cenário que se cria para a 

aventura seja num espaço e principalmente num tempo diferentes da realidade dos próprios 

participantes. Em casos como esses, nos quais o espaço ou o tempo coincidem com o(s) dos 

participantes, em geral a situação na qual estes são inseridos é o que torna o cenário diferente 

da realidade conhecida por eles. 

Paralelamente a isso, a ambientação criada deve ainda envolver os conteúdos 

pedagógicos que se deseja trabalhar via RPG, portanto, precisam ainda ser um tempo e um 

espaço nos quais os conteúdos são úteis, utilizáveis e acessíveis para os participantes. É 

necessário que a ambientação criada seja permeável ao conteúdo, na medida em que os 

participantes tenham uma vantagem por poderem aplicar seus conhecimentos dos tópicos da 

matéria sobre aquele ambiente.  

Utilizando a ambientação criada para este trabalho como exemplo, podemos observar 

os pontos mencionados acima no roteiro utilizado para a aplicação da aventura (Apêndice 1): 
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 Tempo e espaço: Era vitoriana. O espaço não foi determinado a priori, porém 

os próprios alunos se localizaram na Inglaterra Vitoriana. 

 Proximidade com os participantes: Período histórico já bastante trabalhado em 

mídias de entretenimento, como cinema e séries de televisão. Não era um tempo próximo 

realmente, porém era bastante conhecido. 

 Permeabilidade aos tópicos que se deseja trabalhar: Na época em que se passa 

a aventura, tanto as bases da eletroquímica, como as da termoquímica já estavam bem 

estabelecidas. Assim, os conhecimentos dos alunos sobre a disciplina poderiam ser aplicados 

naquele tempo e espaço, além de já haverem materiais e equipamentos apropriados para se 

trabalhar em tais áreas. 

 

4.1.2. Elementos necessários ao enredo da aventura: 

Assim como toda história, toda aventura de RPG precisa de alguns elementos básicos 

para que se desenvolva a medida que os participantes com ela interagem. Por se tratar de um 

ponto bastante relevante quando a proposta envolve conteúdos didáticos, o fator 

“ambientação” já foi discutido acima, porém existem outros pontos além deste a serem 

considerados quando um professor deseja criar uma aventura para ser jogada por seus alunos. 

São estes fatores: 

 Uma situação: Assim como toda história contada em livros ou outras mídias, uma 

situação inicial sobre a qual os jogadores tenham vontade de se debruçar, a fim de melhor 

compreendê-la, seja para alterá-la ou não. Situações são usadas para estabelecer quais os 

parâmetros da realidade na qual os jogadores se encontram, para lhes informar o que é 

possível ou não de se fazer dentro daquela aventura.  

Em uma aventura pedagógica, situações poderão servir para determinar o nível de 

aprofundamento em um determinado tema didático que se pode utilizar naquela aventura. 

Limitações tecnológicas ou de desenvolvimento e avanço científicos podem ser inseridas 

dentro de situações apresentadas aos jogadores dentro da aventura como naturais para aquela 

realidade, informando assim a estes o ponto limite de utilização do conhecimento do nosso 

mundo sobre aquele. 
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 Outros personagens: Além dos personagens controlados pelos jogadores, sempre se 

fazem necessários personagens controlados pelo narrador do jogo, denominados comumente 

em inglês pela sigla “NPCs” (non-player character). Tais NPCs servirão tanto para apresentar 

detalhes do mundo onde os jogadores se encontram a estes, quanto para interagir diretamente 

com estes, seja como antagonistas ou como auxiliares. 

Ao olharmos para as aventuras pedagógicas, NPCs poderão ser os antagonistas, que 

apresentam as complicações (item abaixo) ligadas aos conteúdos pedagógicos que se deseja 

trabalhar, através de armadilhas ou outros meios de tentar atrapalhar o caminho dos jogadores 

ao longo da aventura. Porém, os NPCs poderão também ser algo como os detentores de 

soluções ou itens milagrosos para resolver problemas impossíveis de se resolver, e que exijam 

o cumprimento de missões, para que os jogadores obtenham tal solução para seu problema 

inicial, e dentro desses desafios menores, os conteúdos pedagógicos podem ser inseridos e 

trabalhados aos poucos. 

 Complicações: Estas serão o que motivará os personagens controlados pelos jogadores 

a saírem da inércia e dará início à aventura propriamente dita, além de servirem como pontos 

de ruptura para uma dada situação, indicando que esta mudou e que é necessário que se faça 

algo. Complicações devem então, ser vistas como empurrões para que os jogadores tomem 

decisões e ajam sobre aquilo que gerou aquela(s) complicação (ões). 

Dentro de uma aventura pedagógica, as complicações podem vir tanto dos NPCs 

antagonistas como daqueles detentores de soluções milagrosas. Uma terceira via para se 

criarem complicações seriam as de ordem natural, porém em todos os casos, a inserção dos 

conteúdos pedagógicos como parte ou totalidade das soluções das complicações deve nortear 

o criador da narrativa, de modo a minimizar a criação de soluções baseadas na aleatoriedade 

ou por outros meios. 

Tendo em mente todos os elementos acima citados, pode-se então iniciar a criação de um 

roteiro para servir de guia para a aplicação da aventura ou sequências de aventuras 

pedagógicas em uma sala de aula. Este roteiro deve ser o mais detalhado possível, possuindo 

até mesmo falas transcritas de NPCs para que o narrador saiba exatamente o que e como deve 

falar em cada momento e detalhes úteis sobre o ambiente ou sobre as situações para serem 

fornecidos aos jogadores caso estes peçam por eles, a fim de melhorar a imersão destes na 

aventura. 
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O roteiro deve ser de uso exclusivo do narrador durante a aplicação, para que este tenha a 

liberdade para decidir seguir uma instrução criada por ele próprio durante a escrita do roteiro, 

ou para modifica-la caso perceba que seria melhor inserir este ou aquele ponto de outra 

maneira. Tais alterações podem ser vistas como necessárias tanto por variações no avanço dos 

personagens na aventura, mais rápido ou mais lento, ou até mesmo devido a percepções do 

narrador sobre possíveis reações dos alunos a uma situação específica. 

 

4.2. Das observações iniciais: 

Foi observado em aulas anteriores pelo autor, nessa época, já estagiário da turma, 

que diversos alunos já conheciam o tipo de jogo do RPG, fosse por já terem jogado eles 

próprios ou por terem visto em outras mídias, como o cinema ou séries de televisão. Com essa 

informação, determinou-se que não seria necessária uma apresentação prévia sobre o tipo de 

jogo, regras entre outros para os alunos, pois estes já reconheceriam, como de fato 

reconheceram, o que estava sendo proposto. 

Não foi utilizado um sistema de jogo completo para a aplicação deste trabalho, dado 

o tempo disponível para aplicação e a complexidade necessária para o desenrolar da história 

fora dos desafios ligados aos conteúdos de Química que seriam abordados. Entretanto, para 

que os alunos pudessem participar também da criação dos personagens que iriam utilizar para 

jogar, foi escolhido o método de criação de personagens presente no sistema de jogos de RPG 

nacional denominado “Terra Devastada” (BOGÉA, 2016). 

O sistema completo de “Terra devastada” não foi considerado compatível com a 

proposta pedagógica, porém a mecânica de criação de personagens, baseada em uma lista de 

características escolhidas pelo jogador (em nosso caso, o grupo de alunos), se mostrou 

vantajoso dentro da proposta por ser de rápida aplicação, bem como por dar aos alunos a 

sensação de terem dado forma ao personagem que iriam utilizar, desde esse momento 

promovendo o engajamento dos mesmos com a proposta.  

No sistema “Terra Devastada” as características a serem dadas ao personagem são 

descritas como: 

 

As características são aspectos fixos que estabelecem a identidade do personagem. 

Podem ser palavras ou frases que definem suas motivações, experiências, aptidões, 

filosofias, conhecimentos, aparência, peculiaridades ou quaisquer outras coisas que 
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sejam interessantes e relevantes para sua atuação na história, seja genérico ou 

específico, chulo ou nobre, direto ou indireto. (BOGÉA, 2016, p. 64). 

 

 

Ao receberem as instruções, os alunos automaticamente dirigiram perguntas sobre as 

limitações das características e principalmente no que elas iriam influenciar no jogo, acredita-

se que com a intenção de direcionar as características para melhor adequar seus personagens 

aos desafios que estariam por vir. 

Os mesmos foram informados de que quaisquer características que pudessem ser 

encontradas em nosso mundo cotidiano, e condizentes com a época em que a história se 

passaria, seriam válidas para a criação de seus personagens. Dado que a ambientação da 

história seria num tempo anterior a criação dos computadores, uma característica “rato de 

biblioteca” seria válida, por exemplo, enquanto que “rato de computadores” não poderia ser 

utilizada. 

