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RESUMO 

 Um dos principais desafios presentes no uso de jogos e vídeos nas escolas é o pré-conceito de que o 

elemento lúdico está diretamente associado com a ausência de aula e apenas ligado a diversão. Diante disso, 

esta monografia, a partir do conteúdo de funções inorgânicas, propõe uma abordagem lúdica para o ensino 

de química através do uso de animes e mangás para a elaboração vídeos e jogos, como potenciais materiais 

para auxiliar num ensino mais dinâmico, que podem contribuir para uma maior aprendizagem significativa 

do aluno. Na primeira etapa desta abordagem alternativa, os vídeos relacionados com o conteúdo foram 

elaborados e exibidos em aula, seguidos de discussões para promover aulas mais dinâmicas através da 

correlação do conteúdo com os desenhos, animes e mangás sugeridos pelos alunos. Na segunda etapa 

aplicou-se o jogo nomeado como “Chemlock Rolmes”, aonde os alunos assumiram o papel de detetive para 

solucionar casos e problemas relacionados com as funções inorgânicas abordadas nos vídeos.  A partir desta 

proposta, foi confirmado o potencial de se trabalhar com o lúdico em sala de aula como forma de aproximar 

conhecimentos fundamentais para o aluno ao passo que desenvolve seu senso crítico através do jogo. 

 

Palavras – chave: Funções inorgânicas, vídeo, jogo, aprendizagem significativa 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 The main challenges present in the use of games and videos in schools is the concept that the play 

element is associated with the absence of class, a camouflage. In view of this problem, this monograph, 

based on the inorganic functions theme, proposes a playful approach for the teaching of chemistry through 

the use of anime and manga for the preparation of videos and games as potential materials to assist in a 

more dynamic teaching that can contribute to a greater meaningful learning of student. In the first step of 

this alternative approach, the videos related to the subject were produced and shown in class, followed by 

discussions to promote a more dynamic class through the correlation of the content with the drawings, 

anime and manga suggested by students. In the second step was applied the game named as “Chemlock 

Rolmes”, where the students assumed the role of detective to solve cases and problems related to the 

inorganic functions present in the videos. From this proposal, it was confirmed the potential of working 

with the playful in the classroom as a way to approach basic knowledge for the student while developing 

his critical sense through the game. 

Key – words: inorganic functions, video, game, meaningful learning 
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1. INTRODUÇÃO 

 Quando refletimos sobre o papel do professor na atualidade vemos que um dos grandes 

desafios da sala de aula é combinar os diversos conhecimentos das mais diferentes áreas do 

saber, os recursos didáticos e a formação humana. Num mundo globalizado, onde constantes 

problemas sociais, econômicos e políticos estão interligados com o grande salto evolutivo da 

ciência e tecnologia, gera reflexões sobre as mudanças a quem possui a função de ensinar e 

formar cidadãos. Como o docente pode reorganizar suas funções frente a todas essas fontes de 

informação? 

 Devido a nossa sociedade estar inserida num contexto de diversidade de formas e meios 

de comunicação, não há como negar que graças aos novos aparelhos eletrônicos, aliados à 

internet, houve um aumento na facilidade e na difusão da informação. No entanto, segundo 

Alves (2010), mesmo que essas novas formas de comunicação sejam reconhecidas como 

potencializadoras para o ensino, ainda se utiliza praticamente apenas a escrita nas escolas. Isso 

faz as atividades escolares competirem contra as tecnologias ou outras atividades que são mais 

prazerosas no ponto de vista do jovem. Para Marchesan (2017), ensinar e aprender acabaram 

sendo desafios nos últimos anos, ainda mais na nova era marcada pela transição para um novo 

modelo organizacional de informação e conhecimento. É necessário fazer reflexões e 

questionamentos sobre como ensinar nessa nova sociedade conectada as mídias e sobre a 

relação da escola com a tecnologia e, portanto, é preciso repensar novas formas de se ensinar, 

já que as tecnologias reinventaram e reformularam a forma de acesso da informação aos alunos 

e a maneira que se relacionam e interagem com o mundo. É natural que com o constante 

desenvolvimento tecnológico, novas tecnologias permitirão métodos de ensinos mais rápidos e 

mais universais, porém vale lembrar que o ato de ensinar não depende apenas das tecnologias. 

Como Moran (2012) explica: 

[…] se ensinar dependesse só de tecnologias, já teríamos achado as melhores soluções 

há muito tempo. Elas são importantes, mas não resolvem as questões de fundo 

(MORAN, 20121, apud MARCHESAN, 2017). 

Para Masetto2 (2012) apud Marchesan (2017), o uso das tecnologias está além da 

substituição do quadro por slides e a utilização do Datashow. Não é suficiente apenas utilizar 

                                                             
1 MORAN, J. M. Ensino e aprendizagem inovadores com tecnologias audiovisuais e telemáticas. In: MORAN, J. 
M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 19. ed. São Paulo: Papirus, 2012. 
2 MASETTO, M. T. Mediação pedagógica e o uso da tecnologia. In: MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. 
A. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 19. ed. São Paulo: Papirus, 2012. 
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vídeos, as redes sociais ou mesmo apps para que o ensino seja possível. Como qualquer outra 

ferramenta, as tecnologias podem ser importantes, mas por si só não conseguem resolver os 

problemas. Cabe ao professor a função de intermediá-las conciliando com os vastos 

conhecimentos e informações disponíveis nos meios digitais de forma que possibilite sua 

compreensão. 

 Segundo Cunha (2012), durante um bom tempo apenas o aluno era culpado por não 

aprender, e a ele era atribuída a responsabilidade pelo fracasso. Hoje o professor também divide 

essa culpa, uma vez que o aluno não sente interesse nem motivação em aprender determinada 

matéria ou conteúdo, pois não se sente desafiado, ou não acha atraente, sendo desafio por parte 

do docente buscar formas alternativas de se ensinar. Nesse contexto, os vídeos e os jogos 

didáticos, ganham espaço como instrumentos para a aprendizagem de conhecimentos químicos, 

à medida que estimulam o interesse do estudante.  

Os vídeos podem ser grandes aliados quando tratamos assuntos ou situações que 

normalmente seriam impossíveis de serem realizadas em sala de aula, pois muitos 

experimentos, seriam impossibilitados de serem realizados num ambiente escolar, seja pela 

falta de infraestrutura, seja pela questão da segurança (muitos reagentes são tóxicos e 

perigosos). Uma alternativa, é a utilização de um vídeo que represente a situação abordada pelo 

professor em sala de aula, para mostrar na prática o que ocorre.  

O vídeo torna-se mais interessante ainda, quando o aluno é quem produz o mesmo. Silva 

(2016, p.3) traz a seguinte ideia sobre a utilização do vídeo-processo: 

Se apenas assistindo ao vídeo o aluno pode apresentar grandes resultados no 

aprendizado, torna-se pertinente pensar no aluno como autor do próprio vídeo, como 

produtor. Percebe-se que grande parte dos adolescentes no Brasil têm acesso à câmera 

(do próprio celular, por exemplo), computador e a internet, desse modo é preciso pôr 

a criatividade dos alunos em prática, dar-lhes autonomia e ao mesmo tempo orientação 

pedagógica para que eles sejam capazes de produzir por si próprios (SILVA, 2016, 

p.3). 

Como a Química é uma ciência experimental, não há como negar que os sentidos são 

fundamentais para sua compreensão e, portanto, o vídeo casa muito bem como ferramenta para 

o seu ensino. Segundo Leite (2014) com a utilização das novas tecnologias, tais como, 

smartphones e computadores, os alunos conseguem organizar, pesquisar, armazenar e espalhar 

uma grande quantidade informação. Como na produção do vídeo, o aluno precisa pesquisar e 

se aprofundar para obter o conhecimento de interesse, além de editar e se organizar, deste modo, 

não há como negar que as novas tecnologias sejam ferramentas úteis.  



16 
 

 
 

Um método alternativo do trabalho com o vídeo é através da proposta de sala de aula 

invertida: o aluno possui uma postura mais ativa, portanto resolve seus problemas e busca seu 

conhecimento através de fontes externas, sendo trabalho do professor atuar como mediador. 

Valente (2014) e Schneiders (2018) explicam, que através do “modelo blended” o processo de 

aprendizagem do aluno pode ser iniciado online, ou seja, através de meios digitais o aluno busca 

o conhecimento, trabalhando com situações problemas relacionados a algum conteúdo. Um 

exemplo é tomar a presença de agentes químicos poluentes presentes em rios e lagoas. O aluno 

vai trazer esse problema para a sala de aula, aonde será então debatido pelo professor e será 

correlacionado com o conteúdo de soluções e concentração, por exemplo. 

 Uma outra ferramenta que auxilia no processo de construção do conhecimento é o jogo 

didático. O jogo ajuda ao aluno a criar novas linhas de raciocínio, enquanto leva para o professor 

a posição de orientador, que estimula e avalia a aprendizagem. Para Alves (2010), o jogo é uma 

oportunidade de desenvolvimento, uma vez que a pessoa se diverte ao mesmo passo que pode 

inovar e aprender. 

A utilização do lúdico no ensino é uma alternativa à educação tradicional.  Teixeira 

(2016) mostra que os jogos podem servir como ferramentas a um ensino diferente, pois ao 

mesmo tempo que são atrativos, graças a sua natureza desafiadora, também podem estimular o 

desenvolvimento das capacidades dos alunos para o embasamento de novos conhecimentos e a 

interligação com saberes antigos. Ou seja, o aluno deve ser autor do seu processo de 

aprendizagem, enquanto que o professor teria o papel de orientador, para que auxiliasse o aluno 

em suas pesquisas. O jogo, além de ser divertido, prende a atenção de seus participantes por 

possuir uma finalidade e geralmente aquele que atinge essa finalidade primeiro é considerado 

vencedor. Ele atrai a atenção de todos os tipos de públicos e é no mínimo interessante, por ser 

diferente do cotidiano. É importante destacar que todo jogo tem regras, que irão ditar o que vale 

dentro daquele mundo por ele criado, sendo essas absolutas. Huizinga (2000) em sua obra traz 

a seguinte ideia sobre o jogo e as regras, reforçando os pontos acima: 

Jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas 
absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um 

sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana 

(HUIZINGA, 2000, p. 33). 

Tendo em vista a importância dos jogos e dos vídeos como recursos didáticos no ensino, 

a proposta do projeto era de utilizar o vídeo como ferramenta motivadora e que chamasse a 

atenção dos alunos para a importância das funções inorgânicas, enquanto o jogo pode ser 
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utilizado como ferramenta avaliadora no processo de aprendizagem do aluno. A partir de 

elementos químicos como o Cálcio e o Ferro desenvolveu-se um conteúdo relativo às Funções 

Inorgânicas, abordado de maneira divertida e desafiadora, para que os alunos aprendam de 

forma mais prazerosa. Tanto as aulas sobre o tema através dos vídeos quanto o jogo visam 

expandir a visão dos alunos quanto à presença de diversas substâncias citadas em sala de aula 

e usadas no cotidiano, além de incentivar a aprendizagem através do lúdico no ensino de 

Química. 

 

1.1. OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é desenvolver, aplicar e a avaliar vídeos e um jogo elaborados 

como ferramentas para o ensino-aprendizagem de Funções Inorgânicas.  

 

Objetivos Específicos 

1) Investigar como como desenhos, animes e músicas podem auxiliar o ensino de Química; 

2) Estimular a compreensão da importância de algumas Funções Inorgânicas;  

3) Investigar como o vídeo e o jogo elaborado podem ser utilizados como ferramentas de 

ensino de forma que traga prazer ao aprender; 

4) Avaliar como um jogo didático que utilize situações problemas permitem o aluno construir 

uma linha de raciocínio científico; 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Uma das maneiras de se trabalhar tanto com o lúdico, quanto o vídeo em sala de aula é 

através de uma abordagem voltada para a aprendizagem significativa. A aprendizagem 

significativa proposta por Ausubel (1980) baseia-se na interação de saberes que o aprendiz já 

sabe (chamado pelo autor de subsunçor) com uma nova informação que será adquirida. Através 

do processo dinâmico de interação desses conhecimentos, a aprendizagem é possível. A 

atribuição de novos significados depende da existência de ideias âncoras e no processo de 

interação, o aluno atribui significados para as novas informações ao passo que um subsunçor 

antigo pode ser modificado e aprimorado tornando-se mais coerente e refinado, ocorrendo então 

o aprendizado. Moreira (2012) reforça essa ideia 

[...] É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela 

interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é 

não-literal e não-arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem 

significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou 

maior estabilidade cognitiva (MOREIRA, 2012, p. 2). 

