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RESUMO
O desafios atrelados ao Ensino de Química são dos mais diversos, perpassando por currículos
engessados, falta de formação continuada para os professores, metodologias que não
favorecem o resgate dos alunos como protagonistas dos seus processos de aprendizagem,
dentre outros. A inexistência da contextualização dos conhecimentos químicos na vivência do
aluno torna-o inapto para compreender como o letramento científico, mais especificamente, o
letramento químico, são importantes no entendimento de sua realidade e na tomada de
decisões. Nesse sentido, cabe ao campo de estudos de ensino em química, na figura do
professor-pesquisador, repensar o seu fazer pedagógico e levantar soluções para dinamizar a
relação aluno-conteúdo. Assim, o presente trabalho visa contribuir na apresentação de novas
soluções, ao propôr como produto educacional um livreto de caça palavras e palavras
cruzadas, abordando os conteúdos de química geral voltados aos alunos do 9º ano do Ensino
Fundamental, e os conteúdos de química orgânica para alunos matriculados no 3º ano do
Ensino Médio, bem como a sugestão de aplicação dos jogos. O objetivo principal é fornecer
aos professores uma alternativa simples e barata de motivar a aprendizagem significativa e
favorecer o letramento químico alicerçado no contexto lúdico que o jogo didático
proporciona. Apesar de a aplicação da sequência didática não ter ocorrido devido à pandemia
causada pela Covid-19, a análise sistemática da literatura de apoio sugere com confiança que
o produto aqui apresentado posssui a capacidade de auxiliar o processo pedagógico de
aprendizagem em química.

Palavras-chave: jogo educacional; ensino em química; letramento.

ABSTRACT
The challenges linked to chemistry teaching are diverse, going to plastered curricula, lack of
continuous training for teachers, methodologies that do not emphasize the students as the
protagonists of their learning process, among others. The absence of contextualization of
chemical knowledge in student’s experiences makes him unable to comprehend how scientific
literacy, more specifically, chemical literacy, is important in understanding his reality in the
decision-making process. In this sense, it is up to the field of teaching studies in chemistry, in
the figure of the teacher-researcher, to rethink his pedagogical practice and come up with
solutions to boost the student-content relationship. Thus, the present work aims to contribute
in the presentation of new solutions, by proposing as a educational product a booklet of word
search and crosswords, addressing the contents of general chemistry aimed at students of the
9th grade of Elementary School, and the contents of organic chemistry for students enrolled in
the 3rd year of high school, as well as the suggestion of an application of the games. The main
objective is to provide teachers with a simple and inexpensive alternative to motivate
meaningful learning and favor chemical literacy based on the playful context that the didactic
game provides. Although the application of the didactic sequence did not occur due to the
pandemic caused by Covid-19, the systematic analysis of the supporting literature confidently
suggests that the product presented here has the ability to assist the pedagogical process of
learning in chemistry.

Keywords: educational game; chemistry teaching; literacy.
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1 INTRODUÇÃO
Aprender é ato revestido de concepções e ideologias típicas de cada cultura. O
aprender implica cultivar todas as potencialidades de cada pessoa. Abarca as dimensões
essenciais da pessoa, em toda a sua riqueza e na complexidade das suas expressões e dos seus
compromissos.

Refere-se

ao

desenvolvimento

global:

corpo,

mente,

inteligência,

sensibilidade, sentido ético (ROCHA e VASCONCELOS, 2016).
Segundo Borba (2018), propôr uma Pesquisa em Educação não é tarefa simples. De
forma geral, uma pesquisa nesta área se inicia com uma pergunta ou uma demanda. “Como
posso aumentar a média de notas dos meus alunos?” ou “Qual a melhor forma de abordar o
conceito x em sala de aula?” são apenas algumas das diversas interrogações que passam pela
cabeça do professor. E desse desejo de mudança, de melhoria, nascem as milhares de
pesquisas, artigos, dissertações e teses na área.
Entretanto, o pesquisador em Ensino não pode incorrer no erro de que uma pesquisa
em Ensino ou Educação deva ser abordada com o mesmo olhar de uma pesquisa na área da
Química Pura, por exemplo. Ao passo que algumas áreas do conhecimento demandam
majoritariamente aspectos quantitativos e estatísticos aplicados, a Educação exige um olhar
diferenciado, fundamentalmente por um simples, porém poderoso fator: as relações humanas
ali presentes. A interação dos atores que participam de um processo de ensino-aprendizagem
não segue um padrão mensurável através de algum método estatístico, ou seja, o ambiente de
estudo não possui o mesmo nível de controle que um laboratório deve manter (BORBA,
2018).
Desta forma, o presente trabalho reforça a necessidade do fortalecimento e
divulgação da pesquisa no campo da Educação, mais especificamente, no Ensino de Química,
uma vez que essa área de estudo redireciona seus esforços no letramento científico da
população, algo tão primordial para o desenvolvimento das nações. O fracasso escolar, um
conhecido tema de dabate no país, corrobora a relevância deste campo de estudo, tão
fundamental quanto às demais divisões da Química (SCHNETZLER, 2002).
Mesmo que a Pesquisa em Educação, por si só, não seja suficiente para uma
mudança no sistema educacional como um todo, é pertinente dizer que a idealização e
aplicação de novas metodologias e abordagens geram frutos em sala de aula, ainda que de
forma pontual. A inquietação do professor-pesquisador, aliada ao poder de observação do
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contexto de uma sala de aula são imprescindíveis na busca por possibilidades de
transformação (BORBA, 2018).
E é neste contexto que o presente trabalho surge. A inquietação de uma professorapesquisadora de Química da Educação Básica que observou um problema generalizado de
suas turmas de Ensino Médio: a compreensão de termos e nomenclaturas específicas da
Química Orgânica. Uma professora-pesquisadora que viu, em uma turma de 9º ano do Ensino
Fundamental a potencialidade dos jogos didáticos em trazer impactos positivos no ensinoaprendizagem dos conceitos iniciais de Química.
A culminância desta dissertação é um produto educacional, baseado em um problema
focal característico dos alunos, cuja proposta é, através de um livro de jogos, mais
propriamente, as palavras-cruzadas e os caça palavras, auxiliar os alunos a compreenderem e
internalizarem as regras fundamentais da Química focando-se, nesta ordem, nos conceitos
introdutórios da disciplina e na caracterização e nomenclatura dos compostos orgânicos,
tornando-os, assim, aptos a relacionarem o conteúdo com suas vidas, enriquecendo-os
enquanto cidadãos.
O fator decisivo para escolha dos dois jogos supracitados é o seu amplo
conhecimento pela sociedade. Ademais das revistas exclusivamente voltadas para este fim, é
possível verificar ampla disseminação dessas atividades em jornais, revistas e até mesmo em
alguns livros didáticos. Isso favorece sua aceitação pelo público-alvo, beneficiando o trabalho
do professor que se propõe a utilizá-los durante as aulas. Quanto ao meio para a concepção e
distribuição do produto educacional, foi selecionado um modelo físico com posterior
possibilidade de disponibilização online. A justificativa é tornar seu acesso simples e
estendido a todos os professores que queiram utilizá-lo, independente da presença ou não de
ferramentas tecnológicas.
A metodologia desta dissertação descreve uma sugestão de aplicação dos jogos
confeccionados no ambiente formal de ensino, com vistas a facilitar o letramento químico do
aluno de forma que a aprendizagem tenha viés construtivista e, por fim, significativo.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral:
Produzir, a partir da análise sistemática da literatura brasileira disponível sobre
jogos, um material didático de baixo custo e de fácil distribuição contendo jogos educativos
voltados para o ensino de Química.
2.2 Objetivos Específicos:
Operacionalizar uma nova forma de aprendizagem do conteúdo proposto através
de jogos didáticos que equilibrem diversão e assimilação dos conteúdos;
Facilitar a compreensão dos conceitos de Química Geral (Ensino Fundamental anos finais) e Química Orgânica (Ensino Médio);
Fornecer ao docente de Química uma ferramenta didática de fácil mediação, com
vistas ao ensino construtivista e significativo;
Facilitar o letramento científico em Química, permitindo a construção de
subsunçores sólidos para a compreensão de temas mais complexos.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Fundamentos Históricos da Educação
Em seu livro, “Filosofia da Educação” (1996), a autora Maria Lúcia de Arruda
Aranha descreve que “a cultura é uma criação humana”; ao longo da História, o ser humano
procura solucionar os problemas que surgem, satisfazendo suas diversas necessidades,
transformando o mundo natural e a si mesmo. No livro “Fundamentos Sócio-Históricos da
Educação, Anderson Moebus Retondar (2013) descreve que: “Podemos inferir que a educação
surgiu concomitantemente ao aparecimento da humanidade, na medida em que as relações
entre os homens já são, por si sós, relações de aprendizado”.
Através da transmissão entre gerações dos conhecimentos oriundos dessas soluções,
os modelos são aprimorados e valorizados pela sociedade. “É a Educação que mantém viva a
memória de um povo e dá condições para a sua sobrevivência material e espiritual”
(ARANHA, 1996).
A filósofa continua no parágrafo seguinte:
“A Educação é, portanto, fundamental para a socialização do homem e sua
humanização. Trata-se de um processo que dura a vida toda e não se restringe à
mera continuidade da tradição, pois supõe a possibilidade de rupturas, pelas quais a
cultura se renova e o homem faz a história.” (ARANHA, 1996, p. 18)

Ao longo desse processo de arranjo social, diversas instâncias sociais são
responsáveis pela educação do indivíduo, entre as quais a família, a igreja, o trabalho, o lazer,
os meios de comunicação etc. A escola, enquanto instituição social, nem sempre existiu, e sua
natureza e importância variam com as necessidades da comunidade na qual está inserida
(ARANHA, 1990).
3.1.1 A Educação na sociedade primitiva
Para fins de sobrevivência, os primeiros agrupamentos humanos conhecidos viviam
organizados em comunidades primitivas; esses grupos nômades tinham alguma diferenciação
na divisão de tarefas, principalmente relacionadas à caça, executada pelos homens, e à coleta
e preparo de alimentos, sob responsabilidade das mulheres (FERREIRA, 2011).
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No livro “História da Educação e da Pedagogia”, Aranha (2012) complementa com o
seguinte:

Nas comunidades tribais as crianças aprendem imitando os gestos dos adultos nas
atividades diárias e nos rituais. Tanto nas tribos nômades como naquelas que já se
sedentarizaram, para se ocupar com a caça, a pesca, o pastoreio ou a agricultura, as
crianças aprendem “para a vida e por meio da vida”, sem que ninguém esteja
especialmente destinado para a tarefa de ensinar. [...] Por meio dessa educação
difusa, de que todos participam, a criança toma conhecimento dos mitos dos
ancestrais, desenvolve aguda percepção do mundo e aperfeiçoa suas habilidades (p.
34-35).

3.1.2 A Educação Integral da Sociedade Greco-Romana
Apesar de o ato de educar ser algo entrelaçado à própia História da Civilização, a
sistematização, de fato, dos processos educativos remonta à Grécia antiga (RETONDAR,
2013).
A educação grega, dado o contexto histórico desta civilização, estava centrada na
formação integral – “corpo e espírito” – dos indivíduos helênicos, ora enfatizando um ou
outro aspecto, dependendo da Cidade-Estado (ARANHA, 2012; RETONDAR, 2013). Fochi e
Silva (2019) reafirmam esse fato: “O ideal da educação na Grécia pode ser resumido em uma
máxima denominada Mens sana in corpore sano, no qual se pode concluir que o cuidado com
a saúde e o bem-estar físico são tão importantes quanto o desenvolvimento intelectual dos
seres humanos.
Os filósofos gregos voltavam-se para a formação do indivíduo de “modo correto e
sem falhas”. Sobre isso, Aranha (2012) descreve:

Nos primeiros tempos, quando ainda não existia a escrita, a educação era ministrada
pela própria família, conforme a tradição religiosa. Quando se constituiu a
aristocracia dos senhores de terras, de formação guerreira, os jovens da elite eram
confiados a preceptores. Apenas com o surgimento das póleis apareceram as
primeiras escolas, visando a atender à demanda por educação. No período clássico,
sobretudo em Atenas, a instituição escolar já se encontrava estabelecida (ARANHA,
2012, p.81).

Conforme descrito por Retondar (2013):
A ideia que melhor representa a educação neste período da história é a de “paideia”,
que signiﬁcava um aprendizado integral na busca da formação do cidadão. Tal ideia
pressupõe um conhecimento integral das artes, da gramática, da literatura, da
educação física, permeado por preceitos e valores da justiça (RETONDAR, 2013,
p.1).
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Segundo Aranha (2012), mesmo com a presença da escola, a educação permanecia
elitizada, frequentada apenas por jovens das famílias tradicionais da nobreza grega e filhos de
grandes comerciantes. Apenas à elite grega era disponibilizada o “ócio digno”, ou seja, a
oportunidade de ocupar seu tempo livre com atividades intelectuais e esportivas, em
detrimento de quem precisava ocupar-se com sua própria subsistência.
Com a decadência das Cidades-Estados gregas, a incorporação e difusão da cultura
helênica aos povos que as dominaram foi um processo natural. A educação geral consistia em
um programa abrangente de saberes, envolvendo disciplinas humanísticas – artes liberais –
(gramática, dialética e retórica) e científicas (astronomia, geometria, música e aritmética),
enquanto que o tempo dedicado aos exercícios físicos se restringia. As escolas filosóficas se
unificam, criando-se assim a Universidade de Atenas, cuja produção intelectual se manteve
ativa mesmo com a conquista romana (ARANHA, 2012).
De acordo com Viotto (2016), em Roma, as tradições pátrias têm história marcante,
sendo o pai o primeiro educador da criança - pater familias. A criança para de brincar aos 7
ou 8 anos, e passava, sob a tutela do pai, a aprender as tradições pátrias e a realizar
treinamentos militares.
Enquanto os nobres romanos passavam pelo processo de “helenização”, os plebeus
se deparavam com necessidade de aprender língua latina para terem algum espaço na
Assembleia Pública. Logo a escola de retórica latina é alvo de críticas, por se tornar um local
de “subversãopolítica”. A escola do tipo grego prevalece, tornando a cultura grega parte do
Império Romano. (VIOTTO, 2016).
Por fim, é importante ainda ressaltar a crescente intervenção do Estado nos assuntos
educacionais, uma vez que a máquina pública necessitava cada vez mais de funcionários com
algum grau de instrução. Inicialmente colocando-se apenas com a função de inspecionar as
atividades, posteriormente tomou para si a responsabilidade da gestão educacional,
incentivando a criação de escolas municipais (ARANHA, 2012).
No século I d.C. Vespasiano liberou de impostos os professores de ensino médio e
superior e instituiu o pagamento a alguns cursos de retórica, de que se beneficiou o
mestre Quintiliano. Pouco tempo depois, Trajano mandou alimentar os estudantes
pobres. Mais tarde, outros imperadores legislaram sobre a exigência de as escolas
particulares pagarem com pontualidade os professores e também definiram o
montante a lhes ser pago. [...] Outro destaque da época do Império foi o
desenvolvimento do ensino terciário, com os cursos de filosofia e retórica, a que já
nos referimos, e a criação de cátedras de medicina, matemática, mecânica e
sobretudo escolas de direito. A continuidade dos estudos era exigida no caso de se
aspirar a posições mais altas, como cargos próprios da justiça e da administração
superior (ARANHA, 2012, p. 136-137).
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Com a decadência e posterior divisão do Império Romano, a educação passa a se
desenvolver na época Medieval, suja principal característica é o seu entrelaçamento com a fé
católica (RETONAR, 2013).

3.1.3 A Educação na Idade Média
Com a fragmentação do Império Romano, a Igreja Católica se posicionou como um
elemento agregador da comunidade, deixando de ser apenas uma influenciadora espiritual e
participando também de questões políticas (ARANHA, 2012). No lugar da escola clássica, o
papado de Zózimo (418 d.C.) institui as primeiras escolas religiosas nas paróquias, onde
padres acolhem os jovens para ensinar-lhes as leituras divinas (VIOTTO, 2016).
Durante a Alta Idade Média, caracterizada pelo despovoamento das cidades e
consequente ruralização (feudalismo), a herança cultural greco-romana foi preservada nos
mosteiros; os clássicos helenístico-romanos ficam sob a guarda dos mosteiros, sendo sua
leitura até mesmo proibida. Os monges eram os únicos letrados, o que explica o fato de a
Igreja ter exercido o controle educacional, moral, político e jurídico desta sociedade medieval
(ARANHA, 2012; VIOTTO, 2016).
De acordo com os autores supracitados, no decorrer da Baixa Idade Média (séculos
XI a XIII), porém, a burguesia comercial ascende. Após o ano 1000, especialmente na Itália,
os novos centros urbanos se organizam em forma de comunas, se libertando do poder feudal e
verifica-se grande incentivo às atividades culturais e educativas, opondo-se ao controle
ortodoxo dos senhores feudais e da religião.
Da atuação dos mestres livres, detendores da Licentia Docendi, sob tutela da Igreja,
é provável que tenham nascido as primeiras Universidades, com cursos de Artes Liberais,
Medicina, Jurisprudência e Teologia (VIOTTO, 2016).
Sobre o Medievo, Retondar (2013) descreve: “[...] o período medieval será marcado
pela formação de um conjunto de instituições educacionais que irão perdurar, guardadas
evidentemente as distinções históricas, até nossos dias, como a universidade e a escola”.
Seguindo adiante, com a liberação da navegação do Mediterrâneo através das
Cruzadas, o comércio ocidental de expande, dando origem à classe comerciante burguesa,
contrapondo-se à dominação feudal e religiosa. Esse novo contexto exige a formação de
escolas seculares, cujo ensino era na língua comum (abandonando-se o latim), e enfatizava o
ensino de história, geografia e ciências naturais (ARANHA, 2012).
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3.1.4 A Educação na Renascença
O período renascentista é marcado pela retomada dos valores greco-romanos – dessa
vez despidos do viés religioso – e desenvolvimento do Humanismo. (ARANHA, 2012). O
retorno aos padrões da antiguidade clássica significa a invocação e valorização dos ideais do
humanismo (Homem) e da natureza, em detrimento das concepções dogmáticas do
teocentrismo, do divino e sobrenatural (FOCHI e SILVA, 2019).
Fochi e Silva (2019) ressaltam que, dessa forma, os homens da renascença se
debruçam em diversas áreas, como a astronomia, engenharias, física, anatomia, filosofia,
política e artes, de forma a compreender a realidade e a natureza através da associação de
diversos ampos do conhecimento.
Neste aspecto, o interesse pela educação aumenta de forma significativa; ser educado
era uma exigência, o que culminou na proliferação de escolas e manuais de ensino. Os jovens
da alta nobreza continuavam tutorados por preceptores particulares, ao passo que a classe
burguesa e os nobres menos abastados encaminhavam seus filhos para as escolas (ARANHA,
2012). Corroborando, Retondar (2013) indica que:
Neste sentido, o processo educacional passa a ser racionalizado, sendo métodos
deaprendizagem produzidos e difundidos, bem como a separação entre crianças e
adultos nos espaços de aprendizagem, ou seja, a escola passa a ser um espaço
dedicado prioritariamente à infância, marcado pela disciplina e pela didática,
visando um aprimoramento dos indivíduos e de seu comportamento (RETONDAR,
2013, p. 3).