 

4.3. Do início da aventura: 

Os personagens criados após os 10 minutos dados para que os grupos deliberassem 

sobre as características a serem escolhidas, bem como as próprias características, foram 

listados na tabela abaixo: 

 

Grupo 1 (4 membros, misto):  Alfred, o bancário 
 

Características: 

 Manco de uma das pernas 

 Sempre atento 

 Bom jogador de cartas 

 Um pouco medroso 

 Quieto 

Grupo 3 (5 alunos, misto):  William, capitão da 
guarda real 
Características: 

 Forte, atlético 

 Sabe lidar com armas 

 Meticuloso 

 Corajoso 

 Leal aos amigos 

Grupo 2 (4 membros, só alunas): Mary, a 
secretária (inspirada na personagem Sara 

Howard8) 
Características: 

 Baixinha (não especificaram altura) 

 Secretária da delegacia de polícia da cidade 

 Filha única de família abastada 

 Rata de biblioteca 

 Gosta mais de fazer “coisas de menino”  

Grupo 4 (4 alunos, misto): Alex, médico 
 
 
Características: 

 Entusiasta de ciência 

 Tem uma biblioteca em casa 

 Gordinho 

 Otimista incurável 

 Adora fazer piadas 
 

                                                
8
  Interpretada pela atriz norte-americana Dakota Fanning na série “The Alienist” 

Tabela 1: personagens criados pelos alunos durante a aventura. Fonte: autoral 
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Neste ponto vale indicar detalhes como a escolha não só características positivas para 

a aventura, mas sim que trariam alguma personalidade para os personagens que os alunos 

imaginavam. 

Escolhas como as de criar um personagem “um pouco medroso”, do grupo 1, ou um 

personagem “gordinho”, do grupo 4, nos mostram a vontade de criar personagens verossímeis 

aos próprios alunos, ou seja, com pontos positivos e negativos. 

Outro ponto a ser observado ainda na construção dos personagens foi a personagem 

criada pelo grupo 2, constituído somente por alunas da turma. O grupo foi o único que quis 

indicar uma referência visual de como sua personagem seria para além unicamente das 

características descritas por elas. 

Quando indagadas por um aluno de outro grupo sobre o motivo da escolha da figura 

da personagem Sara Howard, a aluna indicada como porta-voz do grupo declarou que a 

personagem vivia, dentro da história, numa época próxima à da aventura que iriam jogar e que 

era uma figura feminina forte e que “impunha respeito” num ambiente. 

Por último, é válido ressaltar que dois dos grupos criaram personagens com instrução 

científica (grupos 2 e 4), seja ela formal ou não, enquanto que os outros grupos (1 e 3), 

criaram personagens sem indicação de instrução científica, porém com outros tipos de 

conjuntos de características. Quando indagados, os grupos 2 e 4 declararam que criar 

personagens com instrução científica permitiria interagir melhor com possíveis desafios de 

cunho científico; enquanto que os grupos 1 e 3 declararam que o grupo de personagens como 

um todo iria precisar de alguém para perceber coisas que as pessoas normalmente não 

percebem (grupo 1) e de alguém para defende-los caso fosse necessário (grupo 3). 

Esta última observação nos indica um pensamento como equipe que todos estavam 

tendo, pois mesmo sem conversas cruzadas entre os grupos, todos pensaram em criar um 

grupo de personagens o mais versátil possível, a fim de se saírem bem no maior número de 

situações possíveis, somente com os componentes que ali estavam. A cooperação, fator 

indicado constantemente como um ponto positivo das estratégias de ensino gamificadas surge 

então logo com o início da atividade. 
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4.4. Das alterações feitas no roteiro original: 

O roteiro original para a aventura aplicada em sala de aula, presente no Apêndice 1 

deste trabalho, foi pensado como um guia amplo para o momento da aplicação, podendo-se 

fazerem alterações, pelo narrador da aventura, caso achasse necessário. 

Foram realizadas duas alterações significativas no roteiro original, por avaliação do 

narrador e pelos motivos que serão explicitados abaixo: 

 

I. A primeira alteração, realizada sem o conhecimento dos alunos, foi a retirada 

da menção à pedra filosofal (no roteiro inserida como um líquido filosofal), pois foi colocado 

mais como um momento de descontração do que realmente algo que seria importante para a 

história.  

Por se passar numa época bastante a frente da época na qual a alquimia poderia ser 

usada de pano de fundo para aventuras, foi avaliada como desnecessária uma menção desse 

tipo. Além disso, dado que não havia uma intenção de se continuar a aventura posteriormente, 

o conteúdo da descoberta do amigo em comum de todos os personagens não precisaria ser 

explicitado. 

 

II. A segunda alteração ao roteiro veio com a retirada do primeiro desafio que os 

personagens iriam encontrar que seria a necessidade de decifrar as pistas deixadas pelo NPC, 

que estavam codificadas com a cifra de César. Seria um desafio não relacionado ao conteúdo 

de Química a ser avaliado, originalmente pensado para que os alunos não enfrentassem 

desafios somente relacionados à Química. 

As pistas foram então entregues já traduzidas, pois foi avaliado pelo narrador que o 

tempo para a resolução dos desafios químicos deveria ser maximizado e somente foram 

disponibilizados dois tempos de 50 minutos cada para aplicação da aventura avaliativa. 

 

4.5. Da inserção dos conteúdos programáticos na aventura pedagógica: 

O conteúdo programático da disciplina de Fisico-Química II para a turma onde a 

aventura foi aplicada consistia dos conceitos dos campos da eletroquímica, termoquímica e 

cinética química, porém, dado o tempo que já seria esperado ser curto para a aplicação deste 

projeto, foram selecionados somente os temas da eletroquímica e da termoquímica para serem 

inseridos na aventura. 
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4.5.1. Termoquímica: 

O conteúdo da Termoquímica na disciplina de Físico-Química II da turma envolvia o 

estudo dos conceitos de entalpia (H), entropia (S) e energia livre de Gibbs (G), e suas 

aplicações para a previsão tanto de condições iniciais para reações químicas, quanto para 

previsão de consequências de reações químicas, fossem elas desejadas ou não. Os desafios 

químicos da aventura que cobriam estes conteúdos foram os seguintes: 

 Desafio A: “A peça congelada” 

Este desafio descrevia que a primeira peça da chave que os personagens precisariam 

conseguir para escapar do porão onde foram presos, que estava aprisionada dentro de um cubo 

de um material transparente (que permitia ver a chave lá dentro). O material cristalino foi 

descrito nas instruções que eles possuíam somente como “enorme cristal de sal”, que 

destruiria a chave se fosse simplesmente quebrado para obtê-la.  

A melhor solução, sabendo o conteúdo teórico que deveria ser utilizado para a 

resolução do problema, seria encontrar uma forma de dissolver a pedra de sal, de modo a 

liberar a peça da chave sem danificá-la. 

 Desafio B: “Limpando o caminho” 

Este desafio consistia no que estava descrito nas instruções recebidas pelos 

personagens como um “problema do corredor” por onde eles iriam ter que passar para escapar 

do porão, supostamente colocado lá para impedir que visitantes indesejados conseguissem 

entrar no porão utilizando a saída de emergência que eles iriam usar para fugir. 

O “problema” deveria ser resolvido injetando alguma substância gasosa no corredor 

ainda fechado, através do equipamento estrategicamente colocado junto da parede, justamente 

para esse fim. A solução, sabendo o conteúdo que se esperava ser trabalhado, seria realizar 

uma mistura de reagentes presentes no porão onde os personagens se encontravam, com a 

intenção de criar algum produto gasoso, que seria direcionado para o dado corredor, a fim de 

resolver o “problema” ali presente. 

4.5.2. Eletroquímica: 

O estudo da Eletroquímica dentro da disciplina de Físico-Química II consistia no 

estudo das reações genéricas de oxirredução; dos conceitos, da construção e do 
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funcionamento das pilhas galvânicas, seguido do estudo semelhante voltado para as células 

eletrolíticas, seguidos do estudo dos aspectos quantitativos de ambos os processos. Os 

desafios químicos da aventura, que abarcavam tais conteúdos, foram os desafios: 

 Desafio C: “A peça escondida em metal” 

O desafio descrevia que um dos pedaços da chave que os personagens precisavam 

montar para escapar do porão estava recoberta por uma camada de outro metal (identificado 

pelas instruções do NPC como sendo a prata), para obter a peça limpa, seria necessário então 

retirar a prata que estava recobrindo o metal da peça em si. 

Sabendo se tratar de um desafio relacionado à Eletroquímica, tanto um método 

galvânico quanto um eletrolítico seriam válidos para retirar a cobertura de prata sobre o 

pedaço da chave, informação que também constava na instrução que possuíam, quando o NPC 

declara que existe um “jeito mais lento e um mais rápido”. 