 Apesar de ter sido construído e desenvolvido de forma sólida, é de se esperar que ao 

longo do tempo, a pouca ou não utilização de determinado subsunçor gera no aluno dificuldades 

no processo de diferenciação e discriminação dos significados dados a estes. A esse processo 

de fragmentação, perda progressiva do conhecimento e esquecimento parcial, é chamado por 

Ausubel (2003) de assimilação obliterante: 

[...] devido a ser psicologicamente mais económico e menos incómodo lembrar, 

meramente, variantes reduzidas das proposições e dos conceitos ancorados mais 

estáveis e gerais do que lembrar as ideias novas e altamente diferenciadas (novos 

significados), assimiladas de forma obliterante pelos primeiros, o significado das 

novas ideias não ensaiadas ou não apreendidas de forma exaustiva tende a ser 

assimilado ou reduzido, ao longo do tempo, aos significados mais estáveis das ideias 

ancoradas estabelecidas. 

[…] por conseguinte, algum tempo depois de ocorrer a aprendizagem, quando começa 

esta segunda fase – a da assimilação obliterante –, as ideias acabadas de apreender 

começam a tornar-se, progressivamente, menos dissociáveis (recuperáveis) das 
respectivas ideias ancoradas, como entidades por direito, até deixarem de estar 

disponíveis e se afirmar estarem esquecidas (AUSUBEL, 2003, p. 108). 

 Na visão de Ausubel (2003), a estrutura cognitiva do sujeito é formada por subsunçores 

que se relacionam entre si de maneira dinâmica através de hierarquias por dois processos, a 

diferenciação progressiva e a reconciliação integradora. Na diferenciação progressiva temos a 

atribuição de novos valores a um conhecimento prévio à medida que este é utilizado 

constantemente para dar significado a novos conhecimentos. Com diversas e sucessivas 

interações entre conhecimento novo e conhecimento prévio, um determinado subsunçor adquire 
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de forma progressiva novos valores, torna-se mais elaborado e mais adequado para suprir as 

necessidades cognitivas naquele dado momento e servir como âncora para futuras 

aprendizagens significativas.  

[…] por conseguinte, no âmago da teoria da assimilação está a ideia de que se 

adquirem os novos significados através da interacção de novas ideias (conhecimentos) 

potencialmente significativas com proposições e conceitos anteriormente 

apreendidos. Este processo interactivo resulta numa alteração quer do potencial 

significado das novas informações, quer do significado dos conceitos ou proposições 

aos quais estão ancoradas e cria, também, um novo produto ideário que constitui o 
novo significado para o aprendiz. O processo de assimilação sequencial de novos 

significados, a partir de sucessivas exposições a novos materiais potencialmente 

significativos, resulta na diferenciação progressiva de conceitos ou proposições, no 

consequente aperfeiçoamento dos significados e numa potencialidade melhorada para 

se fornecer ancoragem a aprendizagens significativas posteriores (AUSUBEL, 2003, 

p. 106). 

 Já a reconciliação integradora ocorre através da troca e negociação e tem a função de 

retirar as diferenças, resolver conflitos entre um subsunçor e um conhecimento que será 

adquirido, e de integrar novos valores, apontando as semelhanças e diferenças entre os saberes. 

Como Moreira (2012) explica, os dois processos ocorrem de maneira dinâmica, já que que se 

houvesse apenas a agregação de conhecimentos sem um filtro e uma prévia seleção, seriam 

estes todos similares e iguais. É através de um contínuo processo de ruptura e reconstrução, que 

a aprendizagem significativa ocorre.  

[...] a natureza e as condições da aprendizagem por recepção significativa activa 

também exigem um tipo de ensino expositivo que reconheça os princípios da 
diferenciação progressiva e da reconciliação integradora nos materiais de instrução e 

que também caracterize a aprendizagem, a retenção e a organização do conteúdo das 

matérias na estrutura cognitiva do aprendiz. O primeiro princípio reconhece que a 

maioria da aprendizagem e toda a retenção e a organização das matérias é hierárquica 

por natureza, procedendo de cima para baixo em termos de abstracção, generalidade 

e inclusão. A reconciliação integradora tem a tarefa facilitada no ensino expositivo, 

se o professor e/ou os materiais de instrução anteciparem e contra-atacarem, 

explicitamente, as semelhanças e diferenças confusas entre novas ideias e ideias 

relevantes existentes e já estabelecidas nas estruturas cognitivas dos aprendizes 

(AUSUBEL, 2003, p. 6). 

 A teoria de Ausubel, portanto, prioriza a integração do conteúdo aprendido com a 

estrutura cognitiva. O conhecimento prévio é a variável, o determinante para que as novas 

informações e conhecimentos consigam ser aprendidos. Este servirá como apoio (ou âncora) 

para os novos saberes, incorporando-os em sua estrutura resultando na aprendizagem 

significativa. Desta forma, pode-se utilizar vídeos e jogos para gerar um subsunçor, uma vez 

que um dos requisitos para se ter a aprendizagem significativa é a utilização do material 

potencialmente significativo. Com um subsunçor adequado e a mediação apropriada do 

professor, temos a interação dos conhecimentos e nisso, os novos conhecimentos adquirem 
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significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior 

estabilidade cognitiva. 

 Tem que ser destacado aqui que a aprendizagem significativa não é um processo 

mecânico. Moreira (2012) adverte que se o aprendiz esquece completamente, como se nunca 

tivesse aprendido e construído aquele conhecimento, a aprendizagem ocorreu de forma 

mecânica e não de forma significativa. Como é explicado:  

[…] a aprendizagem que mais ocorre na escola é outra: a aprendizagem mecânica, 

aquela praticamente sem significado, puramente memorística, que serve para as 

provas e é esquecida, apagada, logo após. Em linguagem coloquial, a aprendizagem 
mecânica é a conhecida decoreba, tão utilizada pelos alunos e tão incentivada na 

escola (MOREIRA, 2012, p. 12). 

 A aprendizagem mecânica é o puro armazenamento da informação, sem dar uma 

compreensão ou significado, produzindo apenas aplicações mecânicas de casos, situações, 

problemas ou exercícios já conhecidos. Já a aprendizagem significativa solicita de um nível de 

compreensão mínimo, um manuseio do conhecimento que seja capaz de desenvolver e enfrentar 

novos problemas, além de ser capaz de dominar, manipular e explicar conhecimentos prévios. 

A aprendizagem mecânica pode ser transformada em aprendizagem significativa com a 

intervenção do ensino potencialmente significativo e para tal, o aprendiz deve possuir ideias-

âncora apropriadas. 

 Para que seja propiciada a aprendizagem significativa é necessário que duas condições 

sejam atendidas: que o professor ofereça um material potencialmente significativo para 

aprendizagem e o aluno precisa ter certa predisposição para aprender. Segundo Moreira (2012), 

além do material ter um significado lógico à uma estrutura cognitiva apropriada, deve ser 

apropriado para que o aluno consiga relacionar o saber novo com seus subsunçores. 

[...] A primeira condição implica l) que o material de aprendizagem (livros, aulas, 

aplicativos, ...) tenha significado lógico (isto é, seja relacionável de maneira não-

arbitrária e não-literal a uma estrutura cognitiva apropriada e relevante) e 2) que o 

aprendiz tenha em sua estrutura cognitiva ideias-âncora relevantes com as quais esse 

material possa ser relacionado. Quer dizer, o material deve ser relacionável à estrutura 

cognitiva e o aprendiz deve ter o conhecimento prévio necessário para fazer esse 

relacionamento de forma não-arbitrária e não-literal (MOREIRA, 2012, p. 8). 

 É importante destacar que o material é uma ferramenta, ou seja, ele em si não é 

significativo, apenas potencialmente significativo. Não existe por exemplo, jogo significativo 

uma vez que são as pessoas quem atribuem algum significado para o mesmo. Através do 

material potencialmente significativo e da intermediação do professor com os conhecimentos 

dos alunos, que o discente consegue atribuir significados aos materiais e ferramentas de 
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aprendizagem, através de um processo de negociação entre as novas informações e os 

conhecimentos estáveis já existentes na estrutura cognitiva (MOREIRA, 1997).  

[...] A atribuição de significados às novas informações por interação com significados 

claros, estáveis e diferenciados já existentes na estrutura cognitiva, que caracteriza a 

aprendizagem significativa subordinada, ou emergência de novos significados pela 

unificação e reconciliação integradora de significados já existentes, típica da 
aprendizagem superordenada, em geral não acontecem de imediato. Ao contrário, são 

processos que requerem uma troca de significados, uma “negociação” de significados, 

tipicamente vygotskyana (MOREIRA, 1997, p. 9). 

 Pode acontecer da ferramenta didática não ter um significado lógico e aí temos um 

problema na primeira condição: o material deve ser potencialmente significativo, mas também 

pode ocorrer do aluno pode querer atribuir valores aos novos conhecimentos e não ter um 

conhecimento prévio adequado. Para esse caso, utiliza-se um recurso, os chamados 

organizadores prévios. 

 Moreira (2012) explica que os organizadores prévios são recursos utilizados quando o 

aprendiz possui alguma defasagem em um subsunçor chave para o processo de aprendizagem. 

Podem ser problemas, aulas, ou vídeos, que são utilizados antes da apresentação do material de 

aprendizagem a ser utilizado e possuem um grau maior de generalidade em relação ao mesmo. 

Há dois tipos de organizadores prévios: o primeiro supre a necessidade deum conhecimento 

que o aluno deveria saber através de signos que são familiares ao aluno; o mesmo é chamado 

de organizador expositivo. Quando o material a ser utilizado é familiar ao aluno, Ausubel 

(2003) recomenda utilizar o organizador comparativo, que faz com que novos conhecimentos 

sejam incorporados à estrutura cognitiva, através de uma diferenciação e discriminação de 

conhecimentos prévios. 

[...] Sempre que a capacidade de discriminação entre ideias ancoradas e novas ideias 

do material de instrução seja um problema grave, pode utilizar-se um organizador 

comparativo que clarifique de modo explícito semelhanças e diferenças entre os dois 

conjuntos de ideias. Quando não se trata de um problema especial, geralmente é 

suficiente um organizador expositivo (AUSUBEL, 2003, p. 12). 

 Tanto os jogos quanto os vídeos, filmes e outros elementos promovem uma melhor 

interação entre os indivíduos. Como Moreira (1997) explica, na visão Vygotskyana, os signos 

e instrumentos são construídos de maneiras sociais, históricas e culturais e o aluno só pode se 

apropriar dos mesmos através da interação social. Para compreender o desenvolvimento 

cognitivo é necessário ter como referencial o contexto social, histórico e cultural em que o 

mesmo ocorre. Sob a ótica Vygotskyana, o aluno tem um papel mais ativo sendo o protagonista 

do seu processo de aprendizagem, enquanto ao professor cabe, portanto, o papel de mediador.  
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 Os processos como pensamento, linguagem e comportamentos possuem sua origem nos 

processos sociais, porém para que ocorra essa transição de relações sociais para processos 

mentais superiores é necessária uma mediação por instrumentos e signos. Berni (2006) explica 

que a mediação é o elemento chave, já que através desse processo é estabelecida a relação do 

homem com outros homens e com o mundo e dele, as funções psicológicas superiores se 

desenvolvem. 

[...] O uso de meios artificiais – a transição para a atividade mediada – muda, 

fundamentalmente, todas as operações psicológicas, assim como o uso de 

instrumentos amplia de forma ilimitada a gama de atividades em cujo interior as novas 
funções psicológicas podem operar. Nesse contexto, podemos usar o termo função 

psicológica superior, ou comportamento superior com referência à combinação entre 

o instrumento e o signo na atividade psicológica (VYGOTSKY3, 1998, apud  BERNI, 

2006, p.2539). 

 Na ótica Vygotskyana o instrumento é uma ferramenta utilizada para fazer determinada 

tarefa, enquanto o signo está relacionado com o significado de algo. As palavras, a língua e a 

matemática são exemplos de signos e através da internalização dos instrumentos e dos signos 

que o desenvolvimento cognitivo ocorre. Moreira (1997) explica que quanto maior for o uso 

contínuo e progressivo dos signos, mais as operações psicológicas sobre o que um indivíduo é 

capaz vão se aprimorando, aperfeiçoando e se remodelando. De maneira similar, o uso contínuo 

dos instrumentos faz com que o sujeito se acostume e aperfeiçoe seu manuseio do mesmo, 

promovendo novas funções. Portanto, através da mediação dos instrumentos e dos signos é que 

ocorre o desenvolvimento cognitivo. 

[...] o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, ou seja, pelos 

instrumentos lingüísticos do pensamento e pela experiência sociocultural da criança. 