É importante salientar que as escolas criadas ainda eram geridas pelas ordens
religiosas, daí a rigidez acima mencionada. Tal fato não era bem visto por quem defendia o
humanismo renascentista e, por consequência, a secularização do ensino. Desta forma,
preceptores particulares começaram a implantar escolas voltadas para as práticas do
humanismo, vendo-se exemplos na Alemanha, França, Países Baixos, Inglaterra e Itália. Essas
unidades se voltavam para o ensino da sociabilidade, do autocontrole das emoções e dos
exercícios como esgrima e equitação (ARANHA, 2012).
Outra característica importante da época foi a valorização das línguas locais, com a
publicação e difusão de manuais gramáticos das línguas nacionais. Como exemplos, pode-se
citar a Gramática da Língua Castelhana, escrita por espanhol Antônio Nebrija, em 1492, e a
Gramática da Língua Portuguesa escrita por Fernando Oliveira em 1536 (FOCHI e SILVA,
2019).
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Por fim, um último ponto a ser anotado sobre a educação renascentista é a influência
dos movimentos de Reforma e Contrarreforma religiosa. A Reforma Protestante defendia o
retorno aos textos bíblicos, sem a necessidade da mediação de alguma figura religiosa. Desta
forma, os reformadores, defendiam que todos deveriam ter igualdade de acesso à
aprendizagem para leitura e interpretação dos escritos sagrados (ARANHA, 2012).
Consequentemente, o movimento da reforma trouxe um profundo impacto na área
educacional, uma vez que a ampla divulgação das escrituras sagradas demandou o
impulsionamento da garantia de alfabetização das massas. Neste sentido, Lutero defendia que
era dever do Estado a garantia à educação para toda a sociedade. (FOCHI e SILVA, 2019)
Com o intuito de frear a expansão da Reforma Protestante, a Igreja Católica
incentivou a criação de novas ordens religiosas; é nesse contexto que Inácio de Loyola, um
ex-combatente espanhol, funda a Companhia de Jesus, cuja missão era propagar a fé católica
pelo mundo. Posteriormente, os padres jesuítas encontram nos jovens as maiores chances de
conversão, daí a criação e multiplicação das escolas jesuítas: em 1749, eram 669 escolas
guiadas pela ordem no mundo. É notável a eficiência e sistematização da pedagogia jesuíta; a
formação de novos mestres se embasava em relatórios de experiências em salas de aula de
todo o mundo (ARANHA, 2012).

3.1.5 História da Educação no Brasil
O processo histórico da Educação no Brasil se inicia no período colonial (que se
inicia em 1500 e termina com a Independência, em 1822), e é caracterizada da seguinte forma
por Paulo Ghiraldelli Jr. (2001):
A educação escolar no período político do Brasil-Colônia ou, ao menos, a educação
regular e mais ou menos institucional de tal época, passou por três fases: a fase de
predomínio dos jesuítas; a fase das reformas realizadas pelo Marquês de Pombal,
principalmente a partir da expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal em 1759; e o
período em que D. João VI, então rei de Portugal, trouxe a Corte para o Brasil (1808
- 1821) (GHIRALDELLI Jr., 2001, p. 13).

A Companhia de Jesus, tratada no item anterior, foi de fundamental importância para
a criação do sistema educacional no Brasil colonial. Considerando que a sociedade que
compunha o período colonial brasileiro era basicamente latifundiária, escravocrata e
aristocrática, uma educação humanística voltada para a submissão da massa iletrada atendia
às necessidades da minoria dominante (RIBEIRO, 1993).
Ghiraldelli Jr. (2001) relata o seguinte:
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Manoel de Nóbrega montou um plano de ensino adaptado ao local e ao que ele
entendia que era a sua missão. Tal plano de estudos, em uma primeira etapa,
continha o ensino do português, a doutrina cristã e a “escola de ler e escrever”.
Previa também, em uma segunda etapa, o ensino da música instrumental e do canto
orfeônico. Esta segunda etapa evoluía em determinado momento da vida do
estudante para uma saída com duas opções: ou terminar os estudos com o
aprendizado profissional ligado à agricultura ou seguir em aulas de gramática e,
então, finalizar os estudos na Europa (GHIRALDELLI Jr., 2001, p. 13).

A educação jesuítica funcionou em absoluto até 1759, quando houve a ruptura do
modelo no contexto das reformas impostas pelo Marquês de Pombal, em Lisboa. Os jesuítas
foram expulsos de Portugal e de suas colônias, uma vez que seu método educacional não mais
convinha aos interesses econômicos de Estado pombalinos (BELLO, 2001).
A vinda da Corte Portuguesa para o país em 1808 torna o Brasil a sede do reino
português, e, para atender às necessidades de sua estadia na colônia, D. João VI inicia um
processo de criação de instituições de ensino superior, como a Biblioteca Real, a Academia
Real Militar, as escolas de Direito e Medicina, o Jardim Botânico e a Imprensa Régia. Este
último, em particular, permite a divulgação de fatos e o debate de ideias entre a população
letrada (BELLO, 2001).
Com o processo de Independência, em 1824 é outorgada a primeira Constituição
Brasileira. Em seu Art. 179 garantia a “instrução primária e gratuita a todos os cidadãos”. Em
1827 é determinada por lei a criação de escolas primárias ao longo do território nacional, além
das escolas voltadas ao ensino de meninas. A Constituição de 1891 descentralizava o ensino,
mas não fornecia as condições necessárias à criação de uma rede escolar, contribuindo para
que a educação fosse dividida:de um lado, a elite era formada em unidades geridas pela
iniciativa privada, enquanto às classes populares era ofertado uma escola precária e tecnicista
(SOUZA, 2018).
Apesar de todas essas novas metodologias propostas, não houve melhora
significativa da educação brasileira naquele momento, e a educação tradicional se manteve
como consequência do modelo de sociedade da época. Desta forma, apenas o ensino
secundário teve incremento, mas com a ampliação da rede particular de ensino, voltada para
os jovens da elite brasileira (RIBEIRO, 1993).
Ainda de acordo com Ribeiro (1993), na década de 1920 surge o movimento da
Escola Nova, cuja origem filosófica é originária das ideias europeias de individualidade do
aluno. As reformas educacionais desta década defendiam um ensino primário voltado para
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noções de raciocínio, literatura, história e educação corporal, ao passo que o ensino médio se
preocupava com o desenvolvimento científico do aluno.
O contexto político-econômico da década de 30 permitiu ao Brasil o investimento
no mercado interno e na produção industrial. Com a necessidade de uma mão-de-obra
especializada, ainda em 1930 é criado o Ministério da Educação e Saúde e, em 1931, o ensino
secundário e as universidades brasileiras são organizados via decretos, posteriormente
conhecidos como parte da Reforma Francisco Campos (BELLO, 2001).
Em 1937, com a instauração do Estado Novo, ampliam-se as verbas destinadas à
educação e criam-se diversos órgãos governamentais voltados ao tema, como o Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP). “Com a criação do INEP, iniciaram-se no País as
bases para a o desenvolvimento de atividades de pesquisa e de investigação na área da
educação, mais tarde implementadas pelos Centros Regionais de Pesquisa.” (BITTAR, 2012).
Devido ao desenvolvimentismo industrial, outro órgão importante criado é o Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial – SENAI –, responsável pela qualificação da classe operária.
Outro ponto importante do Estado Novo é a Reforma Campanema, em 1942, “[...]
cuja ideologia era voltada para o patriotismo e o nacionalismo, difundindo disciplina e ordem
através dos cursos de moral e civismo e de educação militar para os alunos do sexo masculino
nas escolas secundárias.” (RIBEIRO, 1993). A reforma é considerada a mais duradoura do
sistema de ensino brasileiro, e incorporou algumas reivindicações escolanovistas, como a
gratuidade e o repasse de recursos para o ensino primário e a formulação de uma espécie de
um plano de carreira para o magistério (BITTAR, 2012).
Com o fim do Estado Novo, em 1946, consolida-se a quarta Constituição, de cunho
liberal e democrático, determinando a obrigatoriedade de cumprimento do ensino primário e
dando competência à União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional.
Apenas em 1961 é promulgada a Lei nº 4.024, fixando as diretrizes sobre a educação nacional
(substituída posteriormente pela Lei nº 9.394, de 1996) (BELLO, 2001).
Durante o governo de Juscelino Kubitscheck (1956-1960), a corrida nacionaldesenvolvimentista torna-se mais acirrada; o país cresce economicamente, mas as
desigualdades sociais mantêm-se visíveis e significativas. Este ponto é importante: na década
de 60, quase 40% da população brasileira era analfabeta (BITTAR, 2012). Sobre as tentativas
de inclusão educacional da população, Bello (2001) faz um importante comentário:
Se as discussões sobre a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional foi o
fato marcante, por outro lado muitas iniciativas marcaram este período como, talvez,
o mais fértil da História da Educação no Brasil: em 1950, em Salvador, no Estado da
Bahia, Anísio Teixeira inaugura o Centro Popular de Educação (Centro Educacional
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Carneiro Ribeiro), dando início a sua idéia de escola-classe e escola-parque; em
1952, em Fortaleza, Estado do Ceará, o educador Lauro de Oliveira Lima inicia uma
didática baseada nas teorias científicas de Jean Piaget: o Método Psicogenético; em
1953 a educação passa a ser administrada por um Ministério próprio: o Ministério da
Educação e Cultura; em 1961 a tem inicio uma campanha de alfabetização, cuja
didática, criada pelo pernambucano Paulo Freire, propunha alfabetizar em 40 horas
adultos analfabetos; em 1962 é criado o Conselho Federal de Educação, que
substitui o Conselho Nacional de Educação e os Conselhos Estaduais de Educação e,
ainda em 1962 é criado o Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de
Alfabetização, pelo Ministério da Educação e Cultura, inspirado no Método Paulo
Freire (BELLO, 2001).

O golpe empresarial-militar de 1964, além de abortar as propostas de revolução da
educação brasileira, provoca mudanças na escola pública brasileira, através de um processo
de expansão das instituições (BELLO, 2001). Sobre o assunto, Bittar (2012) escreve:
Entretanto, a expansão quantitativa não veio aliada a uma escola cujo padrão
intelectual fosse aceitável. Pelo contrário: a expansão se fez acompanhada pelo
rebaixamento da qualidade de ensino, segundo a maioria dos estudiosos. É
imperioso constatar, porém, que a expansão, em si mesma, foi um dado de
qualidade, pois se qualidade e quantidade são duas categorias filosóficas que não se
separam, o fato de as camadas populares adentrarem pela primeira vez em grande
quantidade na escola pública brasileira constituiu-se em um dos elementos
qualitativos dessa escola. Em outras palavras: se no passado a escola pública
brasileira era tida como de excelente qualidade, não se pode esquecer que essa
qualidade implicava na exclusão da maioria (BITTAR, 2012, p. 162).

A pedagogia freiriana foi interrompida durante o regime ditatorial, e no seu lugar foi
implantado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), sendo considerado um
fracasso institucional. Teixeira (2015) debate sobre o tema: “(...) a retirada da vinculação
constitucional de recursos para a educação pela Constituição de 1967 veio representar sérios
danos para a qualidade do ensino ministrado para uma população escolar cada vez mais
numerosa e sérios danos para a sobrevivência e valorização dos educadores”.
Com o processo de redemocratização do país, em 1988 é promulgada a Constituição
que vigora até os dias atuais; em seu artigo 205, a Carta Magna brasileira define que a
educação é um dever do Estado e direito de todo cidadão: “Art. 205. A educação, direito de
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988; BITTAR, 2012).
A formação histórica brasileira manteve seus traços conservadores na década de 90.
Durante os dois mandatos presidenciais de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998; 19992002), manteve-se a característica expansionista e ineficiente da educação pública. A
educação superior sofreu retração, quase sendo inviabilizada, quando comparada ao setor
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privado. É durante o governo FHC que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
nº 9.394) - LDB - é finalmente sancionada, em 1996. De maneira geral, a política de cunho
neoliberal proposta por Fernando Henrique demonstrou-se um fracasso, uma vez que a
consolidação dos dados estatísticos indicava níveis baixos de aprendizagem no ciclo básico e
uma profunda desigualdade de entrada e permanência no ensino superior (BITTAR, 2012).
Sobre o assunto, Pinto (2009) indica que:
Já no ensino fundamental, a política da gestão passada foi de pura mistificação. A
criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (Fundef) teve como principal resultado a redução do
compromisso do governo federal com essa etapa de ensino, pois, ano após ano, a
contribuição da União ao fundo foi caindo [...]. Além disso, esse fundo, ao estimular
a municipalização do ensino fundamental provocou um desequilíbrio entre a
capacidade tributária de estados e municípios e a distribuição de responsabilidades
pela oferta da educação básica, com uma clara sobrecarga sobre os últimos. [...] No
que se refere ao ensino médio, o decreto n. 2.208/1997, que determinava que o
ensino médio técnico não mais deveria ser ofertado pela formação geral (disciplinas
de português, matemática, física, etc.) em conjunto com as habilitações técnicas,
como ocorria até então, foi uma clara tentativa de desestruturar a melhor rede de
ensino do país (inclusive quando se consideram os índices de aprovação no
vestibular), a rede federal de escolas técnicas e profissionalizantes (PINTO, 2009, p.
324).

Com a entrada de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), a educação básica passa a
ter maior atenção.Através da Lei nº 11.494/2007, foi criado o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb), ampliando, em relação ao Fundef, o principal mecanismo de financiamento da
educação básica, compreendendo as etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio. Quanto ao Ensino Superior e Técnico, percebeu-se um incremento nos
investimentos nas Instituições e sua crescente expansão. Programas assistencialistas atrelados
à educação, como o Bolsa-Família, Bolsas Reuni e o Prouni também foram implementados,
assim como instrumentos de orientação e medição da educação, como o Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE) e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) (OLIVEIRA, 2009).

3.2 Teorias de Aprendizagem
O trabalho proposto na presente dissertação leva em conta duas teorias
construtivistas, preconizada pelos autores David Ausubel e Lev Vygotsky. Conforme será
descrito a seguir, Ausubel trata dos conceitos e características da aprendizagem significativa,
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ao passo que Vygotsky descreve o papel da socialização, mediada por um grupo de signos
impregnados de conceitos para aquela sociedade, na aprendizagem.
A escolha das duas correntes se justifica pelo fato de ambas abraçarem o contexto
lúdico como ferramenta pedagógica, e de se complementarem no sentido de abordarem a
socialização, a mediação e o letramento, imprescindíveis durante a construção do
conhecimento.
3.2.1 Aprendizagem e construtivismo: David Ausubel
Em 1963, David Ausubel (1918-2008), um psicólogo norte-americano, formula, em
meio às teorias de aprendizagem predominantemente behavioristas, o conceito de
aprendizagem significativa, (FERNANDES, 2011) cuja principal ideia, conforme descrita
pelo próprio pesquisador, é: “Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um só
princípio, diria o seguinte: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é
aquilo que o aprendiz já sabe. Averigue isso e ensine-o de acordo.” (AUSUBEL, 1978 apud
MOREIRA, 2006).
Conforme indicado por Moreira (2009; 2016) a aprendizagem significativa:
Aprendizagem significativa é aquela em que o significado do novo conhecimento
vem da interação com algum conhecimento especificamente relevante já existente na
estrutura cognitiva – ou seja, o corpo de conhecimentos claro, estável e organizado
que o sujeito já possui em uma certa área – do aprendiz com um certo grau de
estabilidade e diferenciação. Nesta interação, não só o novo conhecimento adquire
significado, mas também o conhecimento anterior fica mais rico, mais elaborado,
adquire novos significados (MOREIRA, 2009, p. 31).

A esses conhecimentos já afixados na estrutura cognitiva do estudante (um conceito,
um símbolo, uma proposição etc.) Ausubel deu o nome de subsunçores. Valadares (2011)
cogita que o termo talvez tenha sido buscado na filosofia Kantiana, onde o verbo subsumir
significa a inferência de uma ideia a partir de uma lei já estabelecida. Ou seja, as novas
informações devem interagir com conceitos, proposições e simbolos previamente assimilados
pelo sistema cognitivo do estudante.
Quando a interação acima descrita não ocorre, a aprendizagem toma um viés
mecânico, memorístico, e não ocorre assimilação entre informação nova e subsunçor e sim
uma simples memorização de conceitos. Um exemplo bastante corriqueiro que caracteriza a
aprendizagem mecânica é o estudo na “véspera da prova”, nas quais os conceitos são
esquecidos imediatamente ao término da avalização (MOREIRA, 2006).
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Entretanto, não se deve pensar essas duas dimensões do tema de forma dicotômica; o
processo de aprendizagem é dinâmico, e é possível, com o planejamento didático adequado,
converter uma aquisição de conhecimentos inicialmente mecânica em uma rede significativa
de interações (MOREIRA, 2009; VALADARES, 2011).

3.2.1.1 Dimensões da aprendizagem
Considerando um espectro contínuo do processo de conhecimento, sendo as
aprendizagens significativa e mecânica os limites extremos desse espectro, as relações
estabelecidas entre a estrutura cognitiva do estudante e o novo conhecimento se situam entre
esses limites estabelecidos (MOREIRA, 2009; VALADARES, 2011).
Aqui, convêm delimitar as duas dimensões que organizam o processo de
aprendizagem: a aprendizagem receptiva e a aprendizagem por descoberta. Na primeira
dimensão, o novo conhecimento, já em sua forma final, é diretamente apresentado ao aluno
através de alguma ferramenta (aula expositiva, material didático etc.) e cabe ao estudante
relacionar esse novo conhecimento à sua estrutura cognitiva prévia (MOREIRA, 2009;
VALADARES, 2011). É importante ressaltar, porém, que o aluno não é sujeito passivo nesse
processo; tal assimilação deste novo conhecimento demanda intensa atividade cognitiva
relacionada à ancoragem da informação à sua estrutura prévia (MOREIRA, 2012).
Na aprendizagem por descoberta, o novo conhecimento é buscado pelos aprendizes,
com ou sem a mediação do professor (uma pesquisa, p.ex.) e somente após esse momento a
interação informação-subsunçor pode ocorrer (Figura 1). Em seu estudo, Pelizzari et al.
(2002) indica que:
[...] quanto mais se aproxima do polo de aprendizagem por descoberta, mais esses
conteúdos são recebidos de modo não completamente acabado e o aluno deve definilos ou “descobri-los” antes de assimila-los; inversamente, quanto mais se aproxima
do polo da aprendizagem receptiva, mais os conteúdos a serem aprendidos são dados
ao aluno em forma final, já acabada (PELIZZARI et al., 2002, p. 39).
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Figura 1 - As dimensões da aprendizagem. Fonte: adaptado de Valadares, 2011.