 Desafio D: “Juntando as partes” 

Este último desafio somente poderia ser realizado se ambos os grupos que receberam 

os desafios para conseguir as peças da chave, tivessem êxito em resolvê-los. O desafio 

consistia em encontrar uma maneira de unir as duas partes da chave que foram obtidas, sem o 

auxílio de cola ou outros meios mais comuns. 

A limitação da não utilização de cola, bem como a sugestão de haverem soluções de 

metais pelo porão, foi inserida para direcionar o raciocínio do grupo para um processo de 

deposição metálica sobre as partes unidas da chave, de modo a recobrir a parte externa e unir 

as duas metades. 

Para que não houvesse dois desafios muito parecidos, o real problema deste último 

seria prever quanto tempo seria necessário deixar as partes da chave em contato com a 

solução do íon metálico para que não ocorresse deposição em excesso e a chave, como 

indicado nas instruções do NPC, não encaixasse mais na fechadura. O desafio em si, portanto 

seria escolher a solução do íon metálico adequado, bem como determinar o tempo a ser 

mantida a deposição sobre as metades da chave. 
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4.6. Do espaço para resolução dos desafios pelos alunos: 

Os desafios foram sorteados pelos grupos, cada um enviando um representante junto 

ao narrador para selecionar uma das quatro folhas de papel onde se encontravam os diferentes 

desafios. A divisão, após cada representante retirar seu desafio, ficou da seguinte forma: 

 

Desafio/Grupo 
Grupo 1 - 

Alfred 

Grupo 2 - 

Mary 

Grupo 3 - 

William 

Grupo 4 - 

Alex 

Desafio A    X 

Desafio B X    

Desafio C  X   

Desafio D   X  

 
 

Todos ou grupos tiveram um mesmo tempo, de aproximadamente 40 minutos, para a 

resolução de seus desafios exclusivos. Período esse em que tinham a sua disposição qualquer 

material que possuíssem para consulta, além do acesso à internet via smartphones, caso 

precisassem de alguma informação mais específica que não estava disponível em nenhum dos 

materiais físicos disponíveis. 

Os alunos também tinham a liberdade de interagir entre os grupos, caso achassem que 

seria necessário, bem como interagir com o narrador, para saber mais detalhes sobre o 

ambiente em que seus personagens estavam ou sobre quaisquer outras dúvidas pertinentes que 

pudessem vir a surgir. 

 

4.6.1. Das interações entre os grupos durante a resolução dos desafios: 

Durante o tempo proposto, ocorreram poucas interações entre os grupos, somente com a 

intenção de saber qual era o desafio de cada um, provavelmente a fim de descobrir se 

poderiam trabalhar juntos para resolver ambos os desafios de maneira mais simples. De tais 

interações foram retiradas as seguintes conclusões, por parte dos alunos: 

 O grupo 3, do personagem William, ao descobrir que o grupo 1, do 

personagem Alfred, iria gerar uma solução de prata ao final do seu desafio e sabendo que o 

personagem Alfred saberia utilizar a “máquina de raios”, pediu que Alfred não descartasse a 

solução que fosse conseguir, pois esta poderia ser usada para unir as duas peças da chave que 

precisavam ser obtidas, e que este era o desafio que eles tinham recebido. 

Tabela 2: Distribuição dos desafios químicos da aventura entre os grupos de alunos presentes em sala de aula. Fonte: autoral 
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 O grupo 4, do personagem Alex, ao descobrir que o grupo 1 precisava retirar 

uma película de prata da sua peça da chave, ofereceu a solução de NaCl que obteriam da 

solução do seu problema como líquido para facilitar a retirada da prata (em substituição a 

água que o grupo 1 pensava em usar). A alegação do grupo foi de que o composto formado 

(AgCl(s)) ao precipitar como um sólido insolúvel, facilitaria o processo, pois não haveria um 

acúmulo tão grande de prata na solução. 

A ideia foi descartada após discussão entre os grupos 1, 3 e 4, por chegarem à 

conclusão de que o processo de união dos pedaços da chave seria mais fácil caso a prata 

estivesse em solução (o grupo 3 não revelou quão mais fácil, alegando que a explicação viria 

quando apresentassem o resultado para a turma). 

 Ainda interagindo sobre a utilização da solução de prata, o grupo 3 pediu para 

que o grupo 1 utilizasse pouca água no banho que faria para retirar a película de prata da sua 

parte da chave, alegando que se a solução estivesse muito diluída, o desafio de juntar a suas 

peças da chave seria mais lento, portanto, prejudicado. 

 
4.6.2. Das interações entre os grupos e o narrador: 

A única grande dúvida surgiu dos grupos 1 (Alfred) e 3 (William) com relação a 

“máquina de raios” mencionada em seus desafios, porém a pergunta já foi feita de maneira 

direcionada, pois um dos componentes do grupo 1 se dirigiu ao narrador perguntando se a tal 

“máquina de raios” funcionaria como uma “fonte de alimentação” para processos que 

precisassem de energia elétrica. Nesse momento observamos a apropriação da linguagem 

específica da Eletroquímica por parte do aluno, demonstrando sua segurança para lidar com o 

conteúdo trabalhado em sala e durante a aventura. 

Além da dúvida, outras interações dos grupos com o narrador da aventura se 

mostraram válidas de serem mencionadas, por apresentarem indícios dos resultados desejados 

com a metodologia proposta com a aventura pedagógica: 

 O grupo 2, da personagem Mary, alegou em um primeiro momento, com um 

pouco de vergonha, não ter entendido a dica dada pelo NPC por não lembrar o que era um 

“gás ácido”, porém após serem lembradas que era permitido fazer pesquisas online utilizando 

seus celulares, alegaram ter conseguido entender e começaram a trabalhar na solução. 

 O grupo 3, do personagem William, questionou o narrador se durante a 

apresentação do resultado encontrado, se seria necessário apresentar os cálculos realizados, 
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pois segundo o que observaram, teriam que prever quanto tempo aproximadamente os 

pedaços da chave teriam que ficar imersos na solução de prata para que quantidade suficiente 

de prata se depositasse sobre o metal das chaves. O grupo foi informado de que eles 

precisariam sim apresentar os cálculos feitos, mas que poderiam escrever uma “cola” com o 

desenvolvimento feito, para ser usada no momento da apresentação dos resultados para os 

demais grupos da turma. 

 Após o questionamento do grupo 3, os demais grupos indagaram se todos 

precisariam apresentar cálculos em suas apresentações, ao que o narrador informa a todos que 

não necessariamente seriam precisos cálculos, porém, se a solução precisar de dados 

numéricos para ser considerada viável, os cálculos feitos para se obterem esses dados 

precisariam ser apresentados. 

Um exemplo simples dado nesse momento foi ao avaliar se duas substâncias 

reagiriam, não seriam necessários cálculos para informar que elas não reagiriam, porém se o 

intuito fosse o de gerar um produto em uma dada quantidade específica, seria necessário 

apresentar os cálculos das quantidades necessárias de reagentes para se obter o desejado. 

 O grupo 2, já próximo ao final do tempo determinado para a resolução dos 

desafios, perguntou se poderia apresentar um vídeo, demonstrando a sua resolução
9
. Após 

analisar o vídeo, o narrador, em conjunto com a professora titular da turma, concordaram que 

seria válido apresentá-lo para os demais alunos quando apresentassem sua resolução. 

 

4.7. Do momento da apresentação das resoluções para a turma: 

 
4.7.1. Da divisão para a apresentação: 

Após o tempo delimitado para a resolução dos desafios, os grupos foram instruídos a 

decidir, entre eles, qual seria a ordem de apresentação das resoluções encontradas. De comum 

acordo e mais uma vez demonstrando o grau de imersão em que estavam durante a atividade, 

os grupos decidiram: 

 Primeiro deveriam ser apresentadas as soluções para a obtenção das duas 

metades da chave, ou seja, os desafios A e B, pois sem as duas metades, não havia 

possibilidade de escapar do porão onde se encontravam. Sendo então as duas primeiras 

apresentações dos grupos 1 e 4, tendo o grupo 4 pedido para ser o primeiro a apresentar. 

                                                
9  “NaCl + H2SO4 in HD”, de 15/11/2017. Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=g0qqW9oeQbw. (Acesso em 11/11/2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=g0qqW9oeQbw
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 O terceiro grupo a apresentar deveria então ser o grupo que ficou com a 

responsabilidade de unir as duas partes da chave, que estava no desafio D, pois o processo de 

junção levaria algum tempo, logo, a terceira apresentação seria do grupo 3 

 Por último, como todas as outras tarefas já estariam concluídas ou em processo 

de conclusão, viria a apresentação do grupo 2, que recebeu o desafio C, no qual deveria criar 

uma maneira de limpar o caminho que levaria os personagens dos alunos para fora do porão 

de maneira segura. 