Fundamentalmente, o desenvolvimento da lógica na criança, como o demonstraram 

os estudos de Piaget, é função direta do seu discurso socializado. O crescimento 

intelectual da criança depende do seu domínio dos meios sociais de pensamento, ou 

seja, da linguagem (VYGOTSKY, 1993, p. 54). 

[...] Temos que entrar também em linha de conta com os instrumentos utilizados e a 

mobilização dos meios adequados e necessários para o realizar. Para explicar as 

formas mais elevadas do comportamento humano, temos que pôr a nu os meios através 

dos quais o homem aprende a organizar e dirigir o seu comportamento. Todas as 
funções psíquicas de grau mais elevado são processos mediados e os signos são os 

meios fundamentais utilizados para os dominar e orientar. O signo mediador é 

incorporado na sua estrutura como parte indispensável a bem dizer fulcral do processo 

total. Na gênese do conceito, esse signo é a palavra, que a princípio desempenha o 

papel de meio de formação de um conceito, transformando-se mais tarde em símbolo 

(VYGOTSKY, 1993, p. 59). 

                                                             
3 VYGOTSKY, L. S. A Formação Social da Mente. 6ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
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 Uma vez que os signos e os instrumentos são formados com as construções históricas, 

sociais e culturais, logicamente o aluno só pode se apropriar do mesmo através de uma interação 

social. Sob a ótica Vygotskyana a interação social possui um papel chave, já que a mesma é a 

ponte fundamental para a transmissão dinâmica do saber construído culturalmente. A mediação 

permite o entendimento de um material potencialmente significativo, como um jogo ou vídeo. 

Para entendermos melhor como a mediação promove o desenvolvimento cognitivo precisamos 

ter em mente que sob a ótica de Vygotsky há dois níveis de desenvolvimento. Berni(2006) nos 

explica que um está relacionado com o que o aluno pode e não pode fazer sem auxílio ou ajuda, 

chamado de zona de desenvolvimento real (ZDR) e o segundo nível está relacionado com a 

capacidade do discente resolver situações-problemas com o auxílio ou ajuda conhecido como 

zona de desenvolvimento proximal (ZPD). 

 De acordo com Berni (2006) a função do professor é sempre intervir para organizar os 

saberes para que o conhecimento do aprendiz suba para um nível mais elevado. Nesse sentido, 

o papel do professor é atuar na ZDP, uma vez que nela encontra-se o potencial referente a 

capacidade de aprender de fato. O discente deve ter um papel ativo no seu processo de 

aprendizagem, que ocorre através das relações pessoais. Com a interação progressiva, algum 

tempo depois uma situação-problema que só pode ser resolvida com a ZDP posteriormente 

poderá ser solucionado na ZDR. Berni (2006, p. 7) afirma: 

[...] O objetivo, então, é que a realização de algo feito na ZPD possa, em breve ser 

feito na ZDR, buscando a autonomia de atuação dos sujeitos envolvidos. Assim a ZPD 
é considerada um instrumento-e-resultado, pois leva ao desenvolvimento, nela o 

conhecimento é co-construído, pois a fala de um é estratégia para 

construção/crescimento do outro. Nas relações interpsicológicas vai se criando uma 

base para a construção intrapsicológica. 

 Moreira (1997) mostra que apesar das diferenças, a aprendizagem significativa pode ser 

vista sobre uma perspectiva Vygotskyana: se o aprendiz trabalha em sua zona de 

desenvolvimento real, acaba por reforçar conhecimentos já conhecidos, processo similar ao de 

reforçar um subsunçor sob a ótica Ausubeliana. Quando a ZDP é estimulada, através da 

interação social cultural, o aluno obtém novos conhecimentos e aprimora as ideias-âncora, 

como ocorre na aprendizagem significativa subordinada. 

[...] A atribuição de significados às novas informações por interação com significados 

claros, estáveis e diferenciados já existentes na estrutura cognitiva, que caracteriza a 
aprendizagem significativa subordinada, ou emergência de novos significados pela 

unificação e reconciliação integradora de significados já existentes, típica da 

aprendizagem superordenada, em geral não acontecem de imediato. Ao contrário, são 

processos que requerem uma troca de significados, uma “negociação” de significados, 

tipicamente vygotskyana.[...] Tem, portanto, muito sentido falar em aprendizagem 
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significativa em um enfoque Vygotskyano à aprendizagem. A tal ponto que se poderia 

inverter o argumento e dizer que tem muito sentido falar em interação social 

Vygotskyana em uma perspectiva Ausubeliana à aprendizagem. Quer dizer, a 

aprendizagem significativa depende de interação social, i.e., de intercâmbio, troca, de 

significados via interação social. Por outro lado, não se deve pensar que a facilitação 

da aprendizagem significativa se reduz a isto (MOREIRA, 1997). 

 

2.1. O JOGOE A EDUCAÇÃO 

 De acordo Huizinga (2000) o jogo é um fenômeno natural e é mais antigo que a cultura, 

uma vez que até mesmo animais são capazes de realizar atividades lúdicas, uma vez que 

brincam da mesma maneira que os humanos. Todos os elementos presentes na brincadeira dos 

animais são elementos essenciais em jogos humanos. Em sua visão, Huizinga (2000) explica 

que jogo possui um significado, um sentido em específico e que o ato de se divertir é a sua 

essência. Uma vez que o mesmo não está restrito ao ser humano e não possui um fundamento 

em um elemento racional, a existência do jogo não está ligada a um nível de civilização 

específico. 

 O jogo distingue-se das demais práticas do cotidiano por ser uma atividade que demanda 

de um local, uma duração e regras pré-definidas. Huizinga (2000) nos diz que todo jogo é 

realizado num local limitado, de maneira imaginária e temporária. Mesmo após o seu fim, o 

jogo pode se tornar tradição, ser transmitido e repetido. Todos jogos e brincadeiras possuem 

suas regras e ordens. Através dessas leis, é criada uma ordem absolutaque caso não seja 

cumprida, faz com que o jogo perca seu valor. Há também o elemento de tensão, ocasionadopela 

incerteza, o acaso, que incentiva um esforço para jogar até o fim, para que o jogador ganhe com 

o sacrifício de seus esforços. Huizinga (2000) chega a dizer que o elemento de tensão confere 

ao jogo um valor ético, já que ao mesmo tempo em que são colocadas à prova as habilidades 

do jogador, também é colocada em prova sua “lealdade”, ou seja, apesar do desejo de ganhar, 

o jogador deve respeitar a ordem imposta pelas regras. 

 O que difere um jogo educativo de um jogo não educativo? Kishimoto (1998) explica 

que além da função lúdica inerente associada a qualquer jogo, este também precisa ter a função 

educativa. A função lúdica está relacionada com o elemento de prazer, divertimento, presente 

no jogo; a função educativa está diretamente relacionada ao ensino de um conteúdo, um 

conhecimento, um saber. 

[...] O jogo como promotor de aprendizagem e do desenvolvimento passa a ser 

considerado nas práticas escolares como aliado importante para o ensino, já que 
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coloca o aluno diante de situações lúdicas. O jogo pode ser uma boa estratégia para 

aproximá-lo dos conteúdos culturais a serem vinculados na escola (KISHIMOTO, 

2003, p. 13). 

 Apesar do jogo possuir a possibilidade de ser uma ferramenta no processo de 

aprendizagem, Soares (2008) adverte que o desbalanceamento das duas funções pode acarretar 

numa ineficácia do jogo: 

[...] O equilíbrio entre as duas funções citadas é o objetivo do jogo educativo. Se uma 

destas funções for mais utilizada do que a outra, ou seja, se houver um desequilíbrio 

entre elas, provoca-se duas situações: não há mais ensino, somente jogo, quando a 
função lúdica predomina em demasia, ou a função educativa elimina toda a ludismo 

e a diversão, restando apenas o ensino (SOARES, 2008, p. 7). 

 Os professores precisam então levar em consideração que ao proporem jogos em sala 

de aula, como os aprendizes não possuem poder de escolha, a atividade não ocorre de maneira 

voluntária, possuindo uma função mais educativa do que lúdica, o que é chamado por alguns 

teóricos como “paradoxo do jogo educativo”. Esse paradoxo ocorre quando elementos 

considerados distintos como o jogo e a educação são combinados e se unem. Para amenizá-lo, 

deve ocorrer a conciliação da liberdade do jogo com uma orientação adequada dos processos 

educativos, ou seja, essa contradição é eliminada quando o aluno tem assegurada sua liberdade 

para brincar e se divertir. 

 Para que o jogo consiga atender tanto sua condição lúdica, quanto a educativa, alguns 

requisitos precisam ser atendidos. Ao citar Campange (1989), Soares (2008) enuncia os critérios 

sugeridos. São eles: valor experimental, valor de estruturação, valor de relação e valor lúdico. 

O valor experimental permite explorar e manipular. Ao ensinar fundamentos de alguma 

disciplina, deve permitir-se a manipulação de algum tipo de brinquedo, uma ferramenta, um 

local ou ação. A estruturação deve auxiliar as estratégias e soluções do aprendiz, valorizando a 

liberdade de ação dentro das regras especificadas pelo jogo. A relação deve motivar e estimular 

a relação e o convívio social entre os jogadores e entre o local do jogo como um todo. O lúdico 

possui a finalidade de avaliar a capacidade dos objetos estimularem a ação lúdica.  

 Na visão de Soares (2008), o professor deve realizar pesquisas para saber os jogos mais 

populares, mais procurados pelo perfil dos discentes de suas aulas e o que os mesmos acham 

divertido em suas concepções. Outro ponto positivo em relação ao jogo é o fato do seu estímulo 

pela busca pela resposta sem o constrangimento ao errar.  
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[...] O benéfico do jogo está nessa possibilidade de estimular a exploração em busca 

de resposta e em não se constranger quando se erra (KISHIMOTO4, 1996 apud 

SOARES, 2008, p. 8). 

 Antes de prosseguirmos, devemos ter em mente que há dois tipos de jogos quando o 

assunto é promover a aprendizagem através do jogo: o jogo educativo e o jogo didático. Ao 

citar Kishimoto (1996), Soares (2008) nos explica que quando o jogo educativo aparece em um 

sentido mais geral como material que permita a exploração livre sob a supervisão do professor, 

em buscado desenvolvimento geral de capacidades e habilidades. Quando há uma situação mais 

restritiva, geralmente realizada na sala ou em um laboratório, com um material que exige 

orientações visando a incorporação ou prática de conteúdos e conhecimentos mais específicos, 

temos um jogo didático. Todo jogo didático é um jogo educativo, porém um jogo didático 

possui uma atividade intencional orientada pelo mestre. Cunha (2012, p.95) reforça essa ideia 

dizendo que “os jogos didáticos têm função relacionada à aprendizagem de conceitos, não sendo 

uma atividade totalmente livre e descomprometida, mas uma atividade intencional e orientada 

pelo professor”.   

 Segundo Soares (2008) há duas formas de divisão em relação ao modo de utilizarmos 

os jogos no ensino de Química. Através do desenvolvimento e posterior aplicação dos jogos, 

brincadeiras e atividades lúdicas e através de uma pesquisa, coleta de dados e análise do jogo, 

brincadeira ou atividade lúdica aplicada. Para que as atividades lúdicas ou os jogos didáticos 

possam ser elaborados são necessários alguns requisitos, dentre eles: espaços apropriados para 

ser realizado o jogo ou brincadeira, ou seja uma delimitação de espaço; priorização da diversão 

assim como qualquer outro jogo ou brincadeira, uma vez que o material pode até ser 

interessante, mas por não ser suficientemente lúdico, acaba sendo um material didático como 

qualquer outro; regras, já que as regras são os pilares do jogo que mantém a ordem necessária 

para o seu bom funcionamento; liberdade, uma vez que, se o aluno não participa de forma 

voluntária, a atividade perde o seu caráter lúdico.  

 Cunha (2012, p.96) explica que no ensino de Ciências, os jogos didáticos são potenciais 

recursos didáticos na aprendizagem de conceitos e alguns dos principais objetivos que devem 

ser considerados na utilização desses recursos. 

a) proporcionar aprendizagem e revisão de conceitos, buscando sua construção 
mediante a experiência e atividade desenvolvida pelo próprio estudante;  

b) motivar os estudantes para aprendizagem de conceitos químicos, melhorando o 

seu rendimento na disciplina;  

                                                             
4 KISHIMOTO. T. M. O Jogo e a Educação Infantil. IN:  KISHIMOTO, T. M. (org). Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a 
Educação. São Paulo: Cortez Editora, 1996. 
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c) desenvolver habilidades de busca e problematização de conceitos;  

d) contribuir para formação social do estudante, pois os jogos promovem o debate e 

a comunicação em sala de aula;  

e) representar situações e conceitos químicos de forma esquemática ou por meio de 

modelos que possam representá-los.  