Acerca dessas dimensões, Moreira (2009) indica que:
[...] tanto a aprendizagem receptiva como a aprendizagem por descoberta podem ser
significativa ou mecânica. O que determina a significatividade da aprendizagem de
um novo conhecimento não é a maneira como o aprendiz tem acesso, por recepção
ou descoberta, a tal conhecimento, mas o modo como ele é relacionado – literal ou
substantivo, arbitrário ou não – à estrutura cognitiva do aprendiz (MOREIRA, 2009,
p. 32).

Assim como as aprendizagens significativa e mecânica não são dicotômicas, as
dimensões da aprendizagem acima explanadas também não o são. Durante a execução de uma
tarefa, as aprendizagens por recepção e por descoberta podem ocorrer concomitantemente, à
medida que um determinado conteúdo é abordado (MOREIRA, 2006).
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3.2.1.2 Condições para a ocorrência da aprendizagem significativa:
Segundo Ausubel (1978) apud Moreira (2006),
A essência do processo de aprendizagem significativa é que ideias simbolicamente
expressas sejam relacionadas de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, ao
que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto da sua estrutura cognitiva
especificamente relevante (isto é, um subsunçor) que pode ser, por exemplo, uma
imagem, um símbolo, um conceito ou uma proposição já significativos (p. 19).

São duas as condições para que o processo significativo de aprendizagem ocorra:
inicialmente, a informação nova a ser assimilada deve ser potencialmente significativa, nos
âmbitos lógico e psíquico; o primeiro atrelado à natureza do conteúdo e o segundo, às
experiências prévias do indivíduo. Além disso, o estudante deve ter disposição para aprender,
ou seja, psicologicamente motivado para realizar as interações (PELIZZARI, 2002;
VALADARES, 2011).
Desta forma,
[...] Essa condição implica que, independente de quão potencialmente significativo
possa ser o material a ser aprendido, se a intenção do aprendiz for, simplesmente, a
de memorizá-lo arbitrária e literalmente, tanto o processo de aprendizagem como o
seu produto serão mecânicos [...]. E, de modo recíproco, independentemente de quão
disposto a aprender estiver o indivíduo, nem o processo, nem o produto da
aprendizagem serão significativos, se o material não for potencialmente significativo
- se não for relacionável à estrutura cognitiva, de maneira não literal e não arbitrária.
(MOREIRA, 2006, p. 20)

3.2.1.3 Tipos de aprendizagem significativa
Sousa (2018) indica que, de acordo com Ausubel, são três os tipos de aprendizagem
significativa: representacional, de conceitos ou proposicional.
A aprendizagem representacional é a mais básica, da qual os demais tipos dependem;
nela, ocorre a atribuição de significados a determinados símbolos (geralmente palavras), os
quais se referem a um objeto ou conceito. Ou seja, uma palavra (p. ex., bola), passa a
representar um objeto, dá significado àquele objeto (MOREIRA, 2006).
A aprendizagem de conceitos é uma aprendizagem representacional em nível
aprofundado; nela, o indivíduo é capaz de perceber características que definem os conceitos,
sem a necessidade do objeto concreto para dar significado. Por exemplo, vários tipos de bolas
diferentes são elencadas no conceito referenciado pela palavra “bola” (SOUSA, 2018).

30

Por fim, na aprendizagem proposicional, o foco não é aprender de forma significativa
o que uma palavra (ou grupo de palavras) representam, mas sim entender os conceitos na
forma de proposições, a partir dos sentidos conotativo e denotativo desses conceitos. Ou seja,
ao dizer que “a bola de futebol é branca com listras pretas”, apreende-se uma série de
conceitos e significados previamente conhecidos em uma unica proposição (SOUSA, 2018).
É importante ressaltar que, independente do tipo de aprendizagem significativa, a
nova informação não é simplesmente ancorada ao subsunçor; o que ocorre, na realidade, é que
a aquisição de um novo conhecimento gera mudanças na estrutura cognitiva do indivíduo,
alterando tanto a nova informação em si, como o subsunçor.
3.2.2 Aprendizagem e construtivismo: Lev Vygotsky
Para o psicólogo bielo-russo Lev Semenovitch Vygotsky (1896-1934), o
desenvolvimento cognitivo depende do contexto social, histórico e cultural. A evolução da
cognição superior é mediada por instrumentos e processos sociais; ou seja, através da
socialização e do contexto no qual o indivíduo está inserido é que os processos mentais
superiores (pensamento, linguagem e comportamento) se desenvolvem. Conforme o psicólogo
escreveu, “Na ausência do outro, o homem não se constrói homem" (FERRARI, 2008).
Seguindo este raciocínio, o conhecimento não é uma representação da realidade, e
sim uma construção de conceitos e operações que, de acordo com as vivências do indivíduo
em comunidade, são viáveis. Assim, aprendizagem é o resultado adaptativo das dimensões
sociais, históricas e culturais (BOIKO e ZAMBERLAN, 2001).
A internalização dos processos cognitivos a partir das atividades sociais se dá pela
mediação, seja esta direta ou indireta. E entre os diversos instrumentos e signos, a palavra, no
sentido de linguagem, é essencial por ser um interlocutor do pensamento. Logo, quanto mais
signos o indivíduo aprende no contexto externo (social), maiores as funções mentais no
contexto interno (MOREIRA, 2009).
Vygotsky considera a interação interpessoal um aspecto fundamental para a
aquisição dos sistemas de signos. Um signo é alguma coisa que contém significado, dado um
contexto (palavras e gestos, p. ex.). Logo, o indivíduo necessita do repertório social daquela
comunidade para identificar de maneira apropriada o significado dos signos. Para que uma
criança ou adulto internalize os signos e suas interpretações, é essencial que essas
interpretações cheguem ao indivíduo de alguma maneira, e que haja a oportunidade desse
sujeito verificar se os sentidos captados são compartilhados pelos demais membros da
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comunidade. Isso se dá tipicamente pelo intercâmbio de ideias com um ou mais interlocutores
(FERRARI, 2008; MOREIRA, 2009).
3.2.2.1 Desenvolvimento cognitivo e aprendizagem
De acordo com o psicólogo: “O momento de maior significado no curso do
desenvolvimento intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de inteligência
prática e abstrata, acontece quando a fala e a atividade prática, até então duas linhas
completamente independentes, convergem” (VYGOTSKY, 2008).
A inteligência prática definida por Vygotsky trata do uso de instrumentos, enquanto
a inteligência abstrata se refere ao uso de sistemas de signos de forma adequada ao contexto
social. Desta forma, considerando um contexto químico, a proposição de Vygotsky indica a
relação dos signos correspondentes (p. ex. letramento químico) com o sentido abstrato de um
determinado fenômeno. Cita-se, por exemplo, o sentido abstrato decorrente da compreensão
de uma equação química, considerando os reagentes, produtos, respectivas fases e condições
reacionais que podem ser descritas (MOREIRA, 2009).
Nesse sentido, surge na teoria proposta pelo psicólogo dois conceitos: funções
psicológicas elementares (FPE) e funções psicológicas superiores (FPS). Messeder Neto e
Moradillo (2016), com o auxílio de Facci (2004) e do próprio Vygotsky (2012; 2009) trazem
os significados desses conceitos:
Podemos dizer que as FPE são aquelas que foram legadas pela nossa espécie, de
modo que estão asseguradas pelo desenvolvimento biológico, dependendo
diretamente da nossa maturação cerebral e biológica (Facci, 2004). As funções
psicológicas superiores (FPS) são formadas no seio da sociedade que vivemos.
Essas funções são construídas a partir do aprendizado social, de modo que
capacidades e aptidões dos seres humanos não estão dadas na genética, e sim no seio
da cultura. Atenção voluntária, memória voluntária, pensamento teórico,
imaginação, são exemplos dessas funções (VYGOTSKY, 2012; VIGOTSKY,
2009a).

Ao comentar sobre o desenvolvimento cognitivo, Vygotsky utiliza o termo Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP), definido como o intervalo entre o grau de
desenvolvimento cognitivo real de um indivíduo (no caso, a resolução independente de uma
determinada tarefa) e o grau de conhecimento potencial (a resolução de uma tarefa com o
auxílio de alguém que já detenha o conhecimento sobre o assunto). Em outras palavras, a
ZDP é o caminho entre o que o indivíduo consegue fazer sozinho e o que ele está perto de
conseguir fazer sozinho; ou seja, define as funções ainda não consolidadas, mas em processo
de amadurecimento dinâmico e constante (FERRARI, 2008).
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Ferrari (2008) destaca ainda que, para Vygotsky, o desenvolvimento dos processos
mentais superiores se dá através da internalização dos signos e instrumentos presentes no
contexto do indivíduo, a aprendizagem surge como condição necessária para este
desenvolvimento. Em outras palavras, dentro da Zona de Desenvolvimento Proximal a
interação social dos indivíduos provoca a aprendizagem e define os limites da ZDP, sendo o
limite inferior o nível real de desenvolvimento do indivíduo e o limite superior o potencial
desenvolvimento do indivíduo através de processos instrucionais, que podem ocorrer no
brincar, no ensino formal ou informal, ou no trabalho.
Deve-se destacar que a ZDP não é um “lugar” na psique do indivíduo, e sim um
conceito trazido por Vygotsky para compreender melhor o que o aluno já faz sozinho e o que
ele pode aprender através da intervenção do professor (MESSEDER NETO E MORADILLO,
2016).
Uma vez que o processo de desenvolvimento do indivíduo é fortalecido pela
aprendizagem conduzida por outro indivíduo com maior arcabouço de conhecimento, fica
claro que a teoria sócio-construtivista encara a escola e o seu papel educativo como essenciais
na dinâmica de progresso intelectual e social do indivíduo, cabendo ao professor o papel de
mediar, planejar, observar e desafiar o aluno a ampliar cada vez mais seu rol de pensamento.
(BOIKO e ZAMBERLAN, 2001).

3.3 Os Jogos: Histórico, Conceitos e Aplicabilidade no Contexto Pedagógico:
3.3.1 Introdução
Considerando o objeto de estudo do presente trabalho, alguns questionamentos
tornam-se importantes: O que é um jogo? A partir de qual momento um jogo assume caráter
educacional? Qual a sua aplicabilidade no ambiente formal de ensino? Quais são suas
potencialidades e fragilidades? Portanto, este capítulo dedica-se a buscar as respostas
pertinentes para essas perguntas, de forma a consolidar o jogo como potencial ferramenta
didática.
Os jogos fazem parte do cotidiano social, seja com caráter educacional, por diversão
ou competição. Conforme descrito por Cunha (2012), “por meio de sua análise em diferentes
épocas, pode-se perceber que jogar sempre foi uma atividade inerente do ser humano”. O
autor continua seu relato, citando Platão e Aristóteles, que indicavam a importância do
“aprender brincando”; e os romanos, que por sua vez, aplicavam jogos para desenvolver o
aspecto físico de seus soldados, etc.
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3.3.2 Origem e histórico:
A história dos jogos e brincadeiras é uma construção humana, que envolve fatores
sócio-econômicos-culturais. A transformação da natureza pelo homem por meio do trabalho
constitui a experiência necessária para sua replicação lúdica através dos jogos. Ou seja, por
exemplo, para que haja uma brincadeira sobre “guerra”, é necessário que tenha havido,
anteiormente, a guerra de fato (ALVES, 2007).
Os primeiros registros de jogos foram encontrados no Egito e na Mesopotâmia,
datando entre 2.500 a.C. e 3.000 a.C. Logo, estamos falando de 5 mil anos de interação entre
a humanidade e os jogos. No Egito, foi encontrado o Senet (Senat) ou “Jogo da Passagem”,
enquanto que na Mesopotâmia, há o registro do Jogo Real de Ur (MARQUES, 2012).
O Senet (Figuras 2 e 3) é um jogo de tabuleiro, derivado dos Mancalas (denominação
genérica para um grupo de aproximadamente 200 jogos de tabuleiro, originalmente
desenvolvidos na África, mais especificamente, no Egito (ZUIN, 2015), e contém um forte
teor ritualístico e religioso. Sendo considerado o precursor do Gamão, o jogo simula a
passagem da vida terrena para a vida após a morte. Através de manobras envolvendo o
pensamento estratégico, os jogadores caminhavam pelas casas do tabuleiro com o objetivo de
atingir a última casa antes de seu adversário (GUERREIRO, 2015).

Figura 2 - O jogo Senet. Fonte: Global Egyptian Museum.
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Figura 3 - Rainha egípcia Nefertari (1295-1255 a.C.) jogando Senet. Fonte: TourEgypt.

O segundo jogo acima citado é de origem mesopotâmica, mais especificamente, da
cidade suméria de Ur (Figura 4). Diferente do Senet, apenas a família real tinha acesso a esse
jogo, também de tabuleiro, cujo objetivo era similar ao jogo egípcio: atravessar as casas do
tabuleiro com as peças antes do adversário (GUERREIRO, 2015).

Figura 4 - O jogo real de Ur. Fonte: British Museum.

3.3.3 Jogos: conceitos e peculiaridades
A definição do termo “jogo” é tarefa complexa, dada a sua vastidão de sentidos – jogo
político, jogo de adulto, jogo de criança etc. – e especificidades – um jogo de faz de conta
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depende de um viés imaginário muito forte, ao passo que um jogo de xadrez é delimitado por
um conjunto bem definido de regras (KISHIMOTO, 1994).
Kishimoto (1994), ao propôr a delimitação e ordenação dos variados significados
para o termo “jogo”, referencia em seu texto os pesquisadores Brougère (1981, 1993) e
Henriot (1983, 1989), ambos da Université Paris-Nord. Os cientistas apontam três níveis de
diferenciação:
O resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social:
enquanto fato social, o jogo assume a imagem, o sentido que cada sociedade lhe atribui. É
este o aspecto que nos mostra por que o jogo aparece de modos tão diferentes, dependendo do
lugar e da época;
Um sistema de regras: permite diferenciar cada jogo, ocorrendo superposição com
a situação lúdica, uma vez que, quando alguém joga, está executando as regras do jogo e, ao
mesmo tempo, desenvolvendo uma atividade lúdica;
Um objeto: refere-se ao jogo enquanto objeto; o xadrez, por exemplo, se
materializa no tabuleiro e nas peças.
O debate sobre a conceituação correta do vocábulo é extenso e antigo, remontando
aos filósofos gregos e se estendendo aos pensadores contemporâneos (GUERREIRO, 2015).
Huizinga (2000) tece um comentário pertinente acerca das diversas teorias sobre os jogos:
Há uma extraordinária divergência entre as numerosas tentativas de definição da
função biológica do jogo. Umas definem as origens e fundamento do jogo em
termos de descarga da energia vital superabundante, outras como satisfação de certo
"instinto de imitação", ou ainda simplesmente como uma "necessidade" de
distensão. Segundo uma teoria, o jogo constitui uma preparação do jovem para as
tarefas sérias que mais tarde a vida dele exigirá, segundo outra, trata-se de um
exercício de autocontrole indispensável ao indivíduo. Outras veem o princípio do
jogo como um impulso inato para exercer certa faculdade, ou como desejo de
dominar ou competir. Teorias há, ainda, que o consideram uma "ab-reação", um
escape para impulsos prejudiciais, um restaurador da energia dispendida por uma
atividade unilateral, ou "realização do desejo", ou uma ficção destinada a preservar
o sentimento do valor pessoal etc. (Homo Ludens, 2000, p. 5).

Com o propósito de conhecer algumas vertentes e abordagens sobre o tema, vamos
relatar de maneira breve as definições sobre a natureza dos jogos de acordo com os seguintes
autores, reconhecidos pelos seus extensos trabalhos na área: Johan Huizinga, Roger Callois e
Bernard Suits.
3.3.3.1 Johann Huizinga
Em sua obra Homo Ludens (2000), o filósofo descreve o seguinte sobre o jogo:

36

[...] encontramos aqui um aspecto muito importante: mesmo em suas formas mais
simples, ao nível animal, o jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou um
reflexo psicológico. Ultrapassa os limites da atividade puramente física ou
biológica. É uma função significante, isto é, encerra um determinado sentido
(HUIZINGA, 2000, p. 5).