A iniciativa, por parte dos próprios alunos, de se organizarem conforme a situação em 

que se encontravam dentro da aventura, indicou que estes não estavam vendo a aplicação do 

projeto somente como uma formalidade avaliativa a ser cumprida por eles, mas sim como 

algo com que poderiam interagir e criar imagens mentais para si próprios do que estava 

acontecendo. 

Em suma, isto no indica que os alunos não estavam vendo a aventura como mais uma 

prova na qual precisavam se sair bem, mas sim como um ambiente com um contexto tangível 

(criado pela narrativa da aventura), onde sua criatividade e inventividade contariam para algo 

e onde o sucesso de cada grupo individualmente contribuiria para o êxito da turma como um 

todo. 

Logo, vemos com estas observações que três dos elementos necessários a uma sala de 

aula gamificada (a liberdade para falhar, a sensação de progresso e a criação de uma 

narrativa) descritos por Gee (2008) e Kapp (2012) foram inseridos com sucesso durante a 

atividade da aventura pedagógica. 

 
4.7.2. Das resoluções apresentadas pelos alunos: 

Seguiram-se então as apresentações das soluções encontradas pelos grupos para os 

desafios recebidos, segundo sequência definida no item anterior. As resoluções serão 

apresentadas a seguir, com as devidas observações feitas por parte tanto do narrador quanto da 

professora titular da turma: 

a) Solução do Grupo 4 - Desafio A: 

O grupo 4, que recebeu o desafio “A peça congelada”, avaliou que, por estar exposta 

ao ambiente, a substância que formava o cristal no qual o pedaço da chave estava preso não 

teria problemas de reagir com água. 
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A partir daí, e sabendo que não teriam como determinar com certeza qual seria a 

substância usada para formar o sal, mesmo suspeitando que seria o mais comum, NaCl, o 

grupo determinou que iria então encher algum recipiente de vidro (assim denominado pois os 

personagens provavelmente não conheceriam o nome béquer) e aguardar para ver se a solução 

esquentaria ou ficaria gelada. Após determinarem que a dissolução do sal era exotérmica 

(caso o líquido esquentasse) ou endotérmica (caso o líquido esfriasse), o grupo decidiria se 

deveria aquecer ou resfriar o líquido para acelerar o processo. 

Ao serem informados pelo narrador que o líquido começou a resfriar lentamente após 

a ação do personagem, o grupo então declarou que seu personagem iria acender uma saída de 

gás que estava numa das bancadas do porão e aquecer o líquido, afim de acelerar o processo 

de dissolução do sal que envolvia a peça da chave. 

O narrador os informou então, que a estratégia foi bem-sucedida e que alguns minutos 

depois eles obtiveram a peça da chave livre do cristal de sal que a prendia. 

Após a apresentação, a professora da turma indaga o grupo sobre o que eles teriam 

feito de forma diferente caso soubessem, ou tivessem como descobrir rapidamente, qual era 

exatamente o sal que constituía o cristal que envolvia a peça da chave. Ao que o porta-voz do 

grupo declarou: 

 
 

Se a gente soubesse qual sal era, dava pra saber logo se ele ia dissolver melhor com 

aquecimento ou esfriando. Isso por que dá pra saber o valor do ΔH de solubilização 

dele. Se fosse positivo, aí a gente ia esquentar logo, mas se fosse negativo, ia ser 

melhor esfriar a água em que a gente colocou o cristal. (Porta-voz do grupo 4) 

 
 

A solução apresentada pelo grupo foi considerada satisfatória tanto pelo narrador 

quanto pela professora titular da turma, e o desafio então foi considerado superado pelo 

grupo. O grupo se retirou da frente da sala para dar espaço para que o grupo seguinte da 

ordem apresentasse a solução para seu desafio. 

b) Solução do Grupo 1 - Desafio B: 

Como o grupo 1 já tinha a informação de que o metal que recobria a parte da peça sob 

a responsabilidade deles era prata (Ag
0
), toda a solução criada já poderia ser direcionada para 

a retirada da prata. 
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O grupo então demonstrou que a retirada da prata que recobria a peça seria feita 

através de uma reação de oxi-redução utilizando ácido nítrico. A peça da chave deveria ser 

deixada dentro de um frasco com ácido nítrico até que toda a cobertura prateada sumisse. 

Mesmo alegando não ser possível prever um potencial para a reação, por não ser 

possível medir as concentrações finais das espécies em solução, o grupo apresentou tanto as 

semi-reações quanto a equação global da reação: 

 

Reação de oxidação:       Ag0
(S)                                   Ag+

(aq) + 1e-                      (x3) 

Reação de redução:         3e-       + NO3
-
(aq) + 4H+

(aq)  NO(g) + 2H2O 

Reação global:                3Ag0
(s) + NO3

-
(aq) + 4H+

(aq)  3Ag+
(aq) + NO(g) + 2H2O(l) 

 

Após a apresentação da solução, um aluno de outro grupo indagou o motivo de terem 

escolhido o ácido nítrico para o processo, dado que existiam espécies conhecidas que seriam 

oxidantes melhores do que o ácido escolhido, citando como exemplos o permanganato de 

potássio e a água oxigenada. A resposta do grupo veio em duas partes, com 2 alunos se 

complementando durante a resposta: 

 
 

Aluno 1: O potencial padrão era maior sim, mas a água oxigenada por exemplo, a 

gente até pensou nela, mas não sabia se ia ter em algum lugar guardada. 

 

Aluna 2: E depois, quando a gente foi pesquisar se podia, o ácido nítrico reage com 

o bronze, mas dá pra tirar antes de estragar a chave, já a água oxigenada em tudo que 

a gente procurou diz pra não deixar entrar em contato com bronze. Aí a gente 

desistiu de usar. 

 

Aluno 1: Isso aí, e o permanganato, o potencial padrão é maior também, só que a 

gente não sabia direito se podia atrapalhar depois na hora de depositar a prata no 

problema do outro grupo se tivesse permanagato ou algum manganês misturado na 
solução. E a gente não tava afim de tentar prever isso por que ia levar um tempo. 

 

 

O narrador então indagou o grupo sobre o potencial padrão da reação que foi 

apresentada, pois se eles tinham chegado à conclusão de que a reação aconteceria, então 

devem ter tirado de algum lugar. A porta-voz do grupo então respondeu: 
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A gente tirou essa conclusão dos potenciais-padrão mesmo. O padrão dava 0,16 eV 

positivo, então a gente concluiu que se tivesse ainda excesso de ácido, o potencial 

seria maior, então seria ainda mais favorável. (Porta-voz, grupo 1) 

 
 

Ao serem indagados sobre o motivo de não terem utilizado o recurso que foi 

sugerido pelas instruções deixadas pelo NPC, o grupo alegou que não julgou útil utilizar a 

“máquina de raios” se era possível resolver o desafio com menos esforço. 

Esta conclusão foi bastante significativa quando nos lembramos do pensamento 

bastante comum entre alunos em momento de resolução de provas, onde julgam que se um 

recurso (fórmula, tabela etc) está disponível na prova, então ele necessariamente precisa ser 

usado na questão. Novamente a maior segurança dos alunos num momento de avaliação onde 

se tem a liberdade para falhar fez com que uma decisão fosse tomada com mais segurança do 

que seria no caso de uma prova escrita, onde provavelmente alguns alunos tentariam montar 

uma célula eletrolítica para resolver uma questão que pedisse algo similar ao desafio 

apresentado a este grupo. 

A solução apresentada pelo grupo foi considerada satisfatória tanto pelo narrador 

quanto pela professora titular da turma, o desafio então foi considerado superado pelo grupo. 

O grupo se retirou da frente da sala para dar espaço para que o grupo seguinte da ordem 

apresentasse a solução para seu desafio. 

c) Solução do Grupo 3 - Desafio D: 

Para o desafio de unir as duas peças que compunham a chave para a saída do grupo 

de personagens, o grupo 4 criou então uma resolução utilizando a solução de prata gerada 

pelo grupo 1 na resolução do seu desafio para recobrir agora as duas peças juntas, de maneira 

a criar uma peça única. 

O grupo declarou se sentir bastante seguro sobre a solução, pois segundo eles, 

durante a discussão da solução, perceberam que nada mais estariam fazendo do que banhar a 

chave com a prata. O narrador, durante o tempo reservado para a discussão das soluções, 

orientou o grupo a, juntamente com o “projeto” da célula eletrolítica necessária ao processo, 

previsse aproximadamente quanto tempo a chave deveria ser deixada imersa na solução de 

prata para que o processo fosse efetivo. 

Declarando que fariam uso da “máquina de raios” do porão, o grupo definiu então 

que faria os cálculos utilizando uma corrente de 1,5 A e determinando o tempo para a 
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deposição de 0,5g, 1,0g e 2,0g de prata sobre a chave, por não terem certeza de quanta prata 

seria realmente necessária para unir as metades da chave. 