 Outra questão que precisa ser levantada é que o jogo possibilita uma abordagem 

construtivista, no que tange o processo de aprendizagem, uma vez que há a valorização das 

ações e esforços do aprendiz, sendo estes mais importantes do que o conhecimento que será 

aprendido. Outro fator importante enunciado por Cunha (2012) é o erro: quando o aluno erra 

durante um jogo, o professor pode aproveitar da situação e discutir ou problematizar a situação 

e o estudante não se sente oprimido ou reprimido, uma vez que a função prazerosa do jogo 

aliada a não punição permite que o aprendiz expresse da melhor maneira possível seus 

argumentos e sua linha de raciocínio. 

 Para que o jogo didático seja eficiente, é crucial que o docente o experimente antes de 

aplicá-lo em sala de aula e que ele vivencie a atividade de jogar. O mestre primeiramente deve 

desenvolver a atividade como se fosse um de seus aprendizes, pois só assim seriam levados em 

consideração dois aspectos levantados por Cunha (2012), o caráter motivacional, que está 

relacionado com o interesse do aluno pela atividade e o caráter de coerência, que está ligado às 

regras, aos objetivos pedagógicos e materiais e recursos disponibilizados para o 

desenvolvimento da aula. 

 Cunha (2012) explica que ao elaborar uma atividade sob a perspectiva do aluno, o 

professor deve ter coerência, ao elaborar as regras, o nível de dificuldade, a melhor transposição 

didática que precisa ser utilizada para uma linguagem mais acessível, o conceito explorado além 

do tempo e material necessários para sua confecção. O docente possui a função de guiar e 

conduzir as atividades e, melhor a orientação e condução do professor, melhor será o 

desenvolvimento e progresso do material didático utilizado em sala de aula.  

[...] Um jogo será tanto mais didático quanto mais coerente for a condução dada pelo 

professor durante o seu desenvolvimento em sala de aula. Este deve definir claramente 

qual ou quais as atividades a serem realizadas antes, durante e após o término de jogo. 
Caso essas definições não sejam claras, este poderá se tornar um mero instrumento de 

diversão e brincadeira em sala de aula, não atingindo o seu principal objetivo: a 

aprendizagem de conceitos (CUNHA, 2012, p. 95). 

 Vale destacar também que termos como substâncias, fórmulas químicas e 

representações não devem ser utilizados com a intenção de memorização de conceitos, mas sim 

a familiarização dos alunos com uma linguagem química, mais científica. Assim, o professor 

deve estar preocupado em utilizar uma transposição didática adequada, com uma linguagem 
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mais compreensível, mas valorizando também a linguagem e termos científicos. Ao citar Rizzo 

(2001), Cunha (2012, p. 97) nos traz cinco cautelas cruciais que o mestre precisa tomar para 

que o jogo possua um máximo de aproveitamento. São elas: 

a) Incentivar a ação do aluno: ao se trabalhar com jogos em sala de aula, o professor deve 

inicialmente estimular a participação do estudante para a sua ação ativa, considerando 

todos os aspectos do jogo, ou seja, o aspecto educativo e o aspecto lúdico;  

b) Apoiar as tentativas do aluno, mesmo que os resultados, no momento, não pareçam 

bons. Algumas vezes, a atividade com jogos pode demonstrar as deficiências de 

aprendizagem de alguns estudantes. Nesse aspecto, é importante a atenção do professor 

em gerar um clima estimulante para a continuidade e superação dos obstáculos 

encontrados;  

c) Incentivar sempre a criação de esquemas próprios de avaliar grandezas e de operá-los 

na mente. O jogo é um recurso importante para a formação de esquemas e de 

representações mentais, assim o professor deve buscar, sempre que possível, operar na 

formulação dessas representações;  

d) Incentivar a decisão em grupo no estabelecimento das regras. Mesmo o jogo tendo as 

suas próprias, é comum que, durante a execução dos jogos, os estudantes criem ou 

alterem essas regras. É função do professor apoiar as decisões do grupo, pois o 

estabelecimento de regras determinadas pelo grupo faz parte das estratégias do jogar. 

Essas regras podem ser desde os critérios de escolha, como quem vai jogar primeiro, até 

de funcionamento mais específico do andamento do jogo; 

e) Estimular a tomada de decisões de ideias entre os jogadores e a criação de argumentos 

para a defesa de seus pontos de vista. As discussões que acontecem durante o jogo são 

extremamente importantes para construção de conceitos e de ideias científicas. Assim, 

estimular a troca de ideias e valorizar a interação entre os estudantes é função do 

professor. 

 Através dessas medidas, há chances maiores do jogo ser aproveitado ao máximo. A 

primeira cautela está relacionada com a participação do aluno com a atividade proposta: o 

mestre deve tornar o jogo mais convidativo, atrativo, para que o discente se sinta estimulado a 

participar da atividade. Se ele se sente forçado o material didático perde seu conceito, seu 

significado, já que a voluntariedade é uma das características fundamentais presente no jogo. 

Além disso, todas as tentativas, estratégias e alternativas propostas pelos alunos devem ser 

apoiadas, mesmo que num primeiro momento os resultados não sejam satisfatórios. Cunha 
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(2012) atenta ao professor, que este deve terem mente que o jogo é uma atividade aonde o aluno 

pode demonstrar suas deficiências de aprendizagem sem se importar, devido ao elemento 

lúdico. O professor deve sempre estimular e motivar o aluno para que continue com a atividade, 

de forma que o mesmo supere eventuais problemas ao longo do caminho. Quando o professor 

incentiva a autonomia do aluno em criar suas próprias estratégias e linhas de raciocínio, permite 

o amadurecimento do mesmo. Esse amadurecimento ocorre de forma ainda mais eficaz quando 

os alunos têm um papel ativo ao tomar uma decisão em grupo para estabelecer e criar regras, 

relacionadas a quem vai jogar primeiro ou o sistema de rotação do jogo. E por fim, a última 

medida está relacionada com a capacidade argumentativa do jogador. Através do jogo o aluno 

amadurece seus argumentos para defender seu ponto de vista ao passo que constrói conceitos e 

ideias científicas através dos debates que ocorrem durante o jogo. 

 Cunha (2012) adverte que uma vez que o jogo provavelmente será ministrado no Ensino 

Médio, os jogos mais recomendados são os jogos intelectuais, que têm objetivos e regras bem 

definidas, estimulam as habilidades cognitivas e jogos com esse tipo de características 

geralmente são facilitadores no processo de interiorização dos conteúdos que são muitas vezes, 

abstratos para o aluno. Através desses jogos, é possível que os próprios estudantes avaliem o 

próprio jogo, além de avaliarem seu próprio desempenho. O professor tem o papel de avaliador, 

tanto das habilidades cognitivas, quanto as habilidades afetivas, além de intervir no jogo caso 

porventura algum erro aconteça, uma vez que nesse momento o aprendiz possui a oportunidade 

de refletir. 

 

2.2. AS TECNOLOGIAS E A EDUCAÇÃO 

 Numa sociedade repleta de informação, é natural que ocorra uma constante renovação 

no processo de comunicação, de aprendizagem e de transmissão de informação, de forma a 

integrar e incorporar as tecnologias na vida humana, de forma individual e social. Na visão de 

Moran (2006), uma mudança no processo de ensino/aprendizagem acontece quando 

incorporamos sob uma visão inovadora as tecnologias, sejam elas telemáticas, as audiovisuais, 

as textuais, as orais, musicais, lúdicas e corporais. As novas tecnologias ainda são muito pouco 

exploradas em sala de aula, apesar de seu enorme potencial e um dos desafios para os novos 

educadores é a adaptação ao novo leque de opções metodológicas a fim de organizar uma 

comunicação melhor com os alunos. O professor deve aprender a manipular as novas 
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tecnologias, para facilitar o envolvimento do aluno com a aula, principalmente com a utilização 

de elementos da cultura popular como filmes, vídeos, desenhos, seriados e novelas. Moran 

(2006) explica: 

[...] Na sociedade atual, em virtude da rapidez com que temos que enfrentar situações 

diferentes a cada momento, cada vez utilizamos mais o processamento multimídico. 

Por sua vez, os meios de comunicação, principalmente a televisão, utilizam a narrativa 

com várias linguagens superpostas, que nos acostuma, desde pequenos, a valorizar 

essa forma de lidar com a informação, atraente, rápida, sintética, o que traz 

conseqüências para a capacidade de compreender temas mais abstratos de longa 

duração e de menos envolvimento sensorial (MORAN, 2006, p. 20). 

[...] Um dos grandes desafios para o educador é ajudar a tomar a informação 

significativa, a escolher as informações verdadeiramente importantes entre tantas 

possibilidades, a compreendê-las de forma cada vez mais abrangente e profunda e a 

tomá-las parte do nosso referencial (MORAN, 2006, p. 23). 

 Uma das maneiras de se integrar as tecnologias às salas de aula é através dos vídeos. 

Segundo Moran (1995), o vídeo por si só ajuda o professor além de atrair os alunos, através da 

aproximação da sala de aula com o cotidiano do aluno, através de linguagens mais informais e 

compreensíveis. É possível também introduzir novas questões no processo educacional, porém 

muitas vezes, por estar ligado a um contexto de lazer e entretenimento, na cabeça do aluno o 

vídeo é visto como um momento de descontração, de lazer e não de aula. 

 A função do professor é aproveitar esse positivismo para atrair o aprendiz para assuntos, 

temas e conteúdos da disciplina, no mesmo passo que precisamos prestar atenção para 

estabelecer novos links entre o vídeo e as outras atividades da aula. Silva (2016) nos adverte: 

[...] Em relação ao uso do vídeo, o professor deve pensar não apenas como uma forma 

de entreter o aluno, mas como estímulo, juntamente com outras atividades, onde toda 

a classe possa interagir e aprender. 

 Moran (1995) mostra situações que devem ser evitadas ao se utilizar o vídeo em sala de 

aula, sendo elas: vídeo como tapa-buraco, vídeo-enrolação, vídeo-perfeição, vídeo-

deslumbramento e Só vídeo. O vídeo-tapa buraco ocorre quando é exibido um vídeo por causa 

de um imprevisto. Pode até ser útil, mas sua repetição reforça a ideia de que o vídeo está 

associado com não ter aula. O vídeo-enrolação ocorre quando é exibido um vídeo sem relação 

com a matéria. Vídeo-deslumbramento é o uso do vídeo em todas as aulas, tornando-se 

exaustivo, sem a utilização de outras atividades dinâmicas. O vídeo-perfeição é o 

questionamento exagerado parte dos professores devido a problemas informacionais ou de 

estética. Questionar de erros presentes nos vídeos ou filmes é uma maneira útil para explicar e 

questionar determinados conceitos, mas o exagero atrapalha a utilização do vídeo. Por fim, o 
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só vídeo é a apresentação do vídeo sem realizar um debate e correlacioná-lo com assuntos 

presentes na sala de aula.    

 Outra questão importante na utilização do vídeo é a linguagem que deve ser utilizada. 

Silva (2016) explica que apesar dos vídeos representarem um bom recurso didático para aulas 

de Química contextualizadas no Ensino Médio, tanto a linguagem quanto os vídeos devem ser 

previamente selecionadas para que sejam adequados para os estudantes que farão uso do 

mesmo. Outro ponto levantado por Silva (ibid) é a confecção e elaboração do vídeo tendo o 

aluno como autor, uma vez que grande parte dos jovens possuem acesso à câmera, como o 

próprio celular, computador e a internet, que são as ferramentas necessárias pra se produzir e 

editar um vídeo. Quando o aluno produz seu próprio vídeo, os vídeos podem ser trabalhados de 

inúmeras maneiras, não possuindo um modelo, algo fixo a ser seguido. Mas como nortear a 

utilização dos vídeos em sala de aula? Moran (1995) traz alguns métodos para se utilizar o 

vídeo, dos quais vale a pena destacar: vídeo como sensibilização, vídeo como ilustração, vídeo 

como simulação, vídeo como conteúdo de ensino e vídeo como produção. 

 O vídeo como sensibilização é utilizado para introduzir um novo assunto, despertar a 

curiosidade para o aprendizado de novos conteúdos, despertando o interesse pela matéria. O 

vídeo como ilustração, ajuda a representar cenários citados em aula que são desconhecidos 

pelos alunos. Ao representar uma situação histórica por exemplo, os alunos conseguem se situar 

de forma melhor determinado contexto histórico. O vídeo como simulação é bem parecido com 

o vídeo ilustração, utilizado geralmente para simular experiências e experimentos de Química 

perigosos que só seriam possíveis de serem realizados em laboratório, ou então processos que 

demandam de bastante tempo. O vídeo pode mostrar as etapas de desenvolvimento de uma 

borboleta por exemplo, o crescimento de uma árvore e até reações químicas que levam horas 

em poucos segundos. O vídeo como conteúdo de ensino mostra um assunto de maneira direta, 

informando um tema específico, ou indireta, aonde o tema é abordado de diferentes formas 

interdisciplinares.  Por fim, o vídeo como produção talvez seja o mais importante no aspecto de 

armazenar a informação. É uma forma de registrar eventos, aulas, experiências, facilitando o 

trabalho do professor e dos alunos ao armazenar a informação e posteriormente transmiti-la. 