Enquanto fenômeno cultural, o jogo é algo supérfluo, praticado nas horas de ócio, e
assume um viés de obrigatoriedade quando está inserido em funções sociais reconhecidas por
aquela sociedade, como cultos e rituais de cunho religioso (GUERREIRO, 2015). Desta
forma, o autor elenca as seguintes características fundamentais do jogo:
a) Liberdade: jogar é uma ação livre, voluntária, praticada nos momentos de ócio;
b) Evasão da vida real: por um determinado período, o jogador migra para uma
“esfera temporária de atividade com orientação própria” (p. 10, 2000), na qual existe um grau
elevado de seriedade e entusiasmo;
c) Ação desinteressada: o jogo é uma atividade temporária, fora do mecanismo de
busca pela satisfação imediata de uma necessidade. É uma pausa da vida cotidiana e suas
cobranças;
d) Limitação: o jogo possui um caminho a ser percorrido até o final. Possui limites
de espaço e tempo;
e) Presença de ordem específica e absoluta: o jogo deve ser guiado por regras
rígidas, mantendo a estética e a ordem. Qualquer desobediência às imposições previstas faz
com que o jogo perca seu valor;
f) Tensão: dentro dos limites impostos pelo jogo, o há o fator da tensão; através da
destreza, o jogador quer ganhar o jogo à custa do seu esforço;
g) Ausência de lucro: ao entender que o jogo é uma atividade voluntária e de fuga
das atividades cotidianas, quando se torna uma profissão, perde sua natureza de jogo.
Resumindo, nas palavras do filósofo, pode-se delinear o jogo como:
[...] uma atividade livre, conscientemente tomada como "não-séria" e exterior à vida
habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e
total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual
não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais
próprios, segundo uma certa ordem e certas regras. Promove a formação de grupos
sociais com tendência a rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença em
relação ao resto do mundo por meio de disfarces ou outros meios semelhantes
(Huizinga, 2000, p 13-14).
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3.3.3.2 Roger Caillois
A partir dos estudos de Huizinga, o sociólogo francês Caillois procura expandir e
classificar as funções dos jogos na sociedade. O autor também entende o jogo ligado à ideia
de liberdade, criatividade, e com limites espaço-temporais; logo, a seu ver, manifestações de
destreza e sorte/azar eram possíveis nesse ambiente (CAILLOIS, 1990).
Outra crítica ao trabalho de Huizinga é quando este coloca no mesmo patamar jogos
e ações de cunho religioso: “Pelo contrário, quando o segredo, a máscara, o disfarce cumprem
uma função sacramental, podemos estar certos de que aí não há jogo, mas instituição”
(GUERREIRO, 2015; LISBÔA, 2012; CAILLOIS, 1990).
Em seu trabalho mais distinto, Man, Play and Games (1990), Caillois acrescenta
quatro outros tipos de jogos às duas classificações anteriores já existentes: ludus
(manifestações lúdicas com regras) e paidia (manifestações lúdicas espontâneas),
denominando-as: agôn, alea, mimicry e ilinx. Em seu texto, descreve-as da seguinte forma:
Agôn – Há todo um grupo de jogos que aparece sob a forma de competição, ou seja,
como um combate em que a igualdade de oportunidades é criada artificialmente para
que os adversários se defrontem em condições ideais, susceptíveis de dar valor
preciso e incontestável ao triunfo do vencedor. Trata-se sempre de uma rivalidade
que se baseia numa única qualidade (rapidez, resistência, vigor, memória,
habilidade, engenho, etc.), exercendo-se em limites definidos e sem nenhum auxiliar
exterior, de tal forma que o vencedor apareça como sendo o melhor, numa
determinada categoria de proeza. [...] À mesma classe pertencem ainda os jogos em
que os antagonistas dispõem, à partida, de elementos de valor e número idênticos.
As damas, o xadrez e o bilhar são exemplos perfeitos (p. 33-34).
Alea – Em latim, é o nome para um jogo de dados. Utilizo-o aqui para designar
todos os jogos baseados, em clara oposição ao agôn, numa decisão que não depende
do jogador, e na qual ele não poderia ter a menor das participações, e em que,
consequentemente, se trata mais de vencer o destino do que um adversário. [...]
Exemplos claros dessa categoria de jogos são fornecidos pelos dados, a roleta, o cara
ou coroa [...]. [...] Contrariamente ao agôn, a alea nega o trabalho, a paciência, a
habilidade e a qualificação (p. 36-37).
Mimicry – Qualquer jogo supõe a aceitação temporária ou de uma ilusão (ainda que
essa palavra signifique apenas entrada em jogo: in-lusio), ou, pelo menos, de um
universo fechado, convencional e, sob alguns aspectos, imaginário. [...] Encontramonos, então, perante uma variada série de manifestações que tem como característica
comum a de se basearem no fato de o sujeito jogar a crer, a fazer crer a si próprio ou
a fazer crer aos outros que é outra pessoa. Esquece, disfarça, despoja-se
temporariamente da sua personalidade para fingir uma outra (p. 39-40).
Ilinx – Um último tipo de jogos associa aqueles que assentam na busca da vertigem
e que consistem numa tentativa de destruir, por um instante, a estabilidade da
percepção e infligir à consciência lúcida uma espécie de voluptuoso pânico. Em
todos os casos, trata-se de atingir uma espécie de espasmo, de transe ou de
estonteamento que desvanece a realidade com uma imensa brusquidão. [...] Há
vários procedimentos físicos que as provocam: o volteio, a queda ou a projeção no
espaço, a rotação rápida, a derrapagem, a velocidade [...] (Caillois, 1990, p. 43-44).

A partir das análises realizadas, o autor caracteriza os jogos como uma atividade
(CAILLOIS, 1990, p. 29):
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a) Livre: sem a liberdade, o jogo perde sua natureza alegre e atraente;
b) Delimitada: possui limites espaço-temporais bem definidos;
c) Incerta: uma vez que o desenrolar do jogo é incerto, e cabe ao jogador a iniciativa
e a liberdade de inventar;
d) Improdutiva: não gera nenhum elemento novo de espécie alguma, a não ser
alterações sociais no círculo de jogadores;
e) Regulamentada: sujeita às condições e regras próprias do jogo;
f) Fictícia: franca irrealidade em relação à vida normal.

3.3.3.3 Bernard Suits
Em seu artigo What is a game? , o filósofo se propõe a formular uma definição para
os jogos, e propõe as seguintes características: (SUITS, 1967)
a) Jogar é diferente de trabalhar: durante um jogo, não se busca necessariamente o
modo mais eficaz de se completar a tarefa proposta, diferente do ato de trabalhar. Ou seja,
intencionalmente, formas consideradas menos racionais são propostas para um jogo.
Entretanto, um ponto muito importante levantado pelo filósofo é: o fato de um meio menos
racional não torna a decisão menos eficiente. Por exemplo, um corredor automobilístico
utiliza-se dos caminhos mais tortuosos ao longo da corrida, mas procura percorrê-lo com
perfeição;
b)

As regras e finalidades dos jogos são inseparáveis: a finalidade do jogo é

alcançada através do atendimento às regras. Quebrar uma regra do jogo torna impossível a
realização da sua finalidade; ou seja, quando um jogador trapaceia e ganha um troféu, ele não
ganhou o jogo de fato;
c) As regras do jogo não são vinculativas: apesar de o jogo ser uma atividade na
qual as regras são inseparáveis dos fins, o comprometimento com essas regras nunca é último.
Nesse ponto, outras regras que não as correlatas ao jogo surgem; ou seja, é nesse ponto que o
jogador para de jogar;
d) Os meios, ao contrário das regras, são vinculativos: nos jogos existem, de fato,
limitações. Porém, não são as regras que sofrem limitação, e sim os meios, as ações. Ou seja:
os jogos são atividades nas quais as regras são inseparáveis das finalidades, mas com o
adendo de que os meios permitidos pelas regras são menores em escopo do que elas seriam na
ausência das regras.
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e) As regras são aceitas em prol da atividade que elas tornam possível: jogos
demandam agir de acordo com as regras que limitam os meios possíveis. Só assim a atividade
pode, de fato, ocorrer.
f) Vencer não é a finalidade pela qual as regras restringem os meios: deve haver um
final distinto de vencer, uma vez que é justamente a restrição de meios para as outras
finalidades que faz o ato de vencer possível, além de definir, em cada jogo, o que significa de
fato vencer. O que conta no jogo é a atividade de tentar vencer: ou seja, o ato em si de jogar.
Dessa forma, Suits (1967) enuncia o seguinte conceito de jogo:
“Jogar um jogo é se engajar em uma atividade direcionada em trazer um estado
específico de comportamento, onde os meios permitidos pelas regras limitam o
escopo de ação quando comparado a um estado de ausência das regras, e onde a
única razão para a aceitação dos limites impostos é tornar possível tal atividade”
(tradução própria) (SUITS, 1967, p. 156).

3.3.4 Os jogos no contexto pedagógico:
A maneira de encarar e compreender a aprendizagem passa por uma mudança de
paradigma. A visão dos atores do processo educativo passa por uma gradual transformação:
ao aluno é atribuído o papel de protagonista da sua jornada de aprendizagem, saindo do pouco
atrativo lugar de mero ouvinte, enquanto que o professor abandona o papel de detentor de
todo o conhecimento e torna-se um mediador, fomentando e facilitando a interação entre o
estudante e o conhecimento, em busca da construção de uma aprendizagem com significado.
Na tentativa de motivar os alunos a enveredarem pelos conteúdos escolares, diversas
estratégias são criadas, entre elas, os jogos educativos.
Sobre o tema, Soares (2008) conceitua o jogo educativo como resultado de
interações linguísticas diversas e ações lúdicas que implicam no divertimento, na liberdade e
na voluntariedade, com um sistema de regras claras e um lugar delimitado de ação.
É de extrema importância ressaltar que o jogo educativo, no contexto formal de
ensino, possui diferenciações, podendo ser pedagógico ou didático. Sobre o assunto, Miranda
e Soares (2020) descrevem de maneira clara essa distinção:
No primeiro caso, os alunos são apresentados ao conceito por meio de um jogo, ou
seja, o aprendizado de um novo conceito se dá por meio de um jogo. No segundo
caso, o jogo é utilizado para reforçar ou complementar um conceito já visto pelos
alunos em sala de aula, funcionando como uma ferramenta auxiliar e avaliativa do
conceito já trabalhado.

Para fins de posicionamento, o produto educacional proposto neste trabalho é um
jogo educativo, encaixando-se especificamente no caso do jogo didático.
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3.3.4.1 Jogos no ensino: histórico
Na Idade Média, devido à forte influência do cristianismo, os jogos foram deixados de
lado, por ser considerados “pecaminosos”, porém, com o advento do Renascimento, resgatase o hábito de jogar, seja por diversão, seja com o objetivo de aprender algo. Kishimoto
(1996) complementa de forma mais assertiva ao indicar que “Se em tempos passados, o jogo
era visto como inútil, como coisa não séria, depois do romantismo, a partir do século XVIII, o
jogo aparece como algo sério e destinado a educar a criança”.
Logo, pode-se dizer que o surgimento dos jogos educativos se dá no século XVI,
sendo os colégios da ordem jesuítica as primeiras instituições a utilizarem-nos como recurso
didático (CUNHA, 2012). Em seu artigo, o autor faz um extenso relato temporal da evolução
e aplicação dos jogos em sala, consolidados no quadro 1 a seguir:
Data

Evento

Séc. XVI

Inácio de Loyola reconhece os jogos de exercício como instrumento didático.

Séc. XVII

Pestalozzi afirma que o jogo é um fator decisivo e enriquecedor para o estímulo do

e XVIII

senso de responsabilidade e cooperação do aluno.

Séc. XVII
e XVIII
Séc.
XVIII

Froebel propõe o jogo como mediador do processo de autoconhecimento, através
de um exercício e interiorização e exteriorização da essência divina presente em
cada criança.
Criam-se os jogos destinados ao ensino de ciências, inicialmente destinados à
aristocracia e posteriormente difundidos para toda a sociedade, sendo utilizados
como meio de divulgação de eventos e doutrinação popular.
Após a Revolução Francesa, surgem inovações pedagógicas e os jogos passam a ter

Séc. XIX

espaço no meio educacional, principalmente nas áreas de matemática e física, com
o uso de figuras geométricas.
Passa-se a discutir o papel do jogo na educação de uma forma mais sistemática,

Séc. XX

diferente do que propunha Froebel. Piaget e Vygostky debatem como o jogo
contribui para o desenvolvimento cognitivo e social da criança.

Quadro 1 - Evolução histórica da aplicação de jogos em sala de aula. Fonte: Kishimoto (1996); Cunha (2012).

3.3.4.2 Jogos no ensino: funções, vantagens, desvantagens
Apesar de já estar historicamente inserida no contexto humano, a utilização de jogos
em sala de aula deve possuir um caráter intencional dentro do planejamento pedagógico
idealizado pelo professor. Acerca do tema, Kishimoto (1996) apud Cunha (2012) afirma que:
“um jogo pode ser considerado educativo quando mantém um equilíbrio entre duas funções: a
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lúdica e a educativa. [...] a lúdica está relacionada ao caráter de diversão e prazer que um jogo
propicia. A educativa se refere à apreensão de conhecimentos, habilidade e saberes”. Ainda
sobre esse equilíbrio, Messeder Neto e Moradillo (2016) ressaltam que:
[...] essas funções devem ser equilibradas no processo de elaboração do jogo não
significa, sob hipótese alguma, colocá-las em mesmo nível de importância.
Entendemos que equilibrar essas duas funções é complicado, mas o professor
precisa saber que, caso ele penda para um lado, esse lado deve ser o da função
educativa, que é a função da escola. O equilíbrio precisa sempre estar deslocado
para o conteúdo científico, caso contrário o que estaremos fazendo na sala é passar o
tempo com os estudantes, sem nada contribuir para o seu desenvolvimento
(MESSEDER NETO e MORADILLO, 2016, p. 365).

Os jogos beneficiam o processo de aprendizagem em diversos aspectos. Sobre isso,
Miranda (2001) identifica cinco fenômenos valorizados pela atuação de atividades lúdicas,
tais como os jogos:
Cognição: os jogos fomentam aspectos relacionados à resolução de problemas,
pensamento lógico, capacidade de abstração, percepção exercício da linguagem e formação de
conceitos;
Socialização: através das regras dos jogos, os indivíduos são convidados a
interagirem de forma respeitosa entre seus pares, auxiliando na formação de suas
personalidades;
Afeição: os jogos desenvolvem a sensibilidade e estima do estudante, levando-o a
uma conexão mais fácil com a cognição;
Motivação: os jogos promovem maior estímulo e interesse à participação ativa das
aulas por parte dos alunos;
Criatividade: os jogos são campos férteis para o desenvolvimento do processo
criativo dos estudantes. Através da criatividade, a cognição é trabalhada no sentido de
resolver o desafio proposto pelo jogo.
Como qualquer ferramenta pedagógica, a aplicação dos jogos em sala de aula
possuem vantagens e desvantagens, que devem ser consideradas pelo professor. Em seu
trabalho, Zanon (2008) enfatiza as potencialidades e desafios dos jogos, resumidos no quadro
2.
Há, entretanto, que se pensar que os jogos educativos, apesar de beneficiarem de
forma consistente os aspectos acima citados, e possuírem diversas vantagens interessantes,
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devem possui um direcionamento muito bem delimitado, para que, o que era inicialmente
pensado como um jogo didático não perca seu propósito (CUNHA, 2012).
Cunha ainda ressalta que, neste ponto, o professor é o ator do processo pedagógico
responsável pelo planejamento do uso da atividade em sala. Para tanto, o docente deve definir
alguns parâmetros, como:
A justificativa: introdução de um novo conceito; revisão/aprofundamento de um
conceito já debatido em sala de aula; processo de avaliação de um conceito;
O momento ideal, ao longo do processo de aprendizagem, para a aplicação da
atividade;
O tipo de jogo mais adequado à demanda.
Vantagens
Facilitar a aprendizagem de conceitos novos
ou já aprendidos de forma motivadora.
Introduzir e desenvolver conceitos de difícil
compreensão.
Desenvolver estratégias de resolução de
problemas.
Favorecer a tomada de decisões e saber
avaliá-las.
Dar significados para conceitos
aparentemente incompreensíveis.
Propiciar a interdisciplinaridade.
Promover a participação ativa do aluno na
construção do conhecimento.

Desvantagens
Se mal utilizados, os jogos tomam um caráter
puramente aleatório.
Os alunos jogam e se sentem motivados
apenas pelo jogo, sem saber por que jogam.
Se o professor não estiver preparado, o tempo
utilizado com o jogo pode prejudicar o
planejamento.
Criar as falsas concepções de que se devem
ensinar todos os conceitos através de jogos.
A dificuldade de acesso e disponibilidade de
material sobre o uso de jogos no ensino, que
possam vir a subsidiar o trabalho docente.
A perda da "ludicidade" pela interferência
constante do professor pode destruir a
essência do jogo.
A coerção do professor, exigindo que o aluno
jogue, mesmo que ele não queira, destruindo a
voluntariedade pertencente à natureza do
jogo.

Favorecer a socialização entre os alunos e a
conscientização do trabalho em equipe.
Favorecer o desenvolvimento da criatividade,
senso crítico, participação, competição
"sadia", da observação, das várias formas de
uso da linguagem.
Reforçar ou recuperar habilidades que os
alunos necessitem.
Permitir ao professor diagnosticar e corrigir
erros de aprendizagem.
Útil no trabalho com alunos de diferentes
níveis.
Quadro 2 - Vantagens e desvantagens da aplicação dos jogos em sala de aula. Fonte: Zanon, 2008.
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3.4 Relação entre as Teorias de Aprendizagem e os Jogos Didáticos
São diversos os trabalhos envolvendo jogos no ambiente escolar e, no contexto do
presente trabalho, no ensino de química. A prática lúdica, apesar do embate velado com a
sistematização crescente das ”redes de ensino”, consegue assumir posição no fazer
pedagógico do professor. Porém, um fator muito importante por vezes é esquecido: ludicidade
educativa sob qual referencial teórico? Qual, ou quais teorias de aprendizagem são
contempladas nessa atividade lúdica?
Esse esvaziamento teórico é debatido por Garcez (2014) apud Messeder Neto e
Moradillo (2016):
Uma característica observada na maioria dos trabalhos é sua débil relação com a
fundamentação teórica sobre o lúdico no ensino de química. Verifica-se que a
maioria dos trabalhos apresenta pequenas discussões ou apenas cita o lúdico. Às
vezes, estas falas se restringem a uma breve revisão bibliográfica, apresentação das
características intrínsecas ao lúdico ou definição de jogo educativo (GARCEZ, 2014
apud MESSEDER NETO e MORADILLO, 2016, p. 360).

Dessa forma, a atividade lúdica, seja ela qual for, é elaborada sem uma definição
clara dos seus princípios norteadores, seguindo-se apenas a “intuição” de que esta atividade
será benéfica no ensino-aprendizagem, também podendo ser atrelado ao senso comum de que
“os alunos gostam de propostas diferentes de ensino” (MESSEDER NETO e MORADILLO,
2016). É necessário, portanto, que o professor, ou o professor-pesquisador correlacione a
ludicidade ao referencial teórico que mais lhe soa propício. Considerando que o presente
trabalho abarca as teorias construtivistas de Vygotsky e Ausubel, torna-se essencial o debate
dos seus contextos pedagógicos no cenário lúdico proposto.
3.4.1 A aprendizagem significativa de Ausubel e os jogos didáticos
Como dito anteriormente, Ausubel defendia que, de maneira geral, a aprendizagem
ocorre através da ancoragem de um novo conhecimento a uma sequência de informações
previamente existentes no sistema cognitivo do indivíduo (subsunçores). Mas, para que ocorra
a aprendizagem, é preciso que haja uma forte relação de significado entre o conhecimento
anterior e o novo, acontecendo modificações e aprofundamento da informação (CAMPOS et.
al, 2014).
Campos et. al (2014) traz, ainda, uma fala importante:

Para Ausubel (1968, p.37), a essência do processo de aprendizagem significativa
ocorre se o material novo a ser introduzido estiver relacionado às estruturas
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cognitivas de forma não literal e não arbitrária. Ocorre a construção do
conhecimento, a incorporação, e o crescimento do subsunçor (conhecimento
relevante) em dois momentos: quando o material estabelecer relações com a
estrutura cognitiva do aluno (de conhecimento) de forma não arbitrária e não literal
(substantiva); e quando este aluno manifestar uma disposição para permitir que o
material seja aprendido de forma substantiva.1

Assim, um material impregnado de características lúdicas (o jogo, por exemplo),
encaixa-se de forma harmoniosa à teoria ausbeliana, por sua não arbitrariedade e por gerar um
cenário motivacional de aprendizagem no grupo de alunos. Castro e Costa (2011)
complementa:
[...] o lúdico pode ser utilizado como estratégia instrucional eficaz, pois encaixa-se
nos pressupostos da aprendizagem significativa, estimulando no aprendiz uma
predisposição para aprender, além de favorecer a imaginação e o simbolismo como
criação de significados, que facilitam a aprendizagem. Dessa forma, justifica-se a
utilização do lúdico nos diversos níveis de ensino para promover uma aprendizagem
de qualidade (CASTRO E COSTA, 2011, p. 27).