O grupo utilizou a equação geral da eletrólise, derivada das leis de Faraday para a 

eletrólise, reorganizando os termos da equação para isolar a variável do tempo: 

Equação geral da eletrólise: m = K.E.i. t 

Equação rearranjada: t = m/(K.E.i)  t = (m.F)/(E.i) 

Dados: F= 96500 A.s.mol
-1

 

   E= 107,8682 g.mol
-1

 

   i = 1,5 A 

 m1= 0,5 g 

 m2= 1,0 g 

 m3= 2,0 g 

 

Para que o tempo fosse obtido em minutos, o grupo adicionou um fator de divisão à 

equação, obtendo: 

Equação rearranjada com tempo obtido em minutos: t(min) = (m.F)/(E.i.60 [s.min
-1

]) 

A equação final, onde todos valores constantes foram adicionados para que única 

variável fosse a quantidade em gramas de prata que se desejava obter, ficou então da seguinte 

forma: 

t (min) = m [g]. 9,940 [min.g
-1

] 

Com a equação simplificada em mãos, o grupo então encontrou o tempo que seria necessário 

para se obter a deposição das 3 quantidades de prata em gramas, propostas inicialmente, 

dispondo seus resultados na tabela 3: 

 

Massas desejadas: Tempo necessário em minutos e segundos 

m1= 0,5 g 4:58 

m2= 1,0 g 9:56 

m3= 2,0 g 19:53 
 

 

Tabela 3: Tempos necessários para deposição de diferentes massas de prata. Dados apresentados pelo grupo 

de alunos durante a exposição de seus resultados. Fonte: grupo 
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O grupo desenhou rapidamente no quadro branco a célula eletrolítica que precisaria 

ser montada para que a prata se depositasse sobre as metades da chave, descrevendo da 

seguinte forma: 

 
 

A célula vai ter que ser montada com o polo positivo da fonte ligado num eletrodo 

inerte, tipo grafite, que a gente pode tirar de um lápis, por exemplo, pra ser o anodo. 

Aí do outro lado, no polo negativo, a gente liga as duas peças da chave, mas tem que 

deixar uma parte de fora do líquido, pra ficar fixo com alguma coisa. A solução que 

a gente vai usar é a que o outro grupo gerou quando limpou a parte deles da chave e 

a fonte a algum de nós vai ter que ficar girando a manivela lá pra funcionar. (Porta-

voz do grupo 3) 

 
 

O narrador então questiona se o grupo determinou qual reação iria acontecer no polo 

positivo (anodo), já que a intenção era usar o polo negativo (catodo) para depositar a prata 

sobre a chave. Ao que o grupo informou que havia determinado a reação do polo positivo 

como sendo a reação de oxidação da água formando gás oxigênio, segundo a reação:        

2H2O(l)  O2(g) + 4H
+

(aq) + 4e
-
 (E

0
 = -1,23 eV) 

Após a apresentação do grupo, o narrador, fazendo a decisão baseada do resultado 

apresentado pelo grupo e informando o que o personagem controlado pelo grupo, narrou que 

o personagem William percebe que ocorre formação de um gás na superfície do grafite que 

eles usaram como eletrodo e que a chave começa a mudar da cor tradicional do bronze para o 

prateado. Ao que grupo então conclui que a solução foi efetiva e que a chave está sendo 

coberta por prata. 

Porém, o narrador informa que após aproximadamente 10 minutos realizando o 

processo, William percebe que começa a acontecer formação de gás também na superfície da 

chave, que agora possui toda a parte imersa na solução já banhada em prata. O narrador então 

questiona o que o grupo faz a partir dessa mudança no processo e se eles saberiam dizer o que 

mudou efetivamente. Ao que uma das alunas componentes do grupo declara: 

 
 

Então deve ter acabado a prata da solução e agora outra coisa começou a reduzir no 

lugar da prata. Mas aí só olhando na tabela de potenciais pra ter certeza de o que 

começou a reduzir. Mas de qualquer forma, a gente pode parar o processo agora, por 

que se não tem mais prata, não tem mais motivo pra continuar fazendo a eletrólise. 

(Aluna componente do grupo 3) 
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A solução apresentada pelo grupo 3 foi considerada satisfatória tanto pelo narrador 

quanto pela professora titular da turma, o desafio da união das peças da chave foi considerado 

superado pelo grupo. O grupo se retirou da frente da sala para dar espaço para que o último na 

ordem definida inicialmente apresentasse a solução para seu desafio. 

d) Solução do Desafio C – Grupo 2: 

O grupo 2, da personagem Mary, iniciou a exposição da solução encontrada por elas 

declarando que o gás ácido que escolheram para eliminar o perigo presente no corredor pelo 

qual os personagens precisavam passar para escapar seria o ácido clorídrico gasoso (HCl(g)). 

Cada uma delas utilizou seu próprio celular para mostrar o vídeo encontrado demonstrando a 

formação de HCl(g) aos demais alunos da turma, momento esse, no qual diversos alunos 

disseram não saber que existiam vídeos com experimentos científicos em sites de vídeos. 

Após a apresentação do vídeo, as integrantes do grupo disseram ter escolhido esse 

gás e essa reação específica por precisarem de reagentes relativamente simples e por terem a 

prova de que daria certo antes mesmo de realizarem os cálculos termoquímicos para a 

confirmação da espontaneidade. 

A reação que aconteceria, segundo o grupo, seria: 

NaCl(s)  + H2SO4(l)  NaHSO4(s) + HCl(g) 

Antes mesmo da continuação da explicação, um dos alunos de outro grupo perguntou 

o motivo de não fazerem a reação completa, fazendo referência à reação onde os produtos 

seriam o sulfato de sódio (Na2SO4) e duas moléculas de HCl(g) ao invés de uma só. Ao que o 

grupo respondeu que fez os cálculos para ambas as reações e que perceberam que esta era a 

que possuía uma variação maior da energia livre de Gibbs. Como não possuíam todos os 

dados necessários em seus cadernos ou apostilas, o grupo declarou ter utilizado uma tabela 

encontrada online
10

 para obter os dados necessários. O cálculo realizado foi apresentado 

como: 

ΔGf = (soma dos ΔGf dos produtos) – (soma dos ΔGf dos reagentes) 

Segundo a tabela utilizada pelo grupo: 

                                                
10

  Disponível em: www.update.uu.se/jolkkonen/pdf/CRC_TD 
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Reação com formação de NaHSO4: 

ΔGreação = (-1088,1 KJ.mol
-1

) – (-1074,1 KJ.mol
-1

) = -14 KJ.mol
-1

 

Enquanto que a reação com formação de Na2SO4 (reação definida pelo aluno como 

“completa”): 

 ΔGreação = (-1460,8 KJ.mol
-1

) – (-1458,2 KJ.mol
-1

) = -2,6 KJ.mol
-1

 

Quando questionadas pela professora titular se havia mais algum motivo para a 

escolha feita, uma das alunas do grupo declarou: 

 
 

A gente sabia que tinha que ser um gás e que tinha que ter caráter ácido, aí a 

primeira coisa que a gente tentou lembrar foi quais gases a gente sabia que eram 

ácidos. Depois que a gente chegou numas três ou quatro opções, começamos a 

procurar como produzir cada um, já que a gente precisava fazer a reação dentro do 

balão lá da parede pra liberar o gás no corredor. Aí, quando a gente achou que um 

dos primeiros jeitos de produzir HCl(g) era só com sal e ácido sulfúrico, achamos que 

ia ser mais fácil fazer esse, já que era só jogar o sal primeiro no balão, depois virar 

uma garrafa de ácido sulfúrico, depois fechar o balão e deixar o gás só conseguir 

escapar lá pro corredor secreto. (Aluna componente do grupo 2) 

 
 

Com os dados apresentados, o grupo declarou que, devido à maior variação da 

energia livre de Gibbs, a reação que provavelmente ocorreria seria a apresentada inicialmente, 

com a formação de NaHSO4, porém que nada impediria a reação de continuar acontecendo até 

a formação da segunda molécula de HCl(g) e de Na2SO4. 

A solução apresentada pelo grupo 2 foi considerada satisfatória tanto pelo narrador 

quanto pela professora titular da turma, e o desafio de limpar o corredor que permitiria aos 

personagens escaparem do porão foi considerado superado pelo grupo.  