 Como Moran (ibid) explica, o professor precisa explorar mais a utilização do vídeo 

como ferramenta de ensino. O vídeo possibilita uma nova forma de comunicação, adequada 

principalmente para os jovens. Por gostarem de filmar, fotografar e registrar os momentos, a 

escola tem o papel de dar incentivo às suas produções. Por possuir o moderno por estar 
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relacionado diretamente com as tecnologias e lúdico pelo ato de editar, de produzir, de dar vida 

à imaginação, permitindo assim manipular a realidade, os alunos devem ser incentivados a 

produzir e utilizarem os vídeos como ferramentas nas matérias escolares e caso produzam, 

serem incentivados a disponibilizar o conteúdo para que outros sejam também incentivados. 

 Arroio (2006) explica que o papel do professor não é mais o de informar, mas sim 

mediar as informações exibidas para os alunos. O professor deve tirar eventuais dúvidas que 

aparecerem conforme o andar do vídeo. Agora, como tornar o vídeo atrativo para o ensino de 

Química, de forma que o estudante tenha uma interação efetiva e participativa? Fidelis (2016) 

nos traz a contextualização como uma estratégia didática para a utilização dos vídeos. 

[...] A contextualização se apresenta como um modo de ensinar conceitos científicos 

ligados ao cotidiano do aluno, suas experiências e conhecimentos já adquiridos, seja 

ela pensada como estratégia pedagógica ou como princípio norteador do processo de 

ensino. A contextualização como princípio norteador caracteriza-se pelas relações 

estabelecidas entre o que o aluno sabe sobre o contexto a ser estudado e os conteúdos 

específicos que servem de explicações desse contexto. (FIDELIS, 2016, p. 716) 

 Portanto a contextualização através dos vídeos, dos conteúdos ministrados no ensino de 

ciência é uma excelente maneira de cativar a atenção do aluno. Através dos vídeos, é possível 

contextualizar o conteúdo com o cinema, por intermédio dos filmes de ficção científica como é 

abordado por Cunha (2009) e até mesmo através do cinema, animes5 (ou animês), séries e 

mangas6 (ou mangás), como é mostrado por Silva (2011) e por Souza (2018).  

2.2.1. O uso dos animes e mangás nos vídeos 

 Como mostrado por Silva (2011), os animes e mangás podem se tornar excelentes 

ferramentas no ensino, especialmente na área de ciências por dois motivos: a enorme 

popularidade entre os jovens e a relação com a área da ciência/ficção científica. Alguns 

exemplos são citados a seguir e mostrados na Figura 1: 

a) Fullmetal Alchemist Brotherhood: Adaptado do mangá Fullmetal Alchemist de Hiromu 

Arakawa, neste anime dois irmãos alquimistas saem em busca da pedra filosofal. Estão 

presentes nessa obra, diversos conceitos de Química, Biologia que podem ser abordados 

em sala de aula. 

                                                             
5 Pronúncia abreviada de “animação” em japonês, referindo-se às animações oriundas do Japão. 
6 História em quadrinhos realizada no estilo japonês. A ordem da leitura é inversa da ocidental, ou seja, a leitura 
das páginas é feita da direita para a esquerda. 
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b) Hataraku Saibou (Cells at Work!): Baseado no mangá Hataraku Saibou de Akane 

Shimizu, neste anime as células do corpo humano são apresentadas de forma 

antropomorfizadas e em cada episódio há a explicação do funcionamento do corpo 

humano, como sistema respiratório, imunológico dentre outros. 

c) Boku no Hero: Baseado no mangá escrito por Kōhei Horikoshi, a história desse anime 

se passa num mundo paralelo, onde a maioria das pessoas possuem habilidades sobre-

humanas conhecidas como individualidades. Um garoto tido como sem talento e sem 

poderes, consegue suas habilidades através do seu mentor e vai então para uma escola 

de heróis. Bom para trabalhar conceitos de mutação, conceitos de Química, Física, 

Biologia e até questões sociais como bullying e preconceito. 

 

 

Figura 1: Os três animes citados: Todos estão na plataforma Crunchyroll em:  https://www.crunchyroll.com/ 

 Essas são algumas sugestões de animes para serem utilizados em sala de aula e trabalhar 

conceitos como corpo humano, reações químicas, princípios da química e a evolução do método 

científico, mostrando que os animes podem e devem ser utilizados como ferramentas para o 

processo de ensino-aprendizagem. 
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3. METODOLOGIA 

O presente trabalho foi aplicado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio de Janeiro - Campus São Gonçalo, localizado no bairro Neves São Gonçalo, Rua José 

Augusto Pereira dos Santos – RJ. 

 

Figura 2: Entrada principal do IFRJ-SG. Fonte: https://portal.ifrj.edu.br/sao-goncalo 

As duas turmas que participaram do projeto eram turmas do segundo período do ensino 

técnico de Química, da disciplina de Química Geral II e dentre os conteúdos trabalhados 

estavam presentes: funções químicas (inorgânicas), reações químicas, reações redox. A duração 

do projeto foi de 4 aulas, cada uma de 90 minutos aplicadas nos meses de outubro e novembro. 

Participaram do projeto um total de 23 alunos, sendo 8 da turma 201 A e 15 da turma 201 B 

com o auxílio do professor regente das turmas, que cedeu alguns minutos de seu horário de 

aula. A execução do projeto foi desenvolvida em 8 etapas: 

1. Levantamento bibliográfico sobre temas relacionados às funções inorgânicas; 

2. Confecção e aplicação do “vídeo teste” evidenciando e contextualizando os pontos 

mais importantes de diversas substâncias de diferentes funções inorgânicas presentes 

no cotidiano; 

3. Elaboração e aplicação de um questionário, pedindo sugestões de desenhos, filmes e 

temas que gostariam de ser trabalhados nos próximos vídeos; 

4. Levantamento bibliográfico dos vídeos, desenhos, músicas, animes e mangás 

sugeridos pelos alunos; 
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5. Confecção dos vídeos sobre elementos chaves como Cálcio, Ferro e algumas 

substâncias com aplicações na indústria, aplicações biológicas, presença no 

cotidiano, suas propriedades e correlacionar com reações vistas em sala de aula; 

6. Aplicação dos vídeos e do tutorial de como os alunos podem criar e editar seus 

próprios vídeos, com entrega de questionário avaliativo da atividade; 

7. Confecção de um jogo didático; 

8. Aplicação do jogo e de um questionário avaliativo; 

As estratégias metodológicas elaboradas para serem executadas na sala de aula foram: 

aulas expositivas contextualizadas com vídeos e a segunda fase do projeto, o jogo. As 3 

primeiras aulas foram destinadas para a exibição dos vídeos (sais, cálcio e ferro), enquanto a 

quarta aula foi destinada para a aplicação do jogo elaborado. A primeira aula teve como objetivo 

ser a “aula teste”, já que a partir dela foram confeccionados os outros dois vídeos exibidos. Seu 

objetivo foi trazer a importância de várias funções inorgânicas, como sais e óxidos, usando 

animes, mangás e desenhos com a finalidade de chamar a atenção dos educandos tornando os 

debates mais divertidos. Após o debate, aplicou-se um questionário avaliativo que serviu como 

base de informação para a segunda etapa. 

Nas aulas seguintes foram exibidos vídeos contendo as aplicações industriais do cálcio 

e do ferro, as principais substâncias formadas por eles, sua presença no cotidiano e seu papel 

biológico no nosso corpo ou importância na natureza. No fim desta etapa, aplicou-se um 

questionário avaliativo similar ao primeiro e um vídeo tutorial ensinando como criar e editar os 

vídeos foi disponibilizado na plataforma do YouTube. Na última aula, foi realizada a segunda 

fase do projeto, que consistia na aplicação do jogo didático elaborado. O jogo consiste em 

desvendar casos baseados no jogo detetive e em personagens da série CSI, sendo nomeado de 

“Chemlock Rolmes ou ainda Quimilock Rolmes”. 

Após a execução das duas etapas do projeto foram avaliados e tratados dos dados 

obtidos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A realização do projeto pode ser dividida em dois momentos. No primeiro, houve a 

confecção e aplicação dos vídeos para serem discutidos em sala de aula e no segundo a 

confecção e aplicação do jogo. As imagens, músicas, personagens e trechos de vídeos dos 

animes e desenhos foram retirados de sites da internet, como o Google Imagens, Youtube com 

a finalidade apenas de ilustrar as ferramentas didáticas desenvolvidas, sem fins lucrativos.  

 

4.1. CONFECÇÃO DOS VÍDEOS 
 Para a confecção do primeiro vídeo acompanhou-se as duas turmas durante um período 

de 3 semanas, e através do bate papo e pergunta diretamente para a turma, coletou-se 

informações referentes ao gosto e preferência dos alunos por desenhos, filmes, séries e animes, 

para a elaboração do primeiro vídeo. Terminado todo o levantamento, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica referente a função inorgânica sal, como suas propriedades e aplicações. Finalizado 

o levantamento bibliográfico, escolheu-se alguns sais específicos para serem abordados e 

explorados, tais como: cloreto de sódio, clorato de potássio, carbonato e bicarbonato de cálcio. 

Após a seleção destes sais, realizou-se a confecção do primeiro vídeo. A primeira etapa da 

confecção do vídeo consistiu em selecionar trechos mais adequados de desenhos e animes 

disponibilizados no Youtube, utilizando posteriormente o Clip Converter para que o material 

que seria utilizado em aula pudesse ser produzido, como pode ser visto na Figura 3: 
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Figura 3: Alguns dos vídeos utilizados e a plataforma ClipConverter. Fonte dos vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pv4ne32ewgA e  https://www.youtube.com/watch?v=4Mg36TGc_ps&t=44s 

 Para realizar a montagem e a edição dos vídeos, o programa editor Windows Movie 

Maker foi utilizado, como pode ser visto na Figura 4. Utilizando o livroda Martha Reis7 como 

referência para pesquisar sobre as propriedades dos sais, recortou-se trechos chamativos para 

que o material pudesse ser produzido.Finalizada a confecção do vídeo, o mesmo estava pronto 

para ser exibido. 

 

Figura 4: Programa Windows Movie Maker em execução 

 Para a confecção dos dois vídeos posteriores, aplicou-se um questionário (APÊNDICE 

1) que dentre outras questões, requisitava sugestão dos alunos para a confecção dos próximos 

vídeos. Dentre as questões, foi perguntado quais elementos populares deveriam estar presentes 

                                                             
7 Química Martha Reis - Vol 1 – Manual do Professor 
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nos próximos vídeos e a duração média do vídeo. As respostas obtidas são mostradas na Figura 

5. 

 

Figura 5: Respostas obtidas para a confecção do segundo e terceiro vídeo 

 A partir das respostas obtidas, pesquisou-se mais a fundo sobre os requisitados pelos 

alunos para saber como estes poderiam ser implementados nos vídeos e se estavam relacionados 

com o conteúdo visto em sala de aula (sais inorgânicos). Com os resultados obtidos, os 

próximos vídeos foram então elaborados. O segundo vídeo teve como tema norteador o 

elemento Cálcio e suas aplicações, enquanto que o terceiro vídeo teve o elemento Ferro. 

 

Figura 6: Os 4 animes e desenhos citados pelos alunos. A primeira imagem é de Boruto, a segunda imagem de 

Pokémon, a terceira Avatar e a quarta de Hataraku Saibou  (CellsatWork!). Todos os animes estão disponíveis 

em: http://crunchyroll.com/ 

 O procedimento utilizado para a produção dos vídeos foi o mesmo realizado para o 

primeiro vídeo: na primeira etapa foi necessário um levantamento bibliográfico sobre a 

presença desses dois elementos na área industrial, seu papel na natureza, como a formação das 

cavernas, e de sua atividade biológica. Na segunda etapa, foi necessário assistir alguns episódios 
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das animações recomendadas, para saber mais sobre as mesmas, selecionar alguns episódios 

chave para que fosse possível trabalhar os conteúdos de interesse. As etapas para a produção 

do vídeo podem ser vistas na Figura 7. 