3.4.2 A teoria vygotskiana e os jogos didáticos
O trabalho desenvolvido por Vygotsky e colaboradores origina um novo ramo de
estudo da aprendizagem, denominado Psicologia Histórico-Cultural. Sobre essa origem,
Martins (2013) indica o seguinte:
A afirmação da natureza social do psiquismo humano marca a origem da psicologia
histórico cultural, cujos proponentes foram Lev Semenovich Vigotski, Alexander
Romanovich Luria e Alexis Nikolaevich Leontiev que, na década de 1920, se
uniram em torno do desafio de edificar uma base comum à psicologia, buscando
numa concepção filosófica determinada – o materialismo histórico-dialético, seus
princípios metodológicos fundantes. [...] Tomando o trabalho (atividade vital
humana) como gênese do psiquismo complexo, Vigotski, Luria e Leontiev
conferiram novos rumos às investigações psicológicas, tendo em vista a elaboração
de uma teoria que superasse as inúmeras vertentes psicológicas que, grosso modo: a)
desgarram o desenvolvimento psíquico de suas bases concretas, isto é, sociais e
históricas; b) pressupõem a formação das estruturas psíquicas complexas como
consequência natural do desenvolvimento de estruturas simples; c) preterem a
existência dos fenômenos psicológicos em suas intervinculações e interdependências
priorizando análises por decomposição; d) identificam o desenvolvimento psíquico
com a maturação de suas bases orgânicas (MARTINS, 2013, p. 287).

Conforme dito anteriormente, o psicólogo defendia que os processos sociais e o
contexto cultural no qual o indivíduo está inserido são os responsáveis por sua construção
cognitiva. Dessa forma, a aprendizagem guiada por outros indivíduos impulsiona o
desenvolvimento das funções psicológicas superiores (FPS) no contexto da ZDP
1

Quando Ausubel trata do processo de aprendizagem significativa, reforça a necessidade de a incorporação do
novo conhecimento ser ordenada (não arbitrária) e com as subjetivações atreladas ao conhecimento (não literal).
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(MESSEDER NETO e MORADILLO, 2016).
O jogo é, através do contexto vygotskiano, uma conquista histórico-social, que reúne
em si as condições para a aprendizagem significativa preconizadas por Ausubel, é condizente
investigar seu papel no desenvolvimento cognitivo do indivíduo, tornando-se, assim uma
ferramenta didática em potencial (MARTINS 2013).
3.5 Aplicação dos Jogos em Sala de Aula - Como Sistematizar?
Até o presente momento, este trabalho se debruçou em esmiuçar até certo grau os
princípios que constituem o arcabouço teórico que sustenta o objetivo desta dissertação. Ou
seja, até aqui, foram discutidas as teorias de aprendizagem que mais se relacionam com este
estudo, o que são os jogos, seu histórico, e em que momento essas atividades lúdicas
assumem caráter pedagógico.
Porém, uma pergunta ainda se mantém sem resposta: como, de fato, aplicar um jogo
em sala de aula? E a autora deste trabalho ousa dizer que esta é uma questão complexa de ser
respondida, por alguns fatores que serão debatidos a seguir.
O jogo é uma atividade lúdica (FELÍCIO e SOARES, 2018). É certo reconhecer que
a atividade lúdica perde seu espaço no ambiente escolar, conforme o transcorrer das séries. O
cumprimento de um currículo extenso em um curto intervalo de tempo, a execução de
atividades avaliativas com vistas apenas ao treino para o vestibular, e a necessidade do
cumprimento de metas traçadas por um sistema de ensino se sobrepõe ao que é (ou deveria
ser), de fato, o objetivo do ambiente escolar: promover a formação de um indivíduo crítico e
apto para conviver e transformar sua realidade.
Além disso, ainda existe mais um fator a ser superado: o paradoxo do jogo educativo
(KISHIMOTO, 2002 apud FELÍCIO E SOARES, 2018). Foi destacado, em subtítulo anterior,
que um jogo poderia ser definido como “uma ação livre sentida como fictícia e situada fora da
vida real, capaz de absorver completamente o jogador, uma ação destituída de qualquer
interesse material e de qualquer utilidade, que acontece em um tempo e espaço circunscrito,
se desenvolvendo segundo regras consensuais...” (HUIZINGA, 2005). Então surge a questão:
como adequar uma atividade livre e sem qualquer utilidade a um sistema de ensino dedicado
à ordem?
Esse é mais um momento no qual o papel do professor se torna fundamental. O
planejamento da atividade com antecedência, o conhecimento de contexto social dos
estudantes e, principalmente, o conhecimento sobre a atividade lúdica em si são os primeiros
passos para que o jogo tenha um objetivo pedagógico embutido em si. Aqui, Cunha (2012)
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traz uma contribuição muito importante:
Para que o professor possa fazer uma boa escolha, é necessário que ele tenha claro o
seu objetivo de ensino e a definição correta do momento no qual cada jogo se torna
mais didático no seu planejamento. O que se quer dizer aqui é que o jogo didático
não deve ser levado à sala de aula apenas para preencher lacunas de horários ou para
tornar o ensino de química mais divertido. Além disso, na escolha de um jogo,
devem-se considerar dois aspectos: o motivacional – ligado ao interesse do aluno
pela atividade (equilíbrio entre a função lúdica e função educativa); e o de coerência
– ligado à totalidade de regras, dos objetivos pedagógicos e materiais utilizados para
o seu desenvolvimento em sala de aula. O aspecto de coerência pode ser verificado
por meio da testagem prévia do jogo. É importante que o professor o experimente
antes de levá-lo à sala de aula, ou seja, que ele vivencie a atividade de jogar. O
professor deve desenvolver a atividade como se fosse o estudante, pois somente
assim será possível perceber os aspectos de: coerência das regras, nível de
dificuldade, conceitos que podem ser explorados durante e após o seu
desenvolvimento, bem como o tempo e o material necessário para sua realização
(CUNHA, 2012, p. 95).

É certo dizer, contudo, que o uso da ludicidade, no contexto do sistema educacional
em si, traz incerteza quanto ao cumprimento dos objetivos educacionais inicialmente
propostos. Será que o jogo auxiliará no processo de ensino-aprendizagem? O trabalho de
Felício e Soares (2018) traz um debate sobre essa problemática:
Entendemos que há basicamente duas formas de ao menos atenuar o paradoxo do
jogo educativo: (i) consciência por parte dos alunos que o jogo é de fato educativo.
A partir de nossa experiência na seara do lúdico em educação, entendemos que as
atividades nas quais os alunos são informados de que será aplicado um jogo para se
ensinar determinado conceito, ao contrário do que se imaginava, funcionam como
atenuadores do paradoxo. Tanto os alunos quanto os professores nesse caso, estão
imbuídos da atitude e da responsabilidade lúdicas. [...] Assim, tanto alunos quanto
professores procuram se divertir, sabendo de alguma forma que o objetivo é chegar a
um resultado considerado importante em termos de aprendizagem; (ii) liberdade e
voluntariedade na sala de aula. Entendemos que o aluno deve optar por jogar ou não
em sala de aula. Se o professor apresenta uma proposta de jogo, ela deve sempre ser
acompanhada de um convite àqueles que querem de fato jogar. Se o aluno joga por
obrigatoriedade do professor, o paradoxo se faz presente, logo, não se tem um jogo
educativo, mas um material didático sem ludicidade, especificamente para aquele
aluno/jogador obrigado a fazê-lo. A experiência tem nos mostrado que a maioria
da sala costuma aderir ao convite do professor (grifo nosso) (FELÍCIO e
SOARES, 2018, p. 4).

Existem discordâncias sobre a questão conceitual do paradoxo do jogo educativo;
Messeder Neto e Moradillo (2016) afirmam a contradição causada pelo paradoxo do jogo
educativo pode ser superada quando existe uma diferenciação clara entre atividade e ação, no
contexto pedagógico.
Para determinar o que é atividade e o que é ação, os autores recorrem a Leontiev
(2012): A ação é um processo, cujo motivo não coincide com o seu objetivo, mas reside na
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atividade da qual ele faz parte.”, e citam o seguinte exemplo: quando um aluno lê um livro
cuja única motivação é se preparar para um exame, a atividade em si é o preparo para o
exame, e a ação é a leitura do livro; apenas quando o aluno se interessa pelo conteúdo do livro
é que a leitura se torna uma atividade (LEONTIEV, 2012, apud MESSEDER NETO e
MORADILLO, 2016).
Logo, trazendo esses aspectos de atividade e ação para o contexto dos jogos,
Messeder Neto e Moradillo (2016) continuam: “Se o professor tiver clareza de que o motivo
do jogar é o ensino do conteúdo, o lúdico será apenas uma ação, de modo que ser livre e
divertir-se é um intermediário para que o aluno se aproprie do conhecimento sistematizado
oferecido pela escola.” Percebe-se, portanto, que os autores apenas discordam da questão do
paradoxo porque eles já levam em conta, precisamente, a responsabilidade lúdica que Felício
e Soares (2018) descreveram anteriormente.
Logo, as opiniões dos autores acima descritos convergem; Messeder Neto e
Moradillo (2016) indicam que, ao aplicar um jogo em sala de aula, professor e alunos
“precisam entender e ter clareza que toda ação realizada terá como motivo maior a
apropriação do conhecimento [...]. A diversão, portanto, é o caminho para se chegar à
aprendizagem.”
Adquirir essa responsabilidade lúdica não é, porém, algo simples. Já foi dito
anteriormente que o jogo deve ter uma intencionalidade muito clara quanto ao seu aspecto
educacional, afinal, a proposta dessa atividade é justamente mediar a aprendizagem de algum
conteúdo específico. Assim, o conteúdo a ser aprendido deve ocupar um lugar central na ação
de jogar (ou seja, ser essencial para a resolução da atividade), sendo a diversão o caminho
para o desenvolvimento da atividade de aprendizagem, discussão ou retomada do
conhecimento. (MESSEDER NETO e MORADILLO, 2016).
Outro ponto importante a ser levantado: o ato de jogar, por si só, não é suficiente
para o desenvolvimento adequado do conhecimento; o professor deve observar e intervir em
todas as etapas da atividade. Observando a forma como o aluno joga, é possível entender sua
forma de pensamento, e qual é a melhor forma de ajudá-lo a aprender (COLETTI, 2020). Ou
seja: uma boa intervenção não se resume apenas à correção das respostas, ou à sugestão de
outras jogadas; o professor precisa destacar o que foi importante, e quais conhecimentos
podem ser extraídos. É nesse momento que o aluno avança no seu pensamento teórico.
Reconstruir os passos e conhecimentos científicos que um determinado jogo abarcou ao longo
de sua execução clarifica e consolida o processo de aprendizagem (COLETTI, 2020;
MESSEDER, 2012 apud MESSEDER METO e MORADILLO, 2016).
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Um último ponto a ser destacado é a questão da motivação, do interesse que a
aplicação de um jogo traz ao ambiente de ensino, e como o professor deve lidar com esse
fator. Apesar de ser satisfatório verificar maior engajamento por parte dos alunos, é
importante perceber que isso não significa necessariamente que o objetivo metodológico foi
atingido.Concluir apenas que “os alunos gostaram”, ou “os alunos querem mais jogos em
sala” não é resultado de aprendizagem; é preciso ir além, verificando como a atividade
impulsionou a aprendizagem do componente curricular proposto (SOARES, 2016).
Messeder Neto e Moradillo (2016) discutem esse fato: “No entanto, precisamos
destacar que o fato do estudante estar interessado no jogo não é suficiente para o objetivo que
temos como educadores. É preciso que o estudante migre seu interesse pelo jogo (aquilo que o
movimenta, inicialmente) para o estudo do conteúdo (motivo final almejado).” Logo, inferir
que um jogo teve impacto positivo no ambiente de ensino apenas pelo fato de os alunos terem
se motivado não é argumento plausível para a defesa de sua utilização como ferramenta
pedagógica.

3.6 Os Jogos Abordados neste Trabalho
São dois os jogos utilizados: as palavras cruzadas e os caça palavras; essas atividades
já são amplamente reconhecidas pela sociedade, estando presente em jornais, revistas e
demais meios de mídia. Suas regras são muito básicas e intuitivas, o que facilitam sua
utilização no ambiente de ensino. Além disso, a confecção dos jogos também é simples, sendo
o trabalho mais complexo a elaboração das dicas, no caso das palavras cruzadas. Por fim, a
fixação de termos em prol do letramento é favorecida em ambos os jogos; assim, o entrelaçe
entre as atividades e a proposta deste trabalho é notável.
3.6.1 O jogo palavra cruzada
Os primeiros registros de uso do cruzamento de signos linguísticos como atividade
lúdica datam dos séculos XIII a.C. e XII a.C., no Egito. A estela de Paser (Figura 5), que
representa o cruzamento de hieróglifos, pode ser considerada o segundo jogo linguístico mais
antigo criado pela humanidade, perdendo apenas para os jogos de adivinhações de frases
(BENEDETTI FILHO, 2006).
O jogo egípcio consistia de uma grade de 14 casas verticais e 13 horizontais,
preenchidas com hieróglifos, cujo objetivo era agrupar as mesmas palavras nos sentidos
horizontal e vertical (NASCIMENTO, 2014).
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Ao longo dos séculos, a atividade sofreu diversas variações de configuração, até que
em 1913, o americano Arthur Wynne publica no jornal nova-iorquino The World a primeira
palavra cruzada moderna (Figura 6) (BENEDETTI FILHO, 2006). Desde então, as palavras
cruzadas ganharam a atenção dos estadunidenses, em particular com o lançamento de uma
série de selos comemorativos com foco nos principais eventos do século XX e criação de um
selo homenageando sua criação. No Brasil, a primeira publicação de uma palavra cruzada
data de 1925, no jornal carioca “A Noite” (BENEDETTI FILHO, 2006; NASCIMENTO,
2014).

Figura 5 - Estela de Paser e suas ilustrações em detalhes. Fonte: British Museum; Benedetti Filho, 2006.

Figura 6 – Primeira palavra cruzada publicada na era moderna. Fonte: Benedetti Filho, 2006.
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3.6.2 O jogo caça palavras
Conforme descrito por Nascimento (2014), o caça palavras consiste de letras
arranjadas aparentemente aleatórias em uma grade quadrada ou retangular com o objetivo de
encontrar e circundar as palavras escondidas na grade.
De acordo com Shimoda (2011), diferente das palavras cruzadas, o caça palavras é
um jogo muito recente, cujo primeiro registro data da década de 1960. O primeiro caçapalavras é atribuído ao americano Norman Gibat que, em 1968 publicou um jogo, contendo os
nomes de vinte cidades escondidas em um emaranhado de letras distribuídas por vinte linhas e
vinte colunas, em um pequeno jornal de anúncios locais distribuído gratuitamente na cidade
de Normal, Oklahoma, chamado Selenby Digest.
Rapidamente o jogo se popularizou na região, de forma que os professores da
localidade solicitaram cópias da atividade ao jornal para serem utilizadas em sala de aula, até
um ponto em que um professor enviou cópias do jogo para outros estados do país norteamericano. Com o tempo, o caça palavras chegou às grandes agências de notícias e foi
incorporado no editorial (SHIMODA. 2011).
3.7 O Ensino em Química: Histórico, Marcos Legais, Desafios e Potencialidades
Para compreender a evolução da Química enquanto disciplina no espaço formal de
ensino, é preciso destacar e debater alguns dos principais marcos legais que embasam as
políticas públicas voltadas à Educação Brasileira. Para isto, decidiu-se delimitar uma linha
temporal, que tem início no final dos anos 1990, com a publicação dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN), inicialmente para o Ensino Fundamental (1997) e,
posteriormente, para o Ensino Médio (PCNEM) no ano 2000. Enquanto que os PCN do
ensino fundamental se debruçavam na formação inicial de um aluno crítico, reflexivo,
autônomo e conhecedor dos seus direitos e deveres (BRASIL,1997). Nos PCNEM, a
finalidade do documento era, através de uma reforma curricular das etapas de ensino da
Educação Básica, “dar significado ao conhecimento escolar, mediante a contextualização;
evitar a compartimentalização, mediante a interdisciplinaridade; e incentivar o raciocínio e a
capacidade de aprender.” (BRASIL, 2000)
Considerando a disciplina de estudo, toma-se por base, aqui, a necessidade de maior
enfoque nos PCNEM. Orientados pelo Art. 26 da LDB e pela Resolução CEB nº03/98, que
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, os PCNEM preparam o
terreno para a construção de uma Base Nacional Comum, “a ser complementada, em cada
sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
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características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela”
(LDB/1996).
É nesse contexto que os PCNEM propõem a reestruturação da base nacional
curricular em três áreas do conhecimento, interdisciplinares e coesas: Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias e as Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias. Sobre esta última área, o documento ressalta:
A aprendizagem das Ciências da Natureza, qualitativamente distinta daquela
realizada no Ensino Fundamental, deve contemplar formas de apropriação e
construção de sistemas de pensamento mais abstratos e ressignificados, que as trate
como processo cumulativo de saber e de ruptura de consensos e pressupostos
metodológicos. A aprendizagem de concepções científicas atualizadas do mundo
físico e natural e o desenvolvimento de estratégias de trabalho centradas na solução
de problemas é finalidade da área, de forma a aproximar o educando do trabalho de
investigação científica e tecnológica, como atividades institucionalizadas de
produção de conhecimentos, bens e serviços (PCNEM, 2000, p.20).