Sendo este o último grupo a apresentar a resolução para seu desafio da aventura 

pedagógica e sabendo que todos os quatro grupos conseguiram apresentar soluções 

satisfatórias, o narrador então parabenizou os alunos-jogadores por terem conseguido salvar 

seus personagens do porão onde haviam sido trancados e deu por encerrada a aventura 

pedagógica. 
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4.8. Da comparação entre a avaliação tradicional e a avaliação dentro da aventura 

pedagógica: 

 

Para fins de comparação quantitativa, a professora titular da turma forneceu as notas 

obtidas na prova escrita tradicional feita pelos alunos, que abarcava os conteúdos químicos 

presentes na aventura pedagógica, um exemplar da prova está disponível no Anexo 1 deste 

trabalho. A prova foi realizada na semana anterior à aplicação do RPG pedagógico, para que 

fosse evitado um efeito prévio do jogo sobre o resultado da prova. 

A prova valia um total de 8 pontos, divididos igualmente entre as quatro questões 

presentes. Ao observarmos o nível de exigência das questões e comparando com os desafios 

propostos durante a aventura pedagógica, pode-se observar que ambos estão próximos em 

complexidade. 

Algo de profundamente diferente entre a prova e a aventura estaria mais no campo da 

interpretação das questões, que está num nível maior de complexidade na aventura, dado que 

os alunos não possuíam uma descrição detalhada da situação, somente instruções 

direcionadas, porém vagas. 

Sabemos que as soluções apresentadas durante a aventura pedagógica foram 

satisfatórias, assim como as respostas a questionamentos não necessariamente esperados pelos 

grupos durante suas apresentações. Porém precisamos agora observar o desempenho da turma 

na prova escrita, para avaliar as duas metodologias avaliativas geraram resultados 

concordantes ou conflitantes. A Figura 2, que apresenta o desempenho dos alunos da turma na 

prova escrita, realizada na aula anterior à aplicação do RPG pedagógico:  

 

 

Figura 2: gráfico com a distribuição das notas dos alunos da turma BM141, onde o projeto foi aplicado. 
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Analisando a figura 2, podemos fazer algumas observações: 

 De acordo com a planilha cedida pela professora da turma, os mesmo três 

alunos que faltaram à prova escrita, também faltaram no dia em que o RPG pedagógico foi 

aplicado, logo, é possível analisar as notas dos alunos presentes no dia do projeto sem tal 

interferência. 

 A maioria dos alunos apresentou um desempenho fraco na prova escrita, apesar 

de terem se saído bem com os desafios durante o projeto, além de nenhum aluno ter 

conseguido uma nota muito boa (acima de 6 na escala até 8), novamente entrando em conflito 

com o resultado do projeto. 

 Apesar de não ser possível mostrar os nomes dos alunos, dos cinco que tiveram 

o melhor desempenho da turma, quatro dessas alunas estavam num mesmo grupo, sendo as 

quatro componentes do grupo 2, da personagem Mary, estando todas as quatro com notas 

acima da média da turma (de 3,22). 

Ao compararmos os resultados qualitativos do projeto de RPG pedagógico com as 

notas (resultados quantitativos) da prova escrita, como dito acima, vemos resultados 

claramente conflitantes. Tais resultados com toda certeza advém de diversos fatores, porém 

vale aqui ressaltar algumas diferenças claras entre a prova escrita tradicional e o RPG 

pedagógico do projeto aplicado. 

Durante a prova escrita, cada aluno e aluna deveria resolver a prova individualmente 

e somente com os conhecimentos supostamente adquiridos e memorizados durante as aulas 

onde o conteúdo da prova havia sido apresentado. Enquanto que durante a busca pelas 

soluções dos desafios do RPG pedagógico, os alunos atuaram em equipe e com acesso a 

materiais escritos para consulta de dados que pudessem precisar, deixando então suas mentes 

livres para raciocinar sobre os dados que possuíam, ao invés de precisarem se preocupar com 

a própria capacidade de lembrar detalhes ditos em aula ou vistos em exercícios. 

Outro ponto importante era a própria estruturação das questões da prova escrita em 

comparação com os desafios do RPG, pois enquanto a prova (Anexo 1) era bastante direta na 

apresentação dos dados dos problemas, os desafios eram mais vagos e poderiam fazer com 

que o grupo caminhasse por caminhos tortuosos caso os interpretassem mal. Porém, como 

visto durante a apresentação dos resultados dos grupos, todos compreenderam a contento os 

desafios, de modo a resolvê-los. 
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Voltamos aos elementos necessários a uma sala de aula gamificada, resumidos dos 

estudos de Gee (2008) e Kapp (2012), quando percebemos também que existia uma margem 

maior para falhas durante a resolução dos desafios do RPG pedagógico, porém havia também 

uma maior sensação de segurança entre os alunos, justamente devido a não estarem 

resolvendo tais desafios sozinhos, ou seja, era mais seguro cometer erros (liberdade para 

falhar), pois havia quem os verificasse antes que fossem devidamente conferidos e corrigidos 

(feedback constante). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Elementos lúdicos, antes relegados aos momentos de descontração e divertimento, 

momentos esses onde se considerava não haver outro objetivo senão o entretenimento, agora 

são inseridos nos ambientes ditos “sérios” da educação e aprendizagem escolar. Tais 

elementos são geralmente bem recebidos pelos alunos, justamente por trazerem elementos dos 

jogos que os mesmo jogam em momentos de lazer, mesmo que estes por vezes não percebam 

a real função de tais elementos no dia a dia de aula. 

Pelas mãos de professores que mostravam a vontade de aplicar novas metodologias 

de ensino em suas aulas, o lúdico vai pouco a pouco ganhando espaço e respeito na pesquisa 

em educação, e mais lentamente, dentro das salas de aula ao redor do mundo. O principal 

motivo para esse ganho de espaço e respeito seja talvez o mais simples e o mais básico desde 

o nascimento da ciência como a conhecemos hoje, tais técnicas apresentam resultados 

positivos quando comparadas às técnicas mais tradicionais de ensino. 

Compatível com diversas outras iniciativas de renovação e aprimoramento do 

processo de ensino-aprendizagem, todo o leque de diferentes metodologias abarcadas pelo 

termo “gamificação” podem ser utilizadas como um ferramental tanto em salas de aula do 

ensino básico quanto em outros níveis ou modalidades de ensino. 

Ao fazermos um recorte desse leque de técnicas e observamos com maior 

detalhamento o RPG como ferramenta pedagógica, pode-se observar a enorme plasticidade 

desta técnica dentro de uma sala de aula. O RPG é um meio no qual, ouso dizer, qualquer 

assunto curricular poderia ser inserido e trabalhado das mais diversas formas, onde cada aula 

sobre um mesmo tópico seria diferente uma da outra, pelo simples fato de que a direção não é 

ditada por uma única pessoa, na figura do professor ou instrutor. 

Quando mais de uma pessoa, no caso dos RPGs pedagógicos nas figuras de professor 

e alunos, se unem para construir uma narrativa e superar desafios juntos, o desenvolvimento 

de todos os envolvidos não é fragmentado, no sentido de se priorizar um aspecto (intelectual, 

emocional, físico etc) em detrimentos dos demais, mas sim mais elaborado e portanto, mais 

orgânico. Ao mesmo tempo em que alunos e professor dominam melhor um determinado 

tema curricular, todos se desenvolvem como seres sociais ao não estudarem o tema de forma 

isolada da realidade, mas sim inserido na realidade da qual na verdade, nenhum de nós pode 

se dissociar. 
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Para o ensino de ciências, a criação de metodologias que insiram os conteúdos 

curriculares na realidade palpável dos alunos será um dos fatores determinantes para a melhor 

aceitação das próprias ciências pela sociedade civil, sem nenhum tipo de endeusamento ou 

demonização, mas simplesmente como uma forma de produção de conhecimento humano e 

compreensão do mundo, que pode ser falha, mas que ainda nos permite melhorar cada vez 

mais. 

 O trabalho aqui apresentado demonstra, através dos resultados observados, mais 

uma das mil e uma utilidades do lúdico e do RPG em sala de aula, atuando sobre o processo 

avaliativo, talvez um dos aspectos mais tensos para alunos, dentre todos os aspectos do 

processo de ensino-aprendizagem. A superação de desafios inseridos em situações reais ou 

próximas da realidade, mesmo que não necessariamente próximas da realidade concreta dos 

alunos, fomenta a descoberta e a criatividade por parte destes, gerando resultados muito mais 

elaborados e edificantes para a formação dos alunos do que uma simples prova escrita 

tradicional. 

Por fim, a utilização de jogos e elementos de jogos em sala de aula, em especial o 

RPG, a fim de modificar a dinâmica de ensino-aprendizagem, já é uma alternativa bastante 

embasada para os professores que desejam sair das aulas tradicionais e ter a certeza que 

contribuíram positivamente para que seus alunos saiam de suas salas não somente pessoas 

com um pouco mais de informação do que quando entraram, mas sim cidadãos um pouco 

mais preparados para lidar com o mundo à sua volta. 
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Apêndices: 

 

Apêndice 1: Aventura para aplicar em sala de aula: 

 

Conteúdos didáticos que serão abordados: 

      

● Eletroquímica e eletrólise 

● Termoquímica 

      

Informações a serem dadas antes de o jogo começar: 

 

1. Os alunos serão divididos em grupos de modo que haja 4 grupos ao final da 

divisão. 