 

Figura 7: Etapas para a confecção do vídeo. Na etapa 1 ocorre a seleção dos trechos dos animes indicados que 

estejam correlacionados com o conteúdo de interesse. Na etapa 2, utiliza-se o Clip Converter para que seja 

criado um arquivo compatível e manipulável, para que na etapa 3 o vídeo consiga ser editado e produzido e após 

estar finalizado está pronto para ser exibido (4) 

 

4.1.1. Os vídeos 

 No primeiro vídeo, o mais importante a ser observado foi como os memes, desenhos e 

animes conseguem cativar a atenção e despertar o interesse do aluno. Por ser o primeiro contato 

do aluno com o projeto, é ideal torna-lo bastante lúdico e a partir das críticas e sugestões feitas 

pelos alunos, ir adaptando o vídeo de forma que consiga equilibrar o papel lúdico com a função 

educativa. Foi trabalhado a importância da classe dos sais, suas importâncias e presença no 

nosso cotidiano. O vídeo indaga o espectador sobre a relação de cozinhar alimentos, a vida do 

ser humano e a formação de cavernas possuem e a partir desse ponto, vai sendo explicado as 

propriedades do cloreto de sódio, como sua estrutura ser formada por cátions de sódio e ânions 

cloreto, seu papel biológico presente na bomba sódio-potássio e as advertências ao excesso de 
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ingestão do mesmo. No segundo momento, foi explicada a utilização dos sais nos fogos de 

artifício e por fim, a importância dos sais na formação das cavernas através do equilíbrio dos 

sais de cálcio. Os processos descritos aparecem na figura 8. 

 

Figura 8: Sequência de trechos que aparecem no vídeo. Os primeiros trechos levantam um questionamento para 

sobre a importância dos sais em diferentes áreas, de bioquímicas até a formação de cavernas 

 O segundo vídeo foi utilizado como forma de aprofundar os conhecimentos sobre 

funções inorgânicas, usando elemento cálcio como motivador. Para sua confecção utilizou-se 

o livro da Martha Reis, volume 1 de Química como referência para pesquisas mais profundas 

sobre algumas substâncias e processos que envolviam o cálcio. Para os processos biológicos, 

foi utilizado o livro Princípios da Bioquímica de Lehninger8, para explicar de forma mais 

detalhada a química por trás desses processos. Após o vídeo ser finalizado e aplicado,  foi 

explicado reações vistas em sala de aula, como reações de óxidos básicos em meio aquoso para 

formarem hidróxidos através da formação da cal hidratada através da cal virgem, neutralização, 

formação das estalactites e estalagmites devido ao equilíbrio presente entre os sais carbonato e 

bicarbonato de cálcio. Houve a possibilidade de introduzir o conceito de ordem de reatividade 

de metais, uma vez que o cálcio ser utilizado para a remoção de oxigênio de ligas metálicas, 

como é explicado no vídeo. Outro ponto trabalhado no vídeo foi o papel biológico do cálcio 

como cofator de reações responsáveis pela formação da fibrina, ou seja, da coagulação 

sanguínea. 

                                                             
8 NELSON, D.L. & COX, M. M. Princípios da Bioquímica de Lehninger, 5ª edição, Porto Alegre: Artmed, 2011.  
 



41 
 

 
 

 

Figura 9: Trecho presente no vídeo explicando como o equilíbrio das espécies carbonato e bicarbonato de cálcio 

conseguem formar as estalactites e estalagmites.  

Para elaborar o vídeo tendo o ferro como tema motivador, utilizou-se novamente o livro 

da Martha Reis, volume 1 de Química como referência base para um aprofundamento sobre as 

propriedades do ferro, principais substâncias formadas, processos de oxidação e o Lheninger 

foi novamente utilizado como embasamento para o papel biológico. Foram trabalhados 

formação da ferrugem, aprofundou-se um pouco mais na ordem da reatividade dos metais 

através do processo de galvanização e por fim, no papel biológico, mostrou como a 

Hemoglobina realiza a troca gasosa através de trechos do anime Hataraku Saibou, como mostra 

a Figura 10. 

 

Figura 10: A esquerda temos a estrutura da hemoglobina responsável pelas trocas gasosas de CO2 e O2 presentes 

no corpo humano e a direita um trecho do anime Hataraku Saibou que representou esse processo através da 

antropomorfização da célula. Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2V8TenHQBU0&t=61s 
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4.2. CONFECÇÃO DO JOGO 

Para a confecção do jogo, usou-se como base os vídeos, bem como as substâncias, os 

animes e as séries que foram citadas no mesmo. O Chemlock Rolmes foi baseado no Detetive 

(da Estrela), aonde os jogadores precisam coletar informações e pistas para que solucionem o 

caso e no final argumentem e defendam sua ideia. Na primeira etapa, os casos e situações 

problemas que seriam utilizadas nos jogos foram preparados baseando-se em alguns incidentes 

envolvendo a Química. Para formular os casos, foi necessária uma seleção das substâncias 

citadas nos vídeos e abordadas em sala de aula, bem como uma pesquisa sobre as suas 

propriedades, como estado físico, cor, reatividade, toxicidade e geometria molecular. Após o 

estudo das informações essenciais das substâncias, criou-se situações problemas que 

envolvessem as mesmas. As pistas elaboradas para a solução dessas situações problemas podem 

ser divididas em dois grandes grupos: um fornece suas propriedades (toxicidade, estado físico, 

reatividade, cátions e ânions), enquanto o outro fornece informações sobre o problema em si 

(culpado, como o mesmo teve acesso a mesma, o motivo). 

Para ficar mais bem exemplificado o processo de produção das cartas, tomemos como 

exemplo o caso um, em que a substância problema envolve o cianeto de potássio. Através do 

vídeo do ferro foi discutida em sala de aula a reversibilidade ou irreversibilidade de uma reação 

química, ou seja, o porquê de substâncias como monóxido de carbono e o cianeto de potássio 

conseguirem matar as pessoas por asfixia, uma vez que ligam-se a hemoglobina, principal 

estrutura por se ligar ao oxigênio e carrega-los até as células, num processo praticamente 

irreversível. Partindo da premissa que o aluno possuía esse subsunçor, elaborou-se a carta 

Centro Biológico que explicava o processo de forma mais simplificada e fornecia uma lista 

contendo algumas substâncias que comprometiam as hemoglobinas, como pode ser visto na 

Figura 11. 



43 
 

 
 

 

Figura 11: Explicação obtida no centro biológico e lista de possíveis substâncias causadoras da asfixia 

O centro de raio-X foi criado como forma dos alunos poderem trabalhar o subsunçor 

relacionado com a geometria molecular (Figura 12). Dessa maneira, quando o aluno conseguia 

a pista desse local, deveria fazer com que a nova informação fosse comparada com as formas e 

geometrias das amostras das possíveis substâncias causadoras do problema, disponibilizadas no 

início do caso. Através dessa comparação, seria possível para o aluno pensar na hipótese de que 

provavelmente o sólido encontrado era o cianeto de potássio. 

 

Figura 12: Elaboração do centro de raio-X responsável por fornecer as estruturas das substâncias 

Uma vez que os alunos haviam aprendido sobre a toxicidade do monóxido de carbono 

e do cianeto de potássio, teriam que fazer a correlação de que o problema provavelmente seria 

causado por uma dessas substâncias. Foi pensada numa forma dos alunos chegarem à conclusão 

de que a substância se tratava do cianeto de potássio e não do monóxido de carbono. Para que 

os alunos conseguissem fazer essa distinção, era necessário que tivessem um subsunçor 

adequado sobre as propriedades das substâncias. Os estudantes precisariam se lembrar que as 

substâncias moleculares são formadas por moléculas e possuem baixo ponto de fusão e 

ebulição, enquanto as substâncias iônicas são formadas por íons e apresentam alta temperatura 



44 
 

 
 

de fusão e ebulição. Através desses dados, o aluno deveria excluir o monóxido de carbono, 

concluindo que a amostra continha cianeto de potássio. Partindo desse pressuposto, foi pensado 

no centro analítico, como mostra a Figura 12, que continha dentre outras informações o estado 

físico, propriedades do ânion e do cátion. 

 

Figura 13: Centro analítico informando sobre algumas das propriedades do cianeto, como estado físico e 

reatividade frente a outras substâncias, como cloreto férrico 

Para os locais que fornecem informações para a solução do caso, foram pensados quatro 

cenários: o beco, cais, parque de diversões e um oitavo lugar. O oitavo lugar foi pensado como 

cenário específico para cada caso, como forma de não precisar criar um mapa específico para 

cada caso. Se a situação problema do jogo se passasse numa mina por exemplo, o oitavo local 

seria uma mina. Como o problema um envolvia a empresa Rainbow Rocket, o oitavo local seria 

exatamente essa empresa. Ao passar e coletar informações por todos esses locais, o aluno teria 

embasamento suficiente para a sua argumentação final para resolver o caso. 

O tabuleiro do jogo foi baseado no tabuleiro do jogo Detetive da Estrela®, ou seja, 

haveria locais separados pelo mapa e cada pista poderia ser obtida nos mesmos. Para que os 

jogadores se locomovessem pelo tabuleiro deveriam utilizar peões e a quantidade de casas 

andadas pelos jogadores seriam iguais ao somatório do número sorteado pelos dois dados. A 

Figura 14 mostra o protótipo inicial do mapa e o mapa finalizado já impresso. 
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Figura 14: Protótipo do mapa e mapa impresso finalizado com o acréscimo das setas que indicam o caminho que 

pode ser percorrido 

Quando todas as cartas dos locais e do mapa estivessem editadas e finalizadas, 

imprimiu-se o jogo em folha de papel-canson e posteriormente o material foi recortado e colado 

sobre cartolina para dar mais resistência e rigidez para as cartas. Abaixo temos um resumo da 

produção do jogo: 

1ª Etapa: Edição e elaboração das cartas e do mapa do jogo 

 Para a primeira etapa, foi utilizado o programa editor de imagens Photoshop que 

permitiu editar e criar as cartas que seriam utilizadas no jogo. Para que o jogo fosse visualmente 

mais atrativo, utilizaram-se imagens de alguns animes e mangás, como forma de amplificar o 

lado lúdico do jogo, auxiliando para que o jogo seja um jogo educativo e não apenas mais um 

material didático de caráter informativo, como foi advertido anteriormente por Soares (2008) e 

Kishimoto (1998). 

 

Figura 15: Imagem selecionada do anime no Google Imagens a esquerda e carta sendo elaborada a direita 

2ª Etapa: Impressão e confecção do jogo. 

 Como uma das propostas do projeto era produzir um material didático com recursos 

acessíveis e baratos, a preferência de materiais selecionados para a elaboração destes foi folha 

de papel-canson e cartolina, que são baratas e estão disponíveis em qualquer papelaria. Além 

de conferirem uma grande rigidez e resistência para as cartas, tornando assim o material menos 

frágil. 
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Figura 16: Jogo impresso finalizado 

3ª etapa: As regas do Jogo 

 Essa foi a etapa crucial para manter o bom funcionamento e ordem do jogo, como é 

advertido por Cunha (2012). Nesta etapa foi necessário pensar sobre a locomoção dos jogadores 

pelo tabuleiro, a quantidade de jogadores e como cada local do mapa estaria dividido para 

fornecer as pistas. As regras do jogo foram disponibilizadas em arquivo pdf para os alunos. 

 

Figura 17: Regras do jogo disponibilizadas em pdf 

 Para entendermos melhor como funciona o jogo de forma bem sucinta, podemos estudar 

o caso número um. 
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4.2.1. O caso número um 

 O caso número um contava uma história fictícia e para que o jogador conseguisse 

solucioná-lo, inicialmente foram disponibilizadas “quatro amostras” de quatro substâncias 

diferentes. A história inicial conta que um homem chamado Estéfan foi encontrado morto 

dentro de seu carro e algumas amostras foram encontradas próximas ao local do crime. Através 

das cartas das amostras e da história inicial como mostra a Figura 18, os jogadores terão que 

desenvolver seu raciocínio para desvendar o caso, percorrendo os locais aonde podem encontrar 

dicas ou pistas, referentes a substância utilizada, a causa da morte, o assassino e o motivo do 

assassinato. 