Em 2002 foram criados os PCN+, com a finalidade de complementar as orientações
educacionais

oferecidas

pelo

primeiro

PCN,

atribuindo

maior

importância

à

interdisciplinaridade e contextualização (OLIVEIRA et. al, 2013).
No documento, são detalhadas três competências gerais a serem desenvolvidas na
área de Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias: i) representação e comunicação;
ii) investigação e compreensão; e iii) contextualização sociocultural, tendo a Química
características e especificidades próprias (BRASIL, 2002).
Não é objetivo deste trabalho o aprofundamento sobre o tema, mas os diversos
documentos curriculares até então descritos são alvos de pesadas críticas, seja pela abertura
de possibilidades que os textos indicam, seja pela falta da consulta aos docentes que
utilizariam o material, seja por algum outro motivo. O ponto é que, em 2004, o MEC propôs
uma nova série de discussões, com o interesse de elaborar uma nova proposta curricular para
o Ensino Médio (SOUZA NETO, 2014).
Desta ação surge, em 2006, o documento intitulado Orientações Curriculares para o
Ensino Médio (OCEM), “com o propósito de responder às necessidades da escola em relação
a substratos mais palpáveis para a reconstrução do currículo e, por consequência, das práticas
para o ‘novo ensino médio’” (HERKENHOFF, FALQUETO e SILVA, 2015).
As OCEM reiteram a necessidade da superação do método de ensino conteudista (ou
como diria Paulo Freire, “bancário”), fragmentado e pouco articulado com as demais ciências
e com a realidade do corpo discente. Além disso, destaca a importância dos grupos de
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pesquisa e debate em Educação Química (BRASIL, 2006).
Em 2014, após quatro anos de debates e tramitações no Congresso Nacional, é
aprovada e sancionada a Lei nº 13.005/14, conhecida como Plano Nacional de Educação
(PNE). O PNE determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período
de 2014 a 2024. Como diretrizes, estão a erradicação do analfabetismo, a universalização e
melhoria da qualidade do ensino, a valorização dos profissionais da educação etc. (BRASIL,
2014).
A partir da vigência do Plano Nacional de Educação, iniciam-se os debates em torno
da consolidação de uma base nacional curricular. Ao longo dos anos que se seguem, ocorrem
eventos diversos envolvendo atores da sociedade civil, com a finalidade de analisar, discutir e
remodelar a base curricular em suas diferentes versões. Em 2017, a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) é homologada, inicialmente com enfoque na Educação Infantil e
Fundamental; no ano seguinte, é a vez da BNCC para o Ensino Médio ser validada.
No que diz respeito a prazos, o documento indica que, no presente ano, as escolas já
deveriam estar adequadas ao novo formato proposto (BRASIL, 2018). Considerando o foco
do presente estudo, e o contexto pandêmico sofrido mundialmente, não convém aqui o debate
se essa adequação foi, de fato, realizada. Porém, a seguir, será aprofundada a discussão sobre
o que a BNCC prega quanto ao ensino de ciências da natureza e, mais especificamente, o
ensino de química.
3.7.1 As Ciências da Natureza no contexto da BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo,
cujo objetivo é definir o conjunto de aprendizagens que os alunos devem desenvolver ao
longo da Educação Básica (considerando as etapas Infantil, Fundamental e Médio), de acordo
com os preceitos do Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2018).
A BNCC propõe dez competências gerais da Educação Básica, que se articulam na
construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e
valores, nos termos da LDB. Em particular, para o presente estudo, destaca-se a segunda
competência contida no documento final da base:
Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade,
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes
áreas (BRASIL, 2018, p. 9).
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Direcionando a análise da BNCC para o ensino de Ciências da Natureza, a versão da
base homologada indica o seguinte:
Na Educação Básica, a área de Ciências da Natureza deve contribuir com a
construção de uma base de conhecimentos contextualizada, que prepare os
estudantes para fazer julgamentos, tomar iniciativas, elaborar argumentos e
apresentar proposições alternativas, bem como fazer uso criterioso de diversas
tecnologias. O desenvolvimento dessas práticas e a interação com as demais áreas
do conhecimento favorecem discussões sobre as implicações éticas, socioculturais,
políticas e econômicas de temas relacionados às Ciências da Natureza (BRASIL,
2018, p. 537).

3.7.2 A BNCC e o ensino de ciências no Ensino Fundamental Anos Finais:
O Ensino Fundamental se configura como um dos primeiros momentos de contato
formal com as Ciências da Natureza. Sobre esta etapa, o documento descreve:
Além desses aspectos relativos à aprendizagem e ao desenvolvimento, na elaboração
dos currículos e das propostas pedagógicas devem ainda ser consideradas medidas
para assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagens entre as duas
fases do Ensino Fundamental, de modo a promover uma maior integração entre
elas. Afinal, essa transição se caracteriza por mudanças pedagógicas na estrutura
educacional, decorrentes principalmente da diferenciação dos componentes
curriculares (BRASIL, 2018, p. 59).

Logo, por ser um momento de transição do método de ensino, no qual o professor
generalista da primeira etapa (Fundamental Anos Iniciais) é substituído por uma gama de
docentes específicos para cada disciplina (Fundamental Anos Finais), a aprendizagem pode
sofrer uma ruptura traumática em sua rotina, algo que deve ser dirimido através de adaptações
pedagógicas específicas. O documento defende, portanto, o compromisso com o
desenvolvimeto do letramento científico, favorecendo a constituição de um arcabouço teórico,
de forma que o aluno esteja preparado para: i) definir problemas; ii) realizar levantamentos,
análises e representação das informações importantes; iii) comunicar suas conclusões entre os
pares e iv) realizar as intervenções necessárias no contexto do assunto abordado (BRASIL,
2018).
Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes se deparam
com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se
apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados
às áreas. Tendo em vista essa maior especialização, é importante, nos vários
componentes curriculares, retomar e ressignificar as aprendizagens do Ensino
Fundamental – Anos Iniciais no contexto das diferentes áreas, visando ao
aprofundamento e à ampliação de repertórios dos estudantes (BRASIL, 2018, p.60).
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3.7.3 A BNCC e o ensino de ciências no Ensino Médio:
O Ensino Médio, a última etapa da Educação Básica, se configura como um gargalo
no atual contexto educacional do país. Na versão homologada da base, discutiam-se as razões
por trás desse afunilamento de aprendizagem:
Entre os fatores que explicam esse cenário, destacam-se o desempenho insuficiente
dos alunos nos anos finais do Ensino Fundamental, a organização curricular do
Ensino Médio vigente, com excesso de componentes curriculares, e uma abordagem
pedagógica distante das culturas juvenis e do mundo do trabalho. (BRASIL, 2018, p.
461)

Um ponto interessante da BNCC, considerando o Ensino Médio, é o reconhecimento
da heterogeneidade da população jovem, grupo alvo dessa etapa de ensino. Uma vez que as
dimensões do Brasil proporcionam um contexto plural de culturas juvenis, cada uma com suas
expectativas e demandas, a proposição de uma base curricular em comum deve estar atenta a
essas especificidades, de forma a contemplá-las. Sobre esse aspecto, o texto da Base aponta o
seguinte:
Considerar que há muitas juventudes implica organizar uma escola que acolha as
diversidades, promovendo, de modo intencional e permanente, o respeito à pessoa
humana e aos seus direitos. E mais, que garanta aos estudantes ser protagonistas de
seu próprio processo de escolarização, reconhecendo-os como interlocutores
legítimos sobre currículo, ensino e aprendizagem. Significa, nesse sentido,
assegurar-lhes uma formação que, em sintonia com seus percursos e histórias,
permita-lhes definir seu projeto de vida, tanto no que diz respeito ao estudo e ao
trabalho como também no que concerne às escolhas de estilos de vida saudáveis,
sustentáveis e éticos. (BRASIL, 2018, p. 463)

Novamente o letramento científico é defendido no ensino em nível médio, a partir da
constatação da defasagem de contextualização e aplicação das habilidades e competências
preconizadas para esta área. Sobre isso a BNCC indica que:
O Ensino Médio deve, portanto, promover a compreensão e a apropriação desse
modo de “se expressar” próprio das Ciências da Natureza pelos estudantes. Isso
significa, por exemplo, garantir: o uso pertinente da terminologia científica de
processos e conceitos (como dissolução, oxidação, polarização, magnetização,
adaptação, sustentabilidade, evolução e outros); a identificação e a utilização de
unidades de medida adequadas para diferentes grandezas; ou, ainda, o envolvimento
em processos de leitura, comunicação e divulgação do conhecimento científico [...]
(BRASIL, 2018, p. 551).

É importante, portanto, ressiginificar a escola, considerando a mudança do contexto
socioeducacional. O perfil do aluno mudou, logo, o pensamento sobre como integrar esse
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novo aluno à escola também deve passar por reconsiderações. A base nacional também aponta
essa necessidade, ao indicar que as finalidades do Ensino Médio preconizadas na LDB devem
passar por um processo de recontextualização. Considerando a quarta finalidade atribuída ao
Ensino Médio pela LDB (Art. 35): “a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos
dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”
(BRASIL, 1996), a BNCC indica quatro desdobramentos para esse fim:
Compreender e utilizar os conceitos e teorias que compõem a base do
conhecimento científico-tecnológico, bem como os procedimentos metodológicos e suas
lógicas;
Conscientizar-se quanto à necessidade de continuar aprendendo e aprimorando
seus conhecimentos;
Apropriar-se das linguagens científicas e utilizá-las na comunicação e na
disseminação desses conhecimentos;
Apropriar-se das linguagens das tecnologias digitais e tornar-se fluentes em sua
utilização. (BRASIL, 2018, p. 467)
A partir da mudança proposta, é importante reforçar a necessidade, por parte da
escola, de uma revisão e autocrítica quanto ao processo de aprendizagem proposto para esse
novo aluno. A metodologia de ensino deve sofrer readequações, com vistas a tornar possíveis
as finalidades do Ensino Médio.
3.7.4 Um panorama sobre o ensino de Química
A Química, ramo da Ciência que estuda a composição, estrutura e transformações
ocorridas na matéria, contribui no desenvolvimento científico-tecnológico da sociedade,
participando da evolução social, econômica e política da humanidade. A população sempre
interagiu com os conhecimentos químicos de diferentes formas, mas algumas dessas maneiras
nem sempre correspondem à realidade, reforçando, assim, uma visão distorcida do cientista e
da atividade científica (BRASIL, 2000; LIMA et al., 2011) .
Frequentemente, as informações veiculadas pelos meios de comunicação levam a
compreensões errôneas sobre a Química, transformando-a em uma das principais responsáveis
por problemas ambientais e de saúde (fontes poluidoras, agroquímicos, aumento da taxa de
determinadas doenças pela presença de alguma substância nociva etc.), desconsiderando seu
papel fundamental nos estudos sobre melhoria, controle e superação desses desafios
(BRASIL, 2000).
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Historicamente, as atividades relacionadas às ciências no país se iniciam no século
XIX, com a vinda da corte portuguesa de D. João VI. D. Pedro II, um aluno dedicado aos
estudos de química, era considerado um dos maiores incentivadores do progresso científico
do país. Apenas em 1918 é criado o primeiro instituto de química voltado para a formação de
profissionais da área no Rio de Janeiro, e em São Paulo é estabelecido o curso da disciplina.
Entretanto, a Química é estabelecida como matéria regular do Ensino Secundário somente em
1931, com a reforma de Francisco Campos (Porto, 2013).
É possível verificar, porém, que pouco mudou na forma de ensino deste então; o
ensino tradicional tem como características a transmissão vertical de conhecimento do
professor para o aluno que, neste contexto, comporta-se como agente passivo de todo o
processo de aprendizagem, atuando com mero ouvinte (GUIMARÃES, 2009). A Química,
assim como as demais disciplinas, é trabalhada de forma puramente acadêmica e
descontextualizada da realidade social vivida pelos alunos. Esse método gera críticas ao
desconsiderar o aluno como protagonista do seu processo de aprendizagem.
Em 2003, Silva e colaboradores apontam, em artigo, uma revisão importante sobre a
percepção entre a linguagem e a formação de conceitos químicos. Cita-se, aqui, o seguinte
trecho, fundamental para a construção do debate:
A partir dessa revisão é possível inferir que: 1. as significações dadas às palavras
têm um papel fundamental na compreensão que os sujeitos fazem dos conceitos
científicos; 2. essas significações e os processos de pensamento, tais como a
abstração e a generalização, estão relacionados; 3. em função disso, evidencia-se
que os alunos de ensino médio têm dificuldades de compreensão dos fenômenos que
constituem a ciência química, por exemplo, não interpretam as diferentes interações
das substâncias envolvidas nos processos físico-químicos, ou não reconhecem
similaridades entre fenômenos de aspectos perceptivos diferenciados; 4. no âmbito
da escola básica, seja através dos livros didáticos, seja pelas falas de professores e
de alunos, evidencia-se que os termos científicos têm seu conteúdo semântico ou sua
estrutura sintática modificados (por supressão, generalização ou reconstrução),
podendo, inclusive ser esvaziados; e 5. tais modificações podem provocar confusões
conceituais ou problemas de aprendizagem (SILVA, 2003, p. 585).

Assim, a abordagem curricular não capacita o aluno a relacionar os conhecimentos
adquiridos em sala de aula com as situações do cotidiano; uma vez que a contextualização do
conhecimento não ocorre, a aprendizagem não se torna significativa (GUIMARÃES, 2009;
LOUREIRO, 2008). Desta forma, ressalta-se a necessidade da integração dos conteúdos com
o mundo físico, de forma que esses conhecimentos sejam, de fato, ferramentas aplicáveis à
formação de uma opinião crítica, tornando o estudante um indivíduo autônomo com
capacidade de decisão e interpretação acerca dos fatos, considerando não somente os aspectos
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químicos, mas também as suas implicações sócio-políticas, culturais e econômicas. (BRASIL,
2000)
Conforme descrito por Rocha e Vasconcelos (2016):
Ensinar não é tarefa fácil, principalmente se tratando das disciplinas de exatas como
química, física e matemática devido à própria representação social que as circunda.
A maioria dos alunos tem uma visão errada em relação às matérias de exatas devido
a muitas vezes serem complexas e exigir um grau maior de concentração do aluno
em sua resolução. O professor precisa, então, abordar em sala de aula as
informações químicas fundamentais que forneçam uma base para o aluno participar
nas decisões da sociedade, cônscios dos efeitos de suas decisões. Isso significa que o
aluno, para se tornar um cidadão, precisa saber participar e julgar (ROCHA e
VASCONCELOS, 2016, p. 3).

Conforme visto anteriormente, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (PCNEM) constituem uma série de diretrizes com o objetivo de orientar a equipe
técnico-pedagógica de uma unidade de ensino a respeito da abordagem adequada para cada
disciplina contida na matriz curricular.
Pensando no desenvolvimento do aluno neste sentido, os PCNs sugerem três
competências para o ensino de Química: i) representação e comunicação; ii) investigação e
compreensão e iii) contextualização sociocultural.
Essas competências indicam que o aluno deve adquirir o letramento científico
específico para a Química, saber compreender o que as múltiplas representações significam e
saber relacioná-las de forma adequada com sua realidade de vivência. Por ter uma
característica fortemente abstrata, é compreensível que os alunos encontrem problemas na
aprendizagem dos seus conteúdos (JOHNSTONE, 1993).
Corroborando a necessidade do letramento científico e a compreensão de seu
significado em seus mais diversos termos, Johnstone, em seu artigo “The Development of
Chemistry Teaching” (1993), analisa de forma bastante crítica a abordagem do ensino de
química, pontuando que o aprendizado dos conteúdos químicos compreende a observação de
três universos: o macroscópico, que envolve a observação de fenômenos da natureza; o
simbólico, que envolve a representação em linguagem científica dos fenômenos observados; e
o microscópico, que relaciona o reais conceitos e teorias químicas que envolvem esses
fenômenos (JOHNSTONE, 1993; CANZIAN e MAXIMIANO, 2010). A este tripé é atribuído
o nome de “Triângulo de Johnstone”.
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Figura 7 - Triângulo de Johnstone. Fonte: Johnstone, 1993

A compreensão do conhecimento químico, segundo Johnstone, consiste na
transitação livre do indivíduo pelos aspectos macro, micro e simbólico dos fenômenos
químicos. O professor evidentemente possui esta habilidade de inter-relação dos universos
citados, mas é imprescindível a percepção e sensibilidade de que essa mesma habilidade não é
(em algum grau) completamente dominada por seus alunos. Desta forma, atribui-se ao
docente a complexa tarefa de encontrar intervenções pedagógicas eficientes para a
aproximação do aluno aos universos do triângulo de Johnstone (JOHNSTONE, 1993).
De maneira geral, o aluno inicia o seu percurso de aprendizagem na química no
Ensino Fundamental, durante as aulas de Ciências (dependendo da metodologia da unidade
escolar, já no 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais, já existe na grade de horários a
disciplina de Química). Isto é, é a partir desse momento que o aluno aprofunda o contato com
seus conceitos e significações. E é aqui, também, que se iniciam as dificuldade de correlação
descritas no triângulo de Johnstone. Braulio e Almeida (2013) comentam esse fato:
Grande parte dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental demonstram dificuldades
em compreender conteúdos de Química. Para essa série, essa disciplina é
apresentada como Ciências e requer para o seu aprendizado várias habilidades como
pensamento lógico, capacidade de abstração, noções de espaço, resoluções de
álgebra e aritmética que muitos alunos na pré-adolescência ainda não dominam.
Como os próprios adolescentes sempre se referem, e com razão, as aulas de Ciências
são sempre cheias de nomes estranhos e coisas que nunca viram e que certamente
muitos ainda continuarão sem as ver.