2. Cada grupo controlará as decisões a serem tomadas por 1 dos 4 personagens 

criados para o jogo 

3. Os alunos podem consultar seus cadernos e quaisquer materiais didáticos que 

possuam 

4. Celulares podem ser usados para consulta caso não haja a informação 

necessária em nenhum material didático 

5. As decisões dos desafios precisarão ser justificadas, ou seja, será necessário 

apresentar o raciocínio que levou à tomada de cada decisão de cada personagem. 

6. Os demais grupos poderão fazer perguntas para o grupo que for apresentar sua 

solução para cada problema. 

7. Todos os grupos precisam ter um porta-voz, que será o responsável por 

declarar o que o personagem controlado pelo grupo irá fazer. 

8. Não é necessário que seja o porta-voz sozinho a justificar a decisão tomada, 

mais membros do grupo podem participar ou realizar a explicação sem o porta-voz. 

 

Construção da ficha dos personagens (baseado no sistema de “Terra devastada”): 

      

● Cada grupo deve gerar um conjunto de até 5 características para seu 

personagem, que servirão para descrever pontos que os alunos acham que seu personagem se 

destaca do comum, seja para melhor ou para pior. 
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● Em qualquer teste que precise ser feito durante o jogo, os alunos podem indicar 

que uma das características de seu personagem lhes dá vantagem ou desvantagem na situação 

do teste. Cada característica que dê vantagem no teste lhes dá um bônus na rolagem para 

superar a dificuldade (+1, +2 ou +3 a serem somados ao resultado da rolagem de dados), 

enquanto que cada uma que dê desvantagem gera um ônus na rolagem (-1, -2 ou -3 a serem 

subtraídos da rolagem). 

● Qualquer informação que não possa ser deduzida das características escolhidas 

originalmente não influenciará a rolagem de dados, nesses casos a rolagem determinará 

sozinha o resultado do desafio. 

      

 Situação inicial para ser apresentada aos alunos: 

 

● Época em que se passa a história: 1880 

● Todos os personagens foram convidados a um jantar na casa de um velho 

amigo, todos foram convidados através de cartas recebidas em mãos: 

o “Olá velho(a) amigo(a), gostaria de convidá-lo(a) para um jantar em minha 

casa. Fiz uma descoberta fenomenal e não tenho a quem contar nem com quem me aconselhar 

sobre o que fazer com o que descobri. Por isso recorro a velhos amigos. 

Ass.: Sir Isaac Appleton” 

● Todos os 4 personagens se conhecem entre si e obviamente conhecem o amigo 

que os convidou para o jantar, todos os 5 estudaram juntos, porém seguiram caminhos 

diferentes em suas vidas. Os grupos deverão escolher as profissões de seus personagens, 

porém as profissões não podem se repetir mais de 1 vez. 

● Os 4 personagens vão iniciar a aventura na entrada da casa do amigo que os 

convidou para o tal jantar. Serão recebidos pelo mordomo, que dirá que o patrão dele já se 

encontra na sala de jantar e os está aguardando. O mordomo os acompanhará até a porta da 

sala de jantar e após todos entrarem, ele fechará a porta atrás deles. 

● O amigo em comum se comportará de forma calorosa, porém ao mesmo tempo 

reservada sobre a sua descoberta durante o início do jantar, mas se os personagens insistirem 

mais de 2 vezes ele concordará em explicar rapidamente o que ele conseguiu descobrir: ele 

encontrou uma forma de transformar qualquer metal em ouro através de um banho mágico 

que ele mesmo criou, que chamou de “líquido filosofal”. 

● Sir Isaac indica que registrou toda a sua pesquisa num caderno que se encontra 

em seu laboratório e convida os personagens a irem até lá ao final do jantar. 
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● Ao final do jantar, Isaac os direciona para seu laboratório, no porão da casa, 

cuja entrada fica na despensa da casa (que fica nos fundos da cozinha). Ele abre a porta e 

entra primeiro, dizendo para que todos tenham cuidado para não escorregar nas escadas e 

pede que o último feche a porta ao passar. 

● O ambiente no porão está escuro e com pouca visibilidade, portanto somente 

um teste de percepção muito bom fará com que qualquer um dos 4 perceba que já há pessoas 

lá embaixo. Caso ninguém perceba nada, todos vão descer e a porta estará fechada quando 

todos chegarem ao porão. 

● Quando todos estiverem lá, o suposto Sir Isaac irá acender as luzes e os 

jogadores se verão numa sala bastante ampla e repleta de material de vidro e recipientes com 

coisas guardadas, o laboratório do Isaac. Perto da entrada, porém atrás da escada (para não 

serem vistos quando alguém descesse) estarão 3 capangas muito grandes, 2 dos 2 lados de 

uma cadeira, onde tem um homem amarrado e amordaçado, o terceiro já estará do lado da 

escada quando as luzes se acenderem, para impedir qualquer tentativa de fuga. 

● O falso Isaac dirá: 

o “Bom, acho que vocês já devem suspeitar do que realmente está acontecendo 

aqui não é mesmo? 

o Eles nem precisarão de nenhum teste de percepção para ver que tanto o homem 

amarrado quando o suposto Sir Isaac são bastante parecidos. Mas quem fizer um teste de 

percepção verá que a barba, bigode e cabelo do Isaac que estava com eles parecem menos 

naturais do que as do que está amarrado. 

● O falso Isaac então dirá: 

o “Segundo as anotações desse aí - indicando o Isaac amarrado - os amigos de 

escola dele saberiam como decifrar as anotações dele. Eu não tenho paciência nem tempo pra 

ficar resolvendo charadas de malucos metidos a inventores, eu só quero o que ele descobriu. 

Então vamos fazer um trato nós aqui: 

Eu deixo vocês em paz pra resolver os enigmas que ele - aponta de novo para o Isaac 

amarrado - criou para esconder a descoberta que fez, e vocês me entregam a descoberta, ou o 

jeito de obter essa coisa, sem reclamar. Ninguém fala nada sobre o que viu aqui, e ninguém 

vai precisar ser incomodado na sua vida depois daqui. O que me dizem? 

● Por bem ou por mal, os personagens serão deixados no porão para encontrar a 

descoberta do antigo amigo. Caso aceitem por bem, o Isaac amarrado será levado pelos 

capangas e o falso Isaac irá junto, trancando a porta do porão. 
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Se preferirem por mal, os capangas vão sacar armas e levarão o Isaac do porão, o 

falso Isaac dirá que eles terão 4 horas, enquanto ele esperará lá em cima na casa. 

De qualquer dos jeitos, a dica “A única saída do inferno é atravessando todo ele” 

deve ser dada, seja pelo falso, seja pelo verdadeiro Isaac. 

Qualquer um deles que fizer um teste para tentar pensar sobre o que foi dito lembrará 

que o professor de história do colégio era apaixonado pela Divina Comédia e que lembra dele 

dizer isso como uma metáfora para enfrentar uma situação difícil pois no final sempre haverá 

uma saída. 

 

 Desafios para os jogadores: 

 

● Todos os desafios estarão listados no diário de Isaac, que estará sobre a 

bancada do laboratório. Qualquer um que folheie o diário irá encontrar uma parte escrita em 

código com o título “Caso alguém tente roubar minha descoberta.” (eles não precisarão 

decifrar o código, mas a chave precisará ser lembrada com um teste para relembrar de como 

eles passavam mensagens durante a aula sem que ninguém pudesse ler o conteúdo, eles vão 

lembrar que usavam a cifra de Cesar). A mensagem dirá: 

○ “Caso alguém esteja lendo isso, provavelmente eu terei sido capturado e não 

estarei com vocês. Minha descoberta é muito valiosa para ser compartilhada com o mundo, 

mas temo que exista pelo menos um grupo maligno buscando o que eu descobri. Se você está 

lendo isso no meu laboratório, possivelmente te prenderam aí, o que significa que preciso te 

ajudar a escapar, pois não posso permitir que pessoas se machuquem por terem sido obrigadas 

a entregar meu trabalho para homens malignos. Eu deixei escondidas pelo laboratório as 

peças que juntas compõem uma chave. Essa chave abre uma porta também escondida, que eu 

mandei instalar para o caso de precisar fugir da casa (em caso de invasão ou coisa do tipo). 