 

Figura 18: A carta inicial do jogo e as cartas das amostras encontradas na cena do crime 

 Percorrendo o mapa, o jogador chega em sete locais que fornecerão pistas  e 

informações principais para desvendar o caso. No centro de análise por raio-X, o jogador obtém 

a pista referente a estrutura da substância causadora do problema e através da estrutura, o 

jogador deve raciocinar e chegar à conclusão que dentre as amostras disponibilizadas no início, 

apenas uma possui a forma semelhante referente a pista, como pode ser visto na Figura 19 em 

destaque. 
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Figura 19: A esquerda, a pista que dá a estrutura da substância causadora do problema e a direita a amostra que 

possui a forma mais semelhante, destacada em vermelho 

 No centro de análise biológica o jogador adquire a pista da causa da morte e após chegar 

no laboratório especializado analítico, o jogador obtém pistas relacionadas com as propriedades 

da substância além de dicas para encontrar o nome do cátion e do ânion. Com as informações 

obtidas até o momento, o jogador deve formular uma linha de raciocínio e chegar à conclusão 

sobre qual substância foi utilizada e de como ela atuou na situação problema. 

 

Figura 20: Carta do Centro Biológico 

 Para descobrir o assassino, a motivação e como o mesmo conseguiu realizar seu plano, 

o jogador deve passar pelos becos, a Rainbow Rocket (o oitavo lugar desse caso), parque de 

diversões e por fim cais. Nos becos, adquire-se a pista de onde o assassino poderia estar. Na 

Rainbow Rocket (o oitavo lugar do nosso caso), o jogador consegue uma lista de pessoas que 

trabalham naquele local, dentre elas, uma era parente da vítima. Com as pistas obtida no cais e 

no parque de diversões o jogador deve formular quem é o assassino, o motivo do assassinato, e 

como o suspeito teria acesso a arma do crime. 
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Figura 21: A esquerda a carta do parque de diversões e a direita a carta do 8º lugar 

 Após formular sua linha de raciocínio, o jogador deve falar o que ocorreu no caso, 

argumentando de maneira correta através de todas as informações disponíveis. Através da carta 

fim do caso, o jogador saberá se acertou ou não. Caso tenha errado em uma das argumentações, 

deverá se retirar do jogo até o final da partida, falando que errou na sua linha de raciocínio para 

os demais jogadores. 

 

Figura 22: Carta fim do caso que serve como norteadora para as argumentações propostas pelos jogadores 

 

4.3. APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
 

 A aplicação dos recursos didáticos foi realizada usando a seguinte sequência didática: 

 

Encontro Atividade Tempo médio gasto 

por atividade 

Recursos 

utilizados 

Primeira aula Exibição do Vídeo teste 

e introdução do projeto. 

20 minutos Data show, caixa 

de som, vídeo, 
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quadro branco e 

caneta. 

Segunda aula Exibição do vídeo do 

cálcio com posterior 

discussão. 

30 minutos Data show, caixa 

de som, vídeo, 

quadro branco e 

caneta. 

Terceira aula Exibição do vídeo do 

ferro com posterior 

discussão. 

30 minutos Data show, caixa 

de som, vídeo, 

quadro branco e 

caneta. 

Quarta aula Aplicação do jogo 45 minutos Jogo didático 

 

 Primeiro encontro: o primeiro vídeo foi exibido nos 10 primeiros minutos da aula, 

servindo como vídeo teste para introduzir o trabalho e participaram dessa etapa 23 alunos, 8 

alunos da turma 201 – A e 15 da turma 202 - B. Vários animes, desenhos, memes e outros 

elementos populares estavam presentes no vídeo introdutório de funções inorgânicas - sais 

como forma de cativar a atenção do aluno, despertando curiosidade pelo material, assim como 

é proposto por Moran (1995). Finalizada a exibição do vídeo, explicou-se a proposta do projeto 

e foi entregue um questionário investigativo (APÊNDICE1) como forma de coletar informações 

e nortear o desenvolvimento dos próximos vídeos que seriam exibidos. Finalizada a explicação, 

o professor iniciou com a programação normal da aula. 

 De um ponto de vista ausubeliano o vídeo atuou como material potencialmente 

significativo, ao trabalhar os subsunçores: tipos de ligação química, reações químicas e 

solubilidade. Sob uma ótica vygotskyana, o vídeo atua como instrumento e o processo de 

interação do conhecimento com os aspectos culturais, como animes, mangás e os memes, 

possibilitam um aprimoramento do mesmo. 

 Segundo encontro: Foi exibido o segundo vídeo nos 10 minutos iniciais da aula, 

seguido da discussão sobre o elemento cálcio e algumas das substâncias formada pelo mesmo. 

Participaram dessa aula um total de 20 alunos das duas turmas. Na primeira etapa da discussão, 

realizou-se uma breve revisão sobre a localização do cálcio na tabela periódica e como a sua 

configuração eletrônica influenciaria nas propriedades posteriormente abordadas no vídeo. 
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Figura 23: Discussão da parte inicial do vídeo. A localização na tabela periódica e distribuição eletrônica do 

cálcio como forma de explicar as propriedades presente no vídeo. 

 O início da discussão serviu para relembrar conceitos prévios vistos anteriormente para 

que sobre eles fossem explicados o porquê de o cálcio formar cátions bivalentes, o caráter 

básico do óxido de cálcio, a reatividade do cálcio quando comparado ao ferro e a solubilidade 

dos sais de cálcio, ou seja, sob o ponto de vista da teoria ausubeliana, a ideia chave foi utilizar 

os subsunçores tabela periódica e configuração eletrônica, para interagir com os novos 

conhecimentos que seriam apresentados. Finalizada a revisão, explicou-se que como o cálcio é 

um metal alcalino terroso, seu óxido possui caráter básico, o que foi correlacionado com seu 

uso na agricultura para neutralizar a acidez do solo, uma vez que bases neutralizam ácidos. 

 

Figura 24: Formação da cal hidratada a esquerda e sua aplicação na indústria a direita 

 Por fim, a discussão final envolveu a importância biológica do vídeo trazendo o anime 

Hataraku Saibou para explicar o conceito de reações químicas e como podemos manipular sua 

velocidade através dos catalisadores. Uma vez que os alunos ainda não tinham visto o conteúdo 

uma situação problema referente ao cotidiano foi utilizada para que eles compreendessem 

melhor, ou de um ponto de vista ausubeliano, utilizou-se um organizador prévio. Apesar de não 

terem o subsunçor catalisador, foi utilizada a Figura 25 para explicar que da mesma forma que 

o atalho permite que a pessoa leve a rocha de forma mais fácil e mais rápida, o catalisador, que 

no caso é a enzima, faz com que as reações sejam mais rápidas.  
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Figura 25: Exemplo didático para representar a diferença de uma reação com enzima e sem a enzima. Fonte: 

https://djalmasantos.wordpress.com/2011/09/02/testes-sobre-enzimas-34/ 

 A partir dessa situação, explicou que o cálcio ativa enzimas responsáveis pelo processo 

da coagulação sanguínea, em outras palavras, aumenta a velocidade das reações envolvidas 

nessa etapa. Com níveis baixos de cálcio no corpo a enzima está desativada, a reação demora 

bastante para acontecer por ser muito difícil, fazendo com que a coagulação sanguínea tenha 

defeitos caso ocorra algum ferimento, levando assim a hemorragia. Por isso eram necessários 

os agentes coagulantes para a formação da fibrina, representada no anime. 

 

Figura 26: Trechos presentes no vídeo explicando o processo de coagulação sanguínea 

 Terceiro encontro: Foi exibido o terceiro vídeo nos 12 minutos iniciais da aula, seguido 

da discussão sobre o elemento ferro. Na primeira etapa da discussão, realizou-se uma breve 

revisão sobre a localização do ferro na tabela periódica e como a sua configuração eletrônica 

influenciaria nas propriedades posteriormente abordadas no vídeo. 

 Na segunda etapa da discussão, foi levantada e explicado o porquê de acontecer o 

fenômeno de ferrugem, que é um processo natural devido a reação do ferro com o oxigênio, ou 

seja, uma oxidação. Através de dois personagens fictícios de Fullmetal Alchemist Brotherhood 

explicou-se que o personagem que controla as chamas levaria a melhor numa luta, já que a 

essência da sua habilidade é manipular a concentração de oxigênio ao seu redor para produzir 
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combustões, ou seja, manipula justamente o elemento responsável por enferrujar as armas 

produzidas pelo alquimista que manipula o aço. 

 

Figura 27: Os dois personagens fictícios presente no vídeo. Na esquerda Edward (alquimista de aço e na direita 

Roy (alquimista das chamas) 

 Partindo da discussão anterior, a terceira etapa da discussão serve para abordar mais a 

funda a ordem de reatividade dos metais através do processo de galvanização, que consiste na 

utilização de metais mais reativos que o ferro, para protegê-lo do processo de ferrugem. Por 

fim, discutiu-se a presença biológica do ferro nas hemoglobinas e como são importantes para o 

transporte dos gases para as células. 

 

Figura 28: Trecho do vídeo que representa as trocas gasosas. As pessoas em vermelho representam os glóbulos 

vermelhos enquanto as caixas representam os gases que são transportados pelo corpo, nesse caso, o O2 

 Quarto encontro: No quarto encontro foi aplicado o jogo didático nos minutos finais 

da aula do professor regente, como material complementar aos vídeos e discussões realizadas 

anteriormente. A aplicação do jogo foi realizada em uma aula no contraturno com 6 alunos, 

sendo utilizado e disponibilizado o caso um, citado anteriormente, para ser resolvido. Nos 15 

minutos iniciais do encontro, explicou-se as regras do jogo e os 35 minutos seguintes foram 

destinados para jogar o jogo. Apesar de algumas dificuldades iniciais como o entendimento das 
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regras em si, com o desenvolvimento da partida os alunos conseguiram formular uma linha de 

raciocínio que estivesse no caminho para a solução dos casos, até que um dos jogadores 

argumentou de maneira adequada, solucionando o caso. Ao final deste encontro foi enviado um 

segundo questionário, dessa vez com caráter avaliativo (APÊNDICE 2) por e-mail sobre todo 

o projeto, tanto da utilização do vídeo quanto a do jogo. 

 

Figura 29: Carta utilizada pelo professor que atuou como juiz para julgar se a argumentação do aluno estava 

correta ou não 

 

4.4. AVALIAÇÃO DOS RECURSOS – VÍDEOS E JOGO 

 Questionário Investigativo 

 O primeiro questionário realizado, possuiu caráter investigativo, para saber a opinião 

dos alunos em relação a proposta inicial. Num total, 23 alunos responderam o questionário 

investigativo (APÊNDICE 1) perguntando a opinião dos alunos em relação as propostas do 

projeto e solicitando sugestões de outros desenhos e animes gostariam que estivessem presentes 

nos próximos vídeos. A análise das respostas obtidas pelo questionário disponibilizado por e-

mail, são mostradas na Figura 26. 
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Figura 30: Respostas obtidas no questionário investigativo  

4) Você faria um vídeo sobre química para explicar o que estuda para seus amigos e 

familiares? 

 

 Como pode ser notado, a maioria dos alunos tiverem interesse no projeto e responderam 

de forma positiva que os vídeos podem auxiliar no ensino de Química, especialmente se forem 

trabalhados utilizando animes e mangás. Quando perguntados sobre o interesse de produzir e 

confeccionar os seus próprios vídeos para o ensino de Química, uma grande parte dos alunos 

da turma demonstrou interesse, porém por acharem ser um processo trabalhoso, não possuíam 

interesse em desenvolvê-los, como pode ser visto em uma das respostas. 

 Questionário Avaliativo 

 Através do questionário qualitativo (APÊNDICE 2), foi possível avaliar o projeto como 

um todo. A seguir temos as principais respostas destacadas do mesmo. 

1) O que achou do vídeo como forma de complementar a aula? 

 Três alunos avaliaram a proposta do projeto como boa e três avaliaram como muito boa. 
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2) O que você achou da utilização do vídeo como recurso didático nas aulas de 

química? 

 

 

 Um dos alunos falou que os vídeos foram excelentes, como pode ser notado, para 

chamarem a atenção do aluno em um momento inicial, porém faltou um pouco mais de 

explicação informativa presente no vídeo, como é destacado na segunda resposta. 

3) Que críticas e sugestões você possui para a metodologia abordada (duração, efeitos, 

explicação, etc)? 

 

 Uma das principais críticas levantadas pelos alunos está relacionada com a fonte das 

letras utilizadas nos vídeos, que devido ao brilho e iluminação, dificultava a leitura e a 

visualização. 

4) O que você achou dos animes, desenhos séries e outros elementos populares 

presentes no vídeo como forma de discutir os conteúdos vistos em sala de aula? 

 Todos os alunos responderam “muito bom”. Como foi explicado anteriormente por 

Moran (1995), através de uma abordagem mais divertida é possível chamar a atenção do aluno 

para os conteúdos que são trabalhados em sala de aula. 

5) Caso tenha jogado, como você classificaria o jogo? 

 Todos os alunos responderam “bom”. 