Retornando ao texto na BNCC, é possível verificar três unidades temáticas para o
ensino de Ciências da Natureza na Educação Básica: Matéria e Energia, Vida e Evolução e
Terra e Universo. Durante o Ensino Fundamental ocorre a introdução às competências e
habilidades descritas para aos temas, enquanto no Ensino Médio há o aprofundamento dos
temas, de forma que as unidades temáticas se entrelacem de forma coerente e transdisciplinar.
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(BRASIL, 2018)
Dessa forma, os conteúdos químicos, como estudo da matéria, atomística,
transformações químicas etc. são introduzidos ao longo das séries do fundamental e
aprofundados nos anos relativos ao ensino médio, havendo inclusive a estratificação do
conteúdo em frentes, a saber: química geral, físico-química e química orgânica.
Logo, torna-se claro que a abordagem dos componentes curriculares introdutórios ao
estudo de química (ou seja, englobados no conceito de Química Geral), é um momento
propício para a cativação dos alunos através das intervenções pedagógicas bem planejadas e
com intenções bem definidas. É durante esse primeiro contato formal com a disciplina que é
dada ao professor a oportunidade de mediar a transição entre os universos descritos no
triângulo de Johnstone. Com o direcionamento adequado, evita-se (ou reduz-se) o sentimento
de aversão ao conteúdo.
Considerando o momento de aprofundamento do conteúdo químico, a Química
Orgânica ganha visibilidade. A Segunda Revolução Industrial, na metade final do século XIX,
foi impulsionada pela área da Química Orgânica, com a descoberta e o desenvolvimento de
compostos químicos voltados para a construção de estradas, aterros e túneis, além da
substituição do carvão pelo petróleo (SANTIAGO, 2019). O advento da indústria
petroquímica torna o segmento da química orgânica um importante tema de estudo, com
desdobramentos diversos a construção de toda uma nova cadeia industrial.
Disto justifica-se a necessidade da aprendizagem sobre os compostos de carbono
ainda na Educação Básica. Apesar de ser uma esfera relativamente recente da Química também surge na metade final do século XIX - os compostos orgânicos constituem um campo
relevante, de grande aplicabilidade e com elevado potencial de expansão (DIAS, 2014).
Sobre o ensino de química orgânica, Ferreira e Del Pino (2009) descrevem a
importância do estudo sobre os compostos orgânicos, suas diversas aplicações no setor
energético, alimentício, farmacêutico, construção civil etc., além do papel decisivo em todos
os processos biológicos que envolvem a existência e mautenção dos organismos vivos.
Valentim et. al (2016) corrobora:
A química orgânica no ensino médio deve possibilitar aos estudantes uma
compreensão mais apurada da vida no planeta e dos materiais do cotidiano que os
cercam. Nesta etapa, o desafio tem sido o de ensinar conceitos sobre o elemento
carbono e as características de seus compostos, seus comportamentos físicoquímicos, meios de obtenção e identificação e como reagem quimicamente,
aproximando os estudantes dos fenômenos relacionados a esses conhecimentos,
enfatizando e contextualizando os aspectos sociais e tecnológicos, mostrando como
a química orgânica está presente em nosso cotidiano (VALENTIM et. al, 2016, p. 2).
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Mesmo estando clara a importância e aplicação da química orgânica, a dificuldade de
correlação entre o conteúdo descrito no currículo escolar e o repertório de vivências do aluno
ainda é um entrave central no ensino formal. Não ocorre a relação significativa alunoconteúdo, de forma que, em pesquisa descrita por Paixão (2019), os estudantes do ensino
médio não conseguem verificar a presença do conteúdo de química estudado na escola com
suas vidas e nem com a sociedade, como se os produtos de higiene e limpeza, agrotóxicos,
fibras naturais e sinéticas etc. não fossem do campo de conhecimento da química.
Não havendo o entrelace entre conceitos e aplicabilidade, o estudo dos compostos de
carbono torna-se tão somente um emaranhado de memorizações vazias de agrupamentos de
átomos, características e regras de nomenclaturas pouco palatáveis (SANTIAGO, 2019).
Assim, o fornecimento de ferramentas adequadas, tanto para o aluno através de uma
prática pedagógica contextualizada e construtivista, como para o professor através de práticas
de formação continuada e divulgação científica se fazem imperativos na proposta de
reformulação do ensino em química.
3.8 O Uso dos Jogos Didáticos no Ensino de Química
Tomando por base o exposto nos ítens anteriores, entende-se que o professor pode
incorporar os jogos à sua prática pedagógica. Diversas pesquisas em ensino de química,
nacionais e internacionais, já propuseram variadas sequências didáticas e metodologias
dedicadas à aplicação dos jogos no ambiente formal.
Através de uma pesquisa na base de dados da Revista Química Nova na Escola, é
possível encontrar variados jogos didáticos voltados para o ensino de química: o ludo voltado
para estudos de termoquímica, de Soares e Cavalheiro (2006) e nomenclatura de compostos
orgânicos, de Zanon, Guerreiro e Oliveira (2008); o Super Trunfo sobre tabela periódica, de
Godoi (2009); a SueQuímica, de Santos e Michel (2009); as “Pistas Orgânicas”, de Oliveira et
al. (2012); os jogos de cartas sobre química geral, de Facetola e colaboradores (2012); os
jogos investigativos de Silva e colaboradores (2013); as palavras cruzadas de Benedetti Filho
e colaboradores (2008) e Seçken (2013); o Júri Químico, de Lemes e Alves (2014), que
discutiu tópicos de isomeria; o “Banco Químico” de Oliveira e colaboradores (2015); o
ChemKarta, jogo de cartas sobre grupos funcionais orgânicos, de Knudtson (2015); o jogo do
“sim ou não”, acerca da nomenclatura de compostos orgânicos, de Silva Júnior e Bizerra
(2015); o “Montando a Tabela Periódica”, projeto interdisciplinar de Oliveira et al (2017) etc.
Vale ressaltar ainda a possibilidade de os próprios alunos trazerem a ideia de um jogo, como
oorreu no artigo de Silva e colaboradores (2015).
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Além disso, diversos são os outros autores, nacionais e estrangeiros, que publicaram
suas próprias versões de jogos didáticos. O trabalho de Benedetti Filho e colaboradores
(2008) descreve os primórdios das publicações do estilo, com James (1929) propondo já nas
primeiras edições Journal of Chemical Education um jogo sobre ligações e reações químicas,
além de indicar outros autores. Lima et al (2011) realiza em seu trabalho uma curadoria de
diversos jogos utilizados no ensino de química, como o bingo, jogo da memória, soletrando
etc. Russel (1999), através de revisão da literatura, lista 67 artigos sobre o uso de jogos no
ensino de química, do período de 1929 a 1999.
É possível verificar, portanto, que a aplicação do jogo didático na sala de aula já é
um movimento bastante explorado pela comunidade docente e pelos pesquisadores da área.
Os trabalhos citados reiteram as potencialidades de tais atividades, e dão o aporte necessário
para que o professor tenha embasamento teórico para realizar as ações no ambiente formal.
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4 METODOLOGIA

A presente dissertação envolve um contexto muito particular, que deve ser tomado
em conta: sua execução foi prejudicada, uma vez que, em março de 2020, iniciou-se o período
de quarentena no país, devido ao vírus da Sars-CoV-2, causador da pandemia de Covid-19.
Desta forma, o processo de aplicação do produto educacional proposto e reunião de dados
qualitativos e quantitativos que validariam sua concepção e utilização no espaço formal de
ensino não ocorreu conforme o cronograma de atividades estipulado.
Assim, a metodologia deste trabalho seguirá uma conformação não ortodoxa: este
capítulo se dedicará a discutir o método de elaboração dos jogos contemplados neste trabalho,
assim como a execução de um pré-teste, realizado no ano de 2019, que auxiliou na
compreensão sobre as melhores condições de confecção e utilização do produto educacional
proposto. Por fim, com base nessas premissas e no pré-teste executado, será descrita a
proposta de aplicação que a mestranda julga ser adequada para aplicação do produto.
O caminho de construção da presente dissertação envolveu uma sequência de etapas,
descrita no quadro 3 a seguir:
1ª Etapa
2ª Etapa
3º Etapa
4ª Etapa
5ª Etapa

Formulação da questão inicial: como os jogos didáticos podem fortalecer o
ensino de química geral (9º ano EF) e orgânica (3º ano EM)? Proposição de um
cronograma inicial de trabalho.
Consulta à bibliografia disponível sobre o tema. Definição dos jogos a serem
abordados e teorias de aprendizagem que mais se adequassem à questão inicial.
Pesquisa e construção dos jogos didáticos. Idealização do produto educacional:
um livreto contendo palavras cruzadas e caça palavras, a partir do que foi
apreendido nas consultas efetuadas na segunda etapa.
Abordagem metodológica: execução de pré-testes e busca por referências que
alicerçassem a sugestão de SD proposta.
Deduzir, através da ferramenta de Análise Sistemática, os possíveis resultados
oriundos da aplicação da SD sugerida.

Quadro 3 - Etapas da pesquisa.
4.1 Elaboração do produto educacional
Os jogos foram elaborados pela própria autora do trabalho, através da utilização de
dois

sítios

da

internet:

os

caça

palavras

foram

confeccionados

no

Geniol

(https://www.geniol.com.br/palavras/caca-palavras/criador/), um site em português que, além
de fornecer uma série de atividades prontas para utilização, permite ao usuário a produção dos

63

jogos, considerando graus de dificuldade (palavras escondidas na diagonal, ao contrário, etc.),
gerando um arquivo em .pdf contendo o jogo e o gabarito, que pode ser baixado e impresso.
As

palavras

cruzadas

foram

idealizadas

através

do

Crossword

Labs

(https://crosswordlabs.com/), um site em inglês que, assim como o Geniol, permite a
confecção de diversos jogos, e possui uma coleção de para pesquisa e utilização dessas
atividades, separadas por assunto. Os arquivos em .pdf também são gerados, possibilitando
novamente a impressão. Ambos os sites permitem, ainda, processos simples de edição, como
a retirada ou inserção de palavras no documento final.
4.2 Execução do pré-teste
Voltando ao que foi anteriormente exposto, o produto educacional proposto nesta
dissertação é um livreto contendo jogos didáticos - a saber, palavras cruzadas e caça palavras
- cujo intuito é favorecer a aprendizagem significativa de um letramento químico específico,
focado no ensino de química geral (9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais) e química
orgânica (3º ano do Ensino Médio).
Para entender melhor como seria a dinâmica mais adequada de utilização dos jogos,
no segundo semestre de 2019 foi realizado um pré-teste, com uma turma bastante reduzida de
alunos (cinco, ao total). Esta turma foi escolhida, por ser um público específico voltado para
os vestibulares de medicina; logo, eram alunos que já haviam atingido a maioridade - faixa
etária entre 18 e 20 anos, com maior conhecimento sobre os conceitos químicos, que
poderiam dar um feedback mais claro sobre suas impressões quanto à atividade.
Na semana anterior à aplicação do pré-teste, os alunos receberam o convite de
participação da dinâmica. A eles foi explicado o objetivo do trabalho, e qual seria o papel
deles no processo de compreensão e lapidação do método de aplicação da dinâmica. Os
alunos se dispuseram a participar desse momento.
No dia da aplicação um dos alunos faltou, totalizando quatro indivíduos; o indivíduo
intitulado “Aluno 2”, após receber o pré-teste, desistiu de participar, mas manteve-se na sala.
Foi realizada nova explanação sobre o que ocorreria naquele momento pedagógico. Foi-lhes
explicado quais eram os jogos (à época, eles tiveram acesso somente aos jogos de palavras
cruzadas), e qual conteúdo estava ali abordado. Antes da execução propriamente dita, os
alunos assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) e, em
seguida, receberam quatro jogos de palavras cruzadas, com os seguintes conteúdos de química
orgânica: introdução à química orgânica; nomenclatura de alcanos e cicloalcanos ramificados;
função orgânica álcool e função orgânica cetona (Apêndice B).
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É importante ressaltar que, nesta aplicação, não foi realizada uma recordação prévia
dos conteúdos, uma vez que o foco do momento era entender o aspecto da abordagem ao
aluno e realizar observações sobre quais fatores comportamentais poderiam se tornar
obstáculos e quais se tornariam potenciais motivadores do jogo.
Ao final da dinâmica, os alunos foram convidados a preencherem um questionário
sobre hábitos de jogo e impressões sobre as atividades fornecidas (Apêndice C).
Complementando, os alunos ainda realizaram uma fala sobre os jogos fornecidos, e esses
dados coletados se tornaram uma ferramenta chave para reajustes, tanto do método, como dos
jogos em si, que passaram por reformulações.
4.3 Proposta de Aplicação
Com base em toda a teoria até aqui descrita, aliado aos dados e conclusões obtidos
no pré-teste, é possível propor uma sequência de aplicação do produto educacional; a
sequência descrita a seguir teve como principal referência o trabalho de Benedetti Filho et al
(2008). O Quadro 4 traz de maneira sintetizada a proposta para a aplicação do produto
educacional:
Ordem
1º Momento

2º Momento

3º Momento

4º Momento

5º Momento

Ação
Introdução ao conteúdo de
Química
(Ex.: hidrocarbonetos).
Após o momento expositivo e
esclarecimentos às dúvidas,
realizar o convite e a
aplicação do jogo didático
escolhido (caça palavras ou
palavras cruzadas)
Debater as repostas do jogo,
recuperando os conceitos
envolvidos em cada palavra
abordada durante a atividade
Entregar, como atividade para
casa, um jogo que não foi
utilizado em classe (por
exemplo, se a palavra cruzada
foi utilizada em sala, o aluno
leva o caça palavras).
No início da próxima aula,
realizar o debate sobre as
repostas do jogo levado para
casa.

Quadro 4 - Proposta de aplicação do produto educacional.

Tempo estimado
Tempo variável, conforme a
complexidade do conteúdo.
Cinco minutos para o convite
+ 15 minutos para execução
do jogo.

Dez minutos.

**

Dez minutos.
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Os jogos aqui propostos, por serem considerados didáticos, possuem a
intencionalidade de ação educativa quando utilizados no momento de revisão dos conteúdos
explanados em sala de aula. Ou seja: é possível explorar suas capacidades de ferramenta de
letramento científico ao longo de todo o bimestre. Vale ressaltar que é notório o fato dessa
sequência não poder ser utilizada em todas as aulas, devido ao tempo consumido; para dirimir
este fator, é sugerida a aplicação da atividade na aula que encerra determinado assunto, antes
do prosseguimento para um novo conteúdo.
Para isto, sugere-se o seguinte: reservar, dentro da sequência didática que o professor
planejou, os trinta minutos finais para o convite, aplicação da atividade e correção. Os tempos
de aula giram em torno de 50 minutos, então é provável que o professor realize essa ação na
última aula pensada para o conteúdo a ser ministrado; por exemplo, se para abordar um
conteúdo o docente necessita de três aulas, separar os 30 minutos finais da última aula para a
utilização dos jogos.
Considerando o conteúdo a ser abordado, o professor escolhe previamente, dentro do
livreto, o jogo que será usado em sala de aula, e qual será entregue como atividade para casa
(exemplo: uma palavra cruzada para utilização em sala, e um caça palavras para casa).
Posteriormente, providencia a quantidade de fotocópias necessárias para que cada aluno
receba um jogo de cada.
Ao final da explanação teórico-prática do conteúdo curricular o docente realiza o
convite e a aplicação do jogo. A organização do tempo pode ser realizada da seguinte forma:
cinco minutos para o docente explicar o jogo, sua intenção pedagógica e distribuí-lo aos
alunos, indicando qual será feito em sala de aula, e qual jogo será feito em casa; quinze
minutos para a execução do jogo (um caça palavras ou um palavra cruzada para cada aluno).
A troca de informações entre os alunos (que podem estar organizado ou não em times) pode
ser incentivada, uma vez que essa ação parece motivar o ato de jogar. Os dez minutos
restantes são utilizados na correção do jogo e comentários revisionais sobre os termos
elencados na atividade.
Vale ressaltar que é notório o fato dessa sequência não poder ser utilizada em todas
as aulas, devido ao tempo consumido; para dirimir este fator, reforça-se aqui a aplicação da
atividade na aula que encerra determinado assunto, antes do prosseguimento para um novo
conteúdo. É possível, ainda, incluir o jogo como um instrumento pedagógico alternativo de
avaliação, se for da vontade do docente e acordado com os alunos, para que seu caráter lúdico
não se perca.
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5 RESULTADOS OBTIDOS E ESPERADOS
Esta seção do trabalho se dedica a informar os resultados obtidos na fase de pré-teste,
bem como debater o que se espera de resultados com os jogos propostos.
O pré-teste foi de fundamental importância para entender a melhor forma de elaborar
e aplicar os jogos. Inicialmente, a figura 8 descreve o número de acertos de cada aluno:

Figura 8 - Nº de acertos - pré-teste.

Através da análise da tendência do número de acertos, das respostas assinaladas no
questionário aplicado após a execução dos jogos e da observação das falas e comportamentos
dos alunos participantes, é possível extrair informações importantes e levantar hipóteses.
Inicialmente, o jogo se comporta bem como um jogo didático, logo, sua aplicação
parece ter maior eficiência após a explanação teórico-prática do conteúdo curricular;
refletindo sobre o fato de que a média de acertos decai ao longo dos jogos, é plausível pensar
que os alunos perderam o interesse ou ficaram cansados com o passar do tempo, sugerindo
que o ideal é a aplicação de apenas um jogo, podendo intercalar caça palavras e palavras
cruzadas, com tempo de exposição variando entre 10 e 20 minutos.
Considerando ainda o caráter motivacional, a partir da observação da fala dos alunos,
é possível dizer que jogos contendo entre 10 e 12 termos ou lacunas para determinar são mais
bem aceitos, com vocabulário de simples entendimento, evitando-se ao máximo frases
ambíguas. Comandos diretos e palavras únicas como resposta são mais facilmente
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compreendidos. Sobre o nível de dificuldade, ele pode variar dentro do próprio jogo, ou
podem ser criados jogos de diferentes níveis de dificuldade, conforme a demanda da turma.
Com relação à mediação pedagógica durante a atividade, é importante ressaltar que
os jogos proporcionam intensas interações entre alunos, variando em níveis de competição e
ajuda mútua entre os participantes. Assim, o professor deve intermediar de forma mais
presente os níveis de competitividade entre os alunos e manter o controle da gestão de tempo.
Abaixo, o quadro 5 consolida as respostas obtidas no questionário respondido após a
execução dos jogos. As questões estão condensadas em palavras chave, com a porcentagem
de respostas assinaladas:
Questões

Alternativas assinaladas

Faixa etária

17 A 20 anos
Cartas

25%

Celular

75%

Computador
Revistas
Durante os três anos do Ensino
médio

50%
25%
75%

Apenas no 3º ano do Ensino
Médio

25%

Em poucos conteúdos

25%

Na maioria dos conteúdos
Não possui dificuldades

50%
25%

Sim

100%

Dificuldades em compreender o
conteúdo de Química
O uso de instrumentos didáticos
ajudam na aprendizagem?

Sim
O jogo te ajudou a
aprender/relembrar o conteúdo de
química?
Não, continuei com as dúvidas

Vocabulário claro?