Seguem abaixo as instruções para obter as peças da chave: 

 

○ Parte 1: a peça congelada 

 

■ Texto cifrado: Xpd gdv sduwhv gd fkdyh hvwd qr phlr gh xp eorfr gr txh hx 

fkdphl gh jhor hwhuqr. qd yhugdgh hvvh jhor hwhuqr h xp hqruph fulvwdo gh vdo txh hx 

surgxcl d pxlwr fxvwr. Txheudu d shgud surydyhophqwh ydl gdqlilfdu d shfd, hqwdr hx qdr 

uhfrphqgr whqwdu. halvwhp dojxpdv vroxfrhv qr oderudwrulr txh srghp glvvroyhu 

udslgdphqwh r vdo vhp gdqlilfdu d shfd, whqwhp dfkdu dojxp, erd vruwh.  
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s.v.: Whqwhp dfkdu dojr txh qdr hvtxhqwh ghpdlv, srgh vhu shuljrvr.  

s.v.2: Xpd vroxfdr vdolqd srgh vhu xwlo qr ilqdo, whqwhp qdr shughu hvvd dl. 

      

■ Texto traduzido: Uma das partes da chave está no meio de um bloco do que eu 

chamei de gelo eterno. Na verdade esse gelo eterno é um enorme cristal de sal que eu produzi 

a muito custo. Quebrar a pedra provavelmente vai danificar a peça, então eu não recomendo 

tentar. Existem algumas soluções no laboratório que podem dissolver rapidamente o sal sem 

danificar a peça, tentem achar algum, boa sorte. 

P.S.: Tentem achar algo que não esquente demais, pode ser perigoso. 

P.S.2: Uma solução salina pode ser útil no final, tentem não perder essa aí. 

 

○ Parte 2: A peça escondida em metal 

 

■ Texto cifrado: D vhjxqgd shfd gd fkdyh hvwd ghqwur gd plqkd jdyhwd, yrfhv 

ydr shufhehu txh d sulphlud shfd h ihlwd gh eurqch, hqtxdqwr hvvd sduhfh ghirupdgd h 

sudwhdgd. Hx uhfreul d shfd frp sudwd sdud txh hod qdr hqfdladvvh qdv rxwudv, qdr h xpd 

fdpdgd pxlwr jurvvd, pdv hx qdr uhfrphqgduld whqwdu oladu rx udvsdu, md txh lvvr srghud 

gdqlilfdu d shfd (dfuhglwh, hx md whqwhl). Sdud frqvhjxlu hvvd sduwh gd fkdyh, yrfh ydl 

suhflvdu duudqmdu xp mhlwr gh uhwludu d sudwd vhp gdqlilfdu r phwdo gd shfd ruljlqdo 

sru edlar ghod, erd vruwh.  

s.v.: Whqwhp vhu udslgrv, halvwh xp mhlwr pdlv ohqwr h xp pdlv udslgr.  

s.v.2: Halvwh xpd pdqlyhod qr ixqgr gr oderudwrulr, hod dolphqwd xpd pdtxlqd 

ghqwur gd sduhgh txh ph shuplwld lplwdu rv udlrv gdv whpshvwdghv, phvpr txh 

lqiholcphqwh ehp pdlv iudfrv. 

      

■ Texto traduzido: A segunda peça da chave está dentro da minha gaveta, vocês 

vão perceber que a primeira peça é feita de bronze, enquanto essa parece deformada e 

prateada. Eu recobri a peça com prata para que ela não encaixasse na outra, não é uma camada 

muito grossa, mas eu não recomendaria tentar lixar ou raspar, já que isso poderá danificar a 

peça (acredite, eu já tentei). Para conseguir essa parte da chave, você vai precisar arranjar um 

jeito de retirar a prata sem danificar o metal da peça original por baixo dela, boa sorte. 

P.S.: Existe uma manivela no fundo do laboratório, ela alimenta uma máquina dentro 

da parede que me permitia imitar os raios das tempestades, mesmo que infelizmente bem mais 

fracos. 
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○ Parte 3: Limpando o caminho 

 

■ Texto cifrado: Hvwd sduwh gdv lqvwuxfrhv qdr h vreuh xpd shfd gd fkdyh, 

pdv vlp vreuh jdudqwlu txh r fdplqkr gh vdlgd hvwhmd vhjxur sdud dtxhohv txh suhflvdp 

sdvvdu sru hoh. Fdvr qdr whqkdp ylvwr dlqgd, qxpd gdv sduhghv whp xp edodr gh ylgur frp 

xp fdqr txh hqwud qd sduhgh, dohp gh xpd erfd sdud dolphqwdfdr (h xp edodr judqgh, fdehp 

xqv 5 olwurv gh oltxlgr qhoh). Vh yrfhv mrjduhp txdotxhu frlvd txh surgxcd jdv ghqwur gr 

edodr h wdpsduhp d vdlgd ghsrlv, r jdv ydl vhu wrgr gluhflrqdgr sdud r fdqr txh hqwud qd 

sduhgh. Hvfrokdp ehp r txh ydr mrjdu od ghqwur, r jdv suhflvd pdwdu r txh hvwd qr 

fruuhgru txh ohyd d vdlgd. 

s.v.: Jdvhv dflgrv vdr pdlv hilflhqwhv sdud uhvroyhu r sureohpd gr fruuhgru.  

s.v.2: Dojr txh hvtxhqwh ydl idflolwdu d sdvvdjhp gr jdv sdud r fruuhgru. 

■ Texto traduzido: Esta parte das instruções não é sobre uma peça da chave, mas 

sim sobre garantir que o caminho de saída esteja seguro para aqueles que precisam passar por 

ele. Caso não tenham visto ainda, numa das paredes tem um balão de vidro com um cano que 

entra na parede, além de uma boca para alimentação (é um balão grande, cabem uns 5 litros 

de líquido nele). Se vocês jogarem qualquer coisa que produza gás dentro do balão e 

tamparem a saída depois, o gás vai ser todo direcionado para o cano que entra na parede. 

Escolham bem o que vão jogar lá dentro, o gás precisa “matar” o que está no corredor que 

leva à saída. 

P.S.: Gases ácidos são mais eficientes para resolver o problema do corredor. 

P.S.2: Algo que esquente vai facilitar a passagem do gás para o corredor. 

 

○ Parte 4: Juntando as partes 

 

■ Texto cifrado: Hx qdr wudedokr frp frodv txh frqvljdp frodu dv gxdv sduwhv 

ghvvd fkdyh. Vr pdlv phwdo frqvhjxluld mxqwdu dv gxdv sduwhv vhp dxphqwdu r wdpdqkr 

gd fkdyh d srqwr gh hod qdr hqwudu qd ihfkdgxud (txh doldv, ilfd shuwr gr fdqr txh hqwud 

qd sduhgh, h vr surfxudu xp srxfr, lvvr vh md qdr dfkdudp). Halvwhp dojxpdv vroxfrhv gh 

phwdlv txh yrfhv srghp xvdu sdud ghsrvlwdu r phwdo gd vroxfdr vreuh r gdv fkdyhv r 

vxilflhqwh sdud txh hodv yrowhp d vhu xpd vr fkdyh. Hvfrokdp ehp h xvhp d pdtxlqd gh 

udlrv gr oderudwrulr, pdv fxlgdgr, h ghladuhp txh pxlwr phwdo vh ghsrvlwh vreuh rv shgdfrv 

xqlgrv gd fkdyh, hod qdr ydl hqwudu qd ihfkdgxud. Erd vruwh. 
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■ Texto traduzido: Eu não trabalho com colas que consigam colar as duas partes 

dessa chave. Só mais metal conseguiria juntar as duas partes sem aumentar o tamanho da 

chave a ponto de ela não entrar na fechadura (que, aliás, fica perto do cano que entra na 

parede, é só procurar um pouco, isso se já não acharam). Existem algumas soluções de metais 

que vocês podem usar para depositar o metal da solução sobre o das chaves o suficiente para 

que elas voltem a ser uma só chave. Escolham bem e usem a máquina de raios do laboratório, 

mas cuidado, se deixarem que muito metal se deposite sobre os pedaços unidos da chave, ela 

não vai entrar na fechadura. Boa sorte. 

 

○ Após resolverem os 4 problemas, os personagens poderão sair do porão pela 

porta secreta e estarão agora livres para fugir da casa do amigo.  

○ A aventura termina com a fuga. 
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Anexos: 

Anexo 1: Prova tradicional aplicada pela professora titular da turma. Com os 

conteúdos correspondentes aos da aventura pedagógicas. Primeira folha: 
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Anexo 1: Prova tradicional aplicada pela professora titular da turma. Com os 

conteúdos correspondente aos da aventura pedagógicas. Segunda folha: 
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Anexo 1: Prova tradicional aplicada pela professora titular da turma. Com os 

conteúdos correspondente aos da aventura pedagógicas. Terceira folha: 
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Anexo 1: Prova tradicional aplicada pela professora titular da turma. Com os 

conteúdos correspondente aos da aventura pedagógicas. Quarta folha: 