6) Como foi a experiência de jogar para aprender? O jogo pode ser uma ferramenta 

avaliativa para ajudar a tirar dúvidas das matérias/disciplinas? 
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 Através do feedback dos alunos percebe-se que o jogo atuou não só como ferramenta 

motivadora, mas também como ferramenta de ensino, por trabalhar subsunçores e auxiliar a 

formular linhas de raciocínio durante a resolução do caso, além de rever conceitos de sala de 

aula. 

7) O que acha da ideia de produzir vídeos relacionados com a química para explicar 

de forma mais divertida para os outros? 

 

 Por fim, através da resposta obtida na pergunta 7 (semelhante a pergunta quatro do 

questionário investigativo), concluiu-se que os alunos acharam a proposta do projeto 

interessante, especialmente para explicar conceitos químicos presentes no dia a dia, como 

preparação de alimentos, combustíveis, energia, produtos de limpeza. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os vídeos e o jogo contribuíram para que os alunos adquirissem outra visão desses 

materiais didáticos, que muitas das vezes são associados com não ter aula. Uma vez que os 

vídeos possuem curta duração, sua utilização no início das aulas consegue chamar a atenção 

dos alunos e inspirá-los para aprender determinados temas, como foi mostrado no trabalho. 

Como é dito pelos próprios alunos, ao utilizar uma linguagem mais acessível e de maneira 

divertida é possível trabalhar disciplinas que são muitas, vezes vistas como complicadas.  

Para futuras aplicações do vídeo, o ideal é a disponibilização prévia do material e 

conteúdo presente nos vídeos através das plataformas online para que os discentes realizem um 

estudo prévio antes de estudarem em sala ou que tragam suas dúvidas e problemas. O jogo entra 

então, como material de ensino que pode complementar o vídeo através da revisão conceitos 

vistos em sala de aula além do professor conseguir avaliar as principais dificuldades presentes 

no progresso da aprendizagem do aluno, uma vez que no jogo mesmo os mais tímidos não se 

importam em errar, já que estão se divertindo. 

 Por fim, a utilização dos vídeos como motivadores e a aplicação de um jogo baseado 

em problemas se mostrou promissora para o processo de aprendizagem. Uma das propostas 

futuras para esse projeto é realizar oficinas em escolas voltadas para a formação de professores 

e até na graduação, para calouros de Química ou bolsistas do PIBID e mostrar como é possível 

produzir um bom material, utilizando materiais de fácil acesso e baratos. 
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7. APÊNDICES 

 Aqui estão presentes os questionários aplicados além de algumas dicas sobre como os 

materiais para o jogo foram feitos e uma explicação mais detalhada sobre como funciona o 

jogo. 

 

APÊNDICE 1: QUESTIONÁRIOS INVESTIGATIVO 
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APÊNDICE 2: QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

 

 

 



64 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



65 
 

 
 

APÊNDICE 3: O JOGO CHEMLOCK ROLMES 

 A seguir temos uma explicação de como jogar o Chemlock Rolmes, bem como 

número de jogadores, o deslocamento e objetivos. 

Como jogar o jogo? 

 Os jogadores conseguem reunir pistas se movimentando através do mapa. Para se 

deslocar pelo mapa, o jogador deve lançar os dados e movimentar seu peão de acordo com o 

número retirado pelo mesmo. Há sete áreas principais aonde o jogador pode reunir as pistas, 

além de quatro locais para conseguir dicas (informações extras) e por fim seis locais possíveis 

para retirar as cartas de efeito. Há também uma oitava área principal, o hospital, para caso o 

detetive sofra algum “acidente” ao longo da sua jornada. O jogador percorre o mapa com seu 

peão partindo do início e para que ocorra esse deslocamento, são jogados dois dados e o 

somatório dos números sorteados nos mesmos é o número de casas que o jogador deve percorrer 

com seu peão pelo mapa, seguindo o fluxo das setas vermelhas. O objetivo do jogo é conseguir 

o máximo de dicas e pistas possíveis, para solucionar o caso. É considerado vencedor/es 

aquele/s que além de acertarem o que ocorreu em cada caso, argumentarem de maneira correta 

e coerente ao defender sua linha de raciocínio. Todos os jogadores podem palpitar sobre o caso 

a qualquer momento, todavia se errarem, estão eliminados daquela rodada. Caso nenhum 

jogador solucione o caso ou argumente de maneira correta, é considerado um empate. 

 

Figura 31: Mapa do jogo elaborado no Photoshop à esquerda e mapa finalizado à direita 
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Quantidade de jogadores 

 O jogo pode ser jogado com 2 a 6 pessoas. Essas devem escolher seus peões e coloca-

los ponto de partida, o início. No Chemlock é possível jogar em dupla com um de seus amigos 

para resolverem os casos mais rápido. Caso o jogo seja jogado em duplas, a vez dos jogadores 

será alternada, ou seja, se um membro da dupla “A” jogar, obrigatoriamente o próximo membro 

a jogar será o da dupla “B”. Cada integrante da dupla pode percorrer caminhos distintos para 

resolver o caso mais rápido. Mas fique ligado, se um dos membros da dupla errar na solução 

do caso, os dois são desclassificados. 

 

Figura 32: Imagem representativa da batalha em duplas do jogo. Fonte: 

https://www.nintendoblast.com.br/2014/04/competitivo101-doubles-metagame.html 

O início do jogo 

 Para decidir quem será o primeiro a começar, os dados devem ser lançados e aquele que 

obtiver maior número será o primeiro e o jogo irá rotacionar a vez dos demais jogadores em 

sentido horário. O primeiro jogador então lança os dados e, conforme o número de pontos que 

tirar, avança o seu peão pelo percurso que desejar alcançar. É importante ressaltar que vários 

peões podem permanecer no mesmo espaço ao mesmo tempo. Ao iniciar o jogo, todos os 

jogadores serão informados sobre o caso (incidente que aconteceu, “amostras” encontradas na 

cena do crime, etc) através do narrador (que é um dos jogadores). 

As cartas de efeito  

 Ao longo do percurso do jogador, ele pode cair em locais do mapa que possibilitam que 

o jogador receba dicas, ou que tire uma CARTA DE EFEITO. Estas podem dar efeitos 

aleatórios, desde pistas úteis (função presente na substância alvo), avançar casas como também 

podem prejudicar o jogador, como cair em armadilhas, fazendo com que o jogador fique 

rodadas sem jogar, ou que o jogador seja encaminhado para o hospital. Caso o jogador tire uma 
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dupla (dois números iguais), tem o direito de jogar com os dados novamente. Se o jogador tirar 

dupla 3 vezes, irá para o HOSPITAL automaticamente. 

 

Figura 33: As cartas de efeito 

O tabuleiro 

 O mapa está dividido em oito partes principais, sete para se conseguir pistas e o hospital. 

a) Hospital: Se o jogador retirar alguma carta de efeito do tipo “VÁ PARA O HOSPITAL” 

ou se tirar 3 duplas seguidas, irá com o seu peão para o  hospital. Se o jogador passa 

pelo hospital em lances regulares é considerado visitante jogando normalmente na 

próxima rodada. Se sofrer um acidente, o jogador só pode sair do hospital após 3 

rodadas, ou então se possuir a carta ATENDIMENTO EMERGENCIAL, saindo na 

rodada seguinte. 

 

Figura 34: A esquerda temos a localização do Hospital no centro do tabuleiro e a direita a carta vá para o 

hospital. 

 



68 
 

 
 

b) Centro de análise biológica: Fornece informações sobre como o paciente morreu; 

c)  Centro de análise por Raio X: Fornece informações sobre a estrutura da substância; 

d)  Laboratório Analítico: Fornece informações sobre as propriedades da substância. 

e)  Parque de diversões: Pode fornecer uma pista da pessoa responsável pelo incidente; 

f)  Becos: Pode fornecer informações como a arma do crime. 

g)  Cais: Pode fornecer uma pista sobre o motivo do incidente 

h) O 8º lugar:  Pode fornecer uma pista aleatória. 

Caso número um 

 O caso número era baseado numa história fictícia de que um velho (Estéfan) foi 

encontrado morto dentro de seu carro. Para que o jogador conseguisse resolver o caso, 

inicialmente foram disponibilizadas “quatro amostras” recolhidas no local de quatro 

substâncias diferentes: Cianeto de Potássio, Dicromato de Potássio, Sulfato de Cálcio e Cloreto 

de Césio. 

 

Figura 35: A esquerda temos a carta inicial do jogo e a direita as amostras das substâncias 

 Para solucionar o caso, o jogador deve percorrer o mapa para chegar aos sete locais atrás 

das pistas principais e se julgar necessário, conseguir dicas que podem ser valiosas para 

desvendar o caso. Ao chegar no centro de análise por raio-X, o jogador obtém a pista referente 

a estrutura da substância causadora do problema. Através da estrutura, o jogador deve raciocinar 

e chegar a conclusão que das amostras, aquela que possui a forma mais próxima obtida no 

espectro de raio-X é a que possui potássio em sua composição.  
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Figura 36: Estrutura da amostra problema destacada em vermelho 

 Ao chegar no centro de análise biológica o jogador adquire a pista da causa da morte, 

que é asfixia, aonde uma das classes de substâncias asfixiantes citadas nessa pista é a classe de 

cianetos. Após chegar no laboratório especializado analítico, o jogador obtém pistas 

relacionadas com as propriedades da substância além de dicas para encontrar o nome do cátion 

e do ânion. Nesse centro, comprova-se que um dos íons é o cianeto e portanto, o jogador deve 

formular uma linha de raciocínio e chegar a conclusão que a substância utilizada foi o cianeto 

de potássio. 

 

Figura 37: Centro biológico à esquerda e centro analítico à direita 

 Para descobrir o assassino, a motivação bem como o acesso do mesmo ao cianeto, o 

caminho mais adequado a ser percorrido é passar pelos becos, posteriormente, em seguida a 

Rainbow Rocket, parque de diversões e por fim cais. Nos becos, adquire-se a pista que um 

trabalhador da RR passou recentemente por ali. Ao chegar na Rainbow Rocket (o oitavo lugar 

do nosso caso), o jogador consegue uma lista de pessoas que trabalham utilizando cianeto e 

uma delas era o sobrinho do velho, chamado Itachi. Essa pista, somada com a pista obtida no 

cais e no parque de diversões comprovam que ele era o assassino e o motivo do assassinato, já 
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que apenas ele e a esposa do Estéfan, Letícia sabiam sobre seus terrenos contendo ouro e platina 

e apenas Itachi teria acesso ao cianeto. 

 

Figura 38: Destacado em vermelho, a carta becos, em roxo a carta cais, em verde a carta parque de diversões e 

em amarelo o oitavo lugar 

 Com todas estas pistas reunidas, o jogador deve se basear nessas observações para 

argumentar de maneira correta e então solucionar o caso. Baseando-se na carta fim do caso, o 

juiz deve então decidir se o jogador é vencedor ou não. 

Caso número dois 

 O caso número dois foi baseado num incidente industrial com bário. A carta inicial conta 

que 20 pessoas foram encontradas mortas em 20 hospitais espalhados por diferentes partes da 

cidade fictícia Neo Arcadia. São apresentados alguns dos sintomas antes da morte e são 

fornecidas as quatro amostras iniciais, como pode ser visto abaixo. 
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Figura 39: Carta de início de caso e as cartas das amostras 

 Ao chegar no centro de raio-X, o jogador obtém a pista da forma da substância 

causadora do problema.  Por exclusão, a conclusão lógica a se chegar é que o composto 

causador do problema possui sulfato de bário em sua composição. No centro analítico, o jogador 

descobre que a amostra contém impurezas e por fim, ao chegar no centro biológico descobre 

que as vítimas possuíam elevados níveis de Bário presente no seu corpo, sendo essa a causa da 

morte. Além disso, explica-se que um caso de intoxicação por bário já aconteceu outra vez, 

devido a presença de carbonato de bário (solúvel em ácido estomacal). 

 

Figura 40: Carta do centro de raio-X, da amostra mais próxima, do centro biológico e do centro analítico 

 Por fim, para achar os suspeitos o motivo e como foi possível matar as pessoas, deve 

percorrer pelos becos, Fundação Éter (o oitavo lugar desse caso), cais e parque de diversões. 

Através dos becos, o jogador consegue a pista de que o culpado trabalha na Fundação Éter. Na 

fundação Éter é descoberto que a supervisora Sabrina é responsável pelos medicamentos feitos 

de Sulfato de Bário. No cais e no parque de diversões é descoberto que a responsável pela 
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adição de Carbonato de Bário ao medicamento numa tentativa de fazer o que sua supervisora 

Sabrina desejava, que era cortar gastos ao produzir o medicamento. 

 

Figura 41: Cartas fornecedoras das pistas sobre as pessoas causadoras do problema e os seus motivos 

 

 

 

 