75%

Jogos de tabuleiro
Costume de jogar

Acesso ao conteúdo de química

% das alternativas
assinaladas
100%

75%
25%

Sim

75%

Dificuldades em compreender
algumas dicas

25%

Sim, muito

100%

Os jogos demonstrados podem
auxiliar na aprendizagem?
Quadro 5 - Respostas do questionário - pré-teste.
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Como não houve a aplicação propriamente dita do produto educacional, aqui se
propõe um exercício de reflexão sobre o que esperar de resultados com a metodologia
proposta. E para isto, recorre-se novamente à literatura disponível, desta vez, usando uma
ferramenta de análise de estudos anteriores descrita por Zina O’Leary, em seu livro “Como
fazer seu projeto de pesquisa - Guia prático”, publicado em 2019.
No texto, O’Leary indica estratégias para trabalhar com os estudos já existentes e
seus dados; para este projeto, escolheu-se a Análise Sistemática. De acordo com a autora, a
análise sistemática vai além da pura análise de literatura, e “tenta determinar a validez de
estudos isolados e resumir seus resultados, para descobrir alguma ‘verdade’”.
Alguns dos pontos positivos da análise sistemática são: i) oferece um método
verificável e repetível; ii) minimiza o viés e o erro; iii) oferece conclusões confiáveis; iv)
apresenta um contexto para interpretar os resultados de novos estudos. (O’LEARY, 2019).
A autora ainda descreve uma sequência de passos a serem tomados para uma análise
sistemática bem sucedida que envolve, a partir da pergunta inicial que motivou o projeto de
pesquisa, conceber uma metodologia clara de seleção dos critérios de busca por textos
acadêmicos e análise crítica dos resultados e descobertas descritos; por fim, interpretar e
sintetizar os resultados, levando em conta as limitações que os critérios metodológicos
impõem. (O’LEARY, 2019)
Utilizando-se a análise sistemática, a partir da pergunta norteadora: “Como os jogos
didáticos podem facilitar o processo de ensino-aprendizagem em Química no ambiente formal
de ensino?” foram selecionados os critérios de pesquisa pelos textos acadêmicos já
publicados. Aqui, os critérios principais foram as publicações em língua portuguesa sobre uso
de jogos no contexto do ensino de química, com ênfase nos jogos que não dependessem de
tecnologias da informação, como computadores, smartphones, etc. Por uma questão de lógica,
e por já atender aos critérios acima expostos, recorreu-se à literatura previamente consultada
no subcapítulo “O uso dos jogos didáticos no ensino de Química”.
Após a revisão dos artigos, é possível entender que teoria e prática convergem de
maneira muito interessante e significativa; ou seja, os autores relatam que, com a aplicação de
jogos no ambiente formal de ensino, ocorrem evoluções nos processos de ensinoaprendizagem, em diversos aspectos. Dentre eles, pode-se destacar o aumento do aspecto
motivacional dos alunos, que compreendem e aceitam os jogos como uma ferramenta
facilitadora da aprendizagem, seja na sequeência didática em si, seja como instrumento
avaliativo (BENEDETTI FILHO et al., 2009).
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Relata-se ainda o incremento no número de acertos de questões envolvendo o
conteúdo após a aplicação da atividade, o aumento do interesse pela disciplina por parte do
aluno, melhorias na relação aluno-professor e aluno-aluno, através da competição saudável,
maior domínio na linguagem científica química e a na construção de conhecimentos na área e
melhoria no aspecto disciplinar (como consequência do surgimento dos laços afetivos entre os
atores pedagógicos) (LEMES e ALVES, 2014; SOARES e CAVALHEIRO, 2008;
OLIVEIRA et al., 2014; BENEDETTI FILHO et al., 2009)
Alguns autores, como Godoi (2009), indicam em seu trabalho que os alunos foram
impactados de forma tão positiva, a ponto de quererem confeccionar o jogo em casa e dar
continuidade à atividade no ambiente não formal.
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6 CONCLUSÕES
A partir de todos o resultados preliminares obtidos, aliados ao referencial teórico
anteriormente descrito, é possível dizer que o produto educacional proposto no presente
trabalho tem o potencial transformador em sala de aula, tornando esse momento de
aprendizagem mais dinâmico, motivador e cooperativo, gerando, dessa forma, um ambiente
favorável à construção do conhecimento e do multiletramento científico de forma
significativa.
Apesar de o produto educacional não ter sido aplicado pelas circunstâncias adversas
do ano de 2020, toda a literatura de cunho teórico e prático corroboram que, a partir de uma
organização prévia bem estruturada, o professor tem em mãos uma ferramenta didática
poderosa de engajamento dos alunos e facilitadora do processo pedagógico.
Em última instância, a utilização dos jogos no ambiente formal de ensino, conforme
descrito por Coletti (2020) requer frequência, cooperação aluno-professor e constante estudo
por parte do docente que o propõe, de forma a manter o balanço entre o ludicismo e a
pedagogia.

71

7 SUGESTÃO DE TRABALHO FUTURO
Com vistas a tornar o presente trabalho mais robusto, sugere-se como trabalho
posterior a aplicação, de fato, do produto educacional proposto em sala de aula, gerando
dados quantitativos e qualitativos suficientes para o debate e confrontamento de resultados
com a literatura, bem como para avaliar de forma mais sistêmica as eventuais mudanças que o
material possa necessitar.
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - pré-teste
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar da pesquisa de campo referente ao
projeto de dissertação de mestrado provisoriamente intitulado “Aplicação do Jogo de Palavras
Cruzadas como Ferramenta didática para o Ensino de Química Orgânica”, desenvolvido por Letícia
Mara Guimarães, professora de Química do Colégio Líder e aluna do ProfQui – Mestrado Profissional
em Química em Rede Nacional, vinculada à UFF - Universidade Federal Fluminense, polo Aterrado.
Fui informado(a), ainda, de que a pesquisa é orientada pela professora do Programa de PósGraduação, Dra. Danielle da Costa Rubim Messeder dos Santos. Afirmo que aceitei participar por
minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a
finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. Fui informado(a) dos objetivos
estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais é avaliar a aplicação do jogo didático
como um facilitador da aprendizagem significativa dos conceitos de Química Orgânica. Fui também
esclarecido(a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão submetidos às normas
éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde. Minha colaboração se fará de
forma anônima, por meio da execução dos jogos propostos e posterior preenchimento de
documento contendo perguntas acerca das minhas impressões sobre os jogos fornecidos. O acesso e
a análise dos dados coletados se farão apenas pela pesquisadora e sua orientadora. Fui ainda
informado(a) de que posso me retirar desse estudo a qualquer momento, sem prejuízo para meu
acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos.
Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).
Valença, ____ de _________________ de _____
Assinatura do(a) participante: ____________________________________________________
Assinatura da pesquisadora: _____________________________________________________
Assinatura da orientadora: _______________________________________________________
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APÊNDICE B - Modelo de pré-teste aplicado
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APÊNDICE C - Questionário realizado após o pré-teste
Olá!
O questionário a seguir tem o intuito de compreender e registrar as suas impressões sobre os jogos
didáticos que você acabou de jogar. Os jogos aos quais você teve acesso fazem parte da primeira
etapa do estudo em sala de aula, e é graças ao seu feedback neste questionário que eles poderão
ser reajustados à realidade dos alunos. Este questionário é anônimo, e é muito importante para a
pesquisa que você escreva suas opiniões da forma mais completa possível.
1) Sua idade está definida em qual intervalo?
( ) 17-18 anos ( ) 19-20 anos ( ) 21-22 anos (

) 22-23 anos

2) Você tem o costume de jogar algum jogo? Se sim, quais são os principais tipos? Se você achar
adequado, você pode marcar mais de uma opção.
( ) Jogos de Cartas.
( ) Jogos de Tabuleiro.
( ) Jogos no Celular.
( ) Jogos no Computador/Online.
( ) Jogos em revistas/jornais.
( ) Outros: ____________________________________________________
( ) Não tenho o costume de jogar.
3) Marque abaixo em quais séries do Ensino Médio você teve acesso ao conteúdo de Química:
( ) 1ª série do ensino médio.
( ) 2ª série do ensino médio.
( ) 3ª série do ensino médio.
( ) Não tive acesso ao conteúdo de Química durante o ensino médio.
4) Você possui dificuldades em compreender algum conteúdo de Química?
( ) Sim, em todos os conteúdos.
( ) Sim, na maioria dos conteúdos.
( ) Sim, em poucos conteúdos.
( ) Não possuo dificuldades que me impeçam de compreender o conteúdo.
5) Você acha que o uso de instrumentos didáticos ajudam na aprendizagem de Química?
( ) Sim.
( ) Não.
( ) Não sei opinar.
6) Você acha que o jogo proposto te ajudou a aprender/relembrar o conteúdo de Química abordado?
( ) Sim, me ajudou.
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( ) Não, continuei com as dúvidas.
( ) Não fez diferença no aprendizado.
7) Você acha que o vocabulário das dicas estava claro?
( ) Sim, todas estavam claras.
( ) Tive dificuldades em compreender algumas dicas.
( ) Tive dificuldades em compreender a maioria das dicas.
( ) Não compreendi as dicas.
8) Você acha que os jogos exibidos poderiam auxiliar os alunos do ensino médio a
assimilarem/relembrarem o conteúdo de química proposto?
( ) Sim, acho que auxiliariam muito.
( ) Sim, acho que auxiliariam um pouco.
( ) Acho que não influenciaria no processo de aprendizagem.
( ) Acho que poderia atrapalhar o processo de aprendizagem.
9) Palavra livre. Aqui, você tem um espaço para registrar de forma totalmente livre algum aspecto que
não foi abordado nas perguntas anteriores. Qualquer crítica ou sugestão é importante para a melhoria
dos jogos e deste próprio questionário.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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APÊNDICE D - Produto Educacional

Proposta de Jogos Didáticos voltados ao Ensino de
Química

Elaboração: Letícia Mara Guimarães

2021

APRESENTAÇÃO

Olá, professor(a)!
O presente livreto é o Produto Educacional idealizado como requisito parcial à obtenção
do título de Mestre em Química pelo ProfQui - Mestrado Profissional em Química em Rede
Nacioanal, polo UFF/VR.
A proposta do livreto é fornecer uma ferramenta didática simples e de baixo custo, com
vistas a facilitar o ensino de Química e o letramento científico por meio de uma atividade lúdica que equilibra diversão e aprendizagem.
O documento é organizado da seguinte forma: são 58 jogos, divididos entre palavras
cruzadas e caça-palavras, abordando conteúdos de Química Geral, voltados ao 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais e Química Orgânica, direcionados ao 3º ano do EnsinoMédio.
O gabarito dos jogos encontra-se ao final do livreto. Como recomendação, apresento aqui,
ainda, uma proposta de sequência didática para a aplicação dos jogos. Reforço aqui, porém,
que é uma recomendação; cada turma possui um aspecto específico, e ajustes inevitavelmente são necessários.
Espero que esse livreto seja de grande valia aos meus colegas professores!
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Introdução à Química

Vertical
1. Acreditavam na existência da pedra filosofal, desenvolveram
os primeiros processos químicos em seus laboratórios rudimentares.
2. Quando uma porção de átomos possui as mesmas propriedades químicas, constitui um...
6. Podemos considerar como substância... a porção da matéria
formada por átomos de mais de um elemento químico.
7. Podemos considerar como... tudo o que possui massa e ocupa um lugar no espaço (possui volume).
9. A matéria é constituída por...
Horizontal
3. Podemos considerar como substância... a porção da matéria
formada por átomos do mesmo elemento químico.
4. Filósofo grego que, juntamente com Leucipo, propôs a ideia
de átomo.
5. Exemplo de substância simples, possui fórmula O2.
8. Exemplo de substância composta, possui fórmula H2O.
10. Para a adequada realização dos experimentos e interpretação de resultados obtidos, os químicos precisam seguir o...
11. Ciência que, de forma geral, estuda a matéria, suas substâncias constituintes e transformações.
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Misturas e Mudanças de Estados Físicos da Matéria

Vertical
1. Com algumas exceções, misturas apresentam pontos de fusão e ebulição...
2. Mudança do estado sólido para o estado líquido.
4. Mistura que apresenta apenas uma fase.
6. A união de duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou
compostas, constitui uma...
8. Mistura que apresenta ponto de fusão constante.
10. Estado físico da matéria com moderado grau de agregação.
11. Substâncias possuem pontos de fusão e ebulição...
Horizontal
3. Estado físico da matéria com elevado grau de agregação.
5. Mudança do estado sólido para o estado gasoso.
7. Mudança do estado gasoso para o estado líquido.
9. Estado físico da matéria com o menor grau de agregação.
12. Mistura de apresenta ponto de ebulição constante.
13. Mudança do estado líquido para o estado gasoso.
14. Mistura que apresenta duas ou mais fases.
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Processos de Separação de Misturas

Vertical
1. Processo de separação de misturas heterogêneas sólido-líquido ou líquido-líquido, que utiliza a diferença de densidade
entre os componentes.
2. Tipo de destilação utilizada no fracionamento do petróleo.
3. Tipo de separação utilizada em misturas heterogêneas sólido-sólido que possuem grandes diferenças de tamanho.
6. Processo de separação de misturas homogêneas sólido-líquido, no qual a fase líquida é perdida na forma de vapor.
Horizontal
2. Processo de separação de misturas heterogêneas sólido-líquido ou sólido-gás, na qual a fase sólida fica retida em um
meio fltrante.
4. Processo utilizado para separar os componentes do sangue.
5. Processo de separação usada para misturas homogêneas
sólido-líquido, no qual todos os componentes são mantidos.
7. Processo de separação de misturas heterogêneas sólidosólido com o auxílio de pinças ou das mãos.
8. Processo de separação utilizado para separar componentes
metálicos.
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Estudo do Átomo

Horizontal
1. Na representação do átomo, o número atômico indica a
quantidade de...
4. Cientista responsável pela organização da eletrosfera do
átomo em camadas eletrônicas.
6. Primeiro cientista a formular uma teoria atômica.
8. Íon que perde elétron.
9. Como o átomo é eletricamente neutro, o número de prótons
é igual ao número de...
10. Íon que ganha elétron.
11. Quando o número de elétrons do átomo é alterado, ele se
converte em um...
Vertical
2. Cientista que descobriu o elétron, cujo modelo atômico é
conhecido por "pudim de passas".
3. O núcleo do átomo é constituído por prótons e...
5. Cientista responsável pela teoria atômica semelhante ao
modelo planetário
6. Um dos filósofos gregos responsáveis pela palavra "átomo".
7. O átomo é constituído basicamente por dois setores: eletrosfera e...

10

Nomenclatura dos Elementos Químicos

Horizontal
1. Elemento abundante na areia.
4. Elemento utilizado na prevenção de cáries.
8. Elemento químico mais leve da tabela periódica.
10. Elemento químico presente no aço.
11. Um dos principais elementos constituintes do corpo humano.
12. Elemento presente nos fios elétricos.
Vertical
2. Elemento adicionado ao sal de cozinha, par evitar problemas na
tireoide.
3. Elemento contido nas latas de refrigerante.
5. Elemento essencial no processo respiratório.
6. Elemento químico radioativo, com símbolo U.
7. Com o símbolo Hg, é o único metal na fase líquida, à temperatura
ambiente.
9. Elemento abundante no esqueleto
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Tabela Periódica

Vertical
1. As linhas da tabela periódica indicam as camadas ou os...
2. Ao todo, a tabela apresenta... famílias.
5. A família 1 da tabela é também chamada de metais...
6. Nome usual da família 18.
7. As famílias reúnem elementos com propriedades químicas...
8. Na tabela periódica, as colunas indicam os grupos ou as...
Horizontal
3. A família 16 pode ser denominada...
4. Nome usual da família 17.
9. Um dos principais cientistas responsáveis pela organização
periódica dos elementos.
10. As famílias 3 a 12 contém os elementos de...
11. São... as camadas presentes na tabela periódica.
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Propriedades Periódicas

Vertical
1. O valor de eletronegatividade não é definido para os...
2. A primeira energia de ionização é... que a segunda retirada de
elétron.
3. Propriedade que descreve a energia necessária para a remoção
de um ou mais elétrons de um átomo.
4. Propriedade que descreve a variação do tamanho dos átomos
dos elementos químicos.
8. Ao perder um ou mais elétrons, o raio do átomo de um elemento
químico...
Horizontal
5. Ao receber um ou mais elétrons, o raio do átomo de um elemento
químico...
6. Propriedades... são aquelas que, ao longo da tabela, se repetem
periodicamente.
7. Além das propriedades periódicas, existem, ainda, as propriedades... que não se repetem periodicamente.
9. Força de atração sobre os elétrons que participam de uma ligação.
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Ligações Químicas

Vertical
1. Ligação característica de ligas formadas por metais.
2. Em ligações iônicas, ocorre a formação de...
3. Ligação que geralmente ocorre entre ametais.
7. Subpartícula atômica envolvida em uma ligação.
Horizontal
4. Na ligação covalente, elétrons são... entre os ametais.
5. Compostos iônicos são bons condutores de eletricidade quando
estão na fase... ou quando estão dissolvidos em água.
6. Ligação que geralmente ocorre entre metais e ametais.
7. Compostos iônicos possuem... pontos de fusão e ebulição.
8. Em ligações iônicas, ocorre a... de elétrons de um metal para um
ametal.
9. Ligas metálicas geralmente são... condutores térmicos e elétricos.
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Reações Químicas

Vertical
1. Sinal gráfico que separa os membros de uma equação química.
3. Representação gráfica de uma reação química.
5. Os valores inseridos durante o balanceamento são denominados...
Horizontal
2. Toda equação química deve estar...
4. Quando substâncias químicas interagem formando novas substâncias, ocorreu uma...
6. Antes de interagirem, as substâncias são denominadas...
7. As substâncias obtidas após reação são denominadas...
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Funções Inorgânicas - Ácidos

Horizontal
1. Na escala de pH, o ácido assume valores... de 7.
5. Uma característica dos ácidos é o seu sabor...
6. Ácido presente em baterias automotivas.
8. O íon H+ pode ser denominado...
10. Classificação dos ácidos que possuem oxigênio na estrutura.
Vertical
2. Processo responsável pela liberação do H+ em solução aquosa.
3. Compostos que, em presença de água, liberam H+ como único cátion.
4. Ácido presente no suco gástrico.
7. Classificação dos ácidos que não possuem oxigênio na estrutura.
9. Em presença do indicador fenolftaleína, o ácido fica...
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Funções Inorgânicas - Bases

Vertical
1. Processo responsável pela liberação de OH- em solução
aquosa.
2. Bases são reconhecidas pelo seu sabor...
4. O íon OH- pode ser denominado...
5. Nomenclatura usual do hidróxido de sódio.
8. Na escala de pH, as bases assumem valores... de 7.
Horizontal
3. Base utilizada como antiácido estomacal.
6. Base utilizada na correção do pH do solo.
7. Em presença do indicador fenolftaleína, a base assume coloração...
9. Compostos que, em presença de água, liberam OH- como
único ânion.
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Funções Inorgânicas - Sais

Vertical
1. Quando as quantidades de íons H+ e OH- são diferentes, a neutralização é considerada...
2. Sal utilizado como fermento e contido em antiácidos estomacais.
4. Sufixo utilizado na nomenclatura do sal, quando o ácido de origem
possui terminação -oso.
6. Sufixo utilizado na nomenclatura do sal, quando o ácido de origem
possui terminação -ídrico.
8. A reação de neutralização ocorre entre uma base e um...
Horizontal
3. Reação de formação de um sal.
5. Sal comumente utilizado no cozimento de alimentos.
7. Se as quantidades de íons H+ e OH- são iguais, a neutralizaçao é
considerada...
8. Além do sal, na neutralização é produzida...
9. Sufixo utilizado na nomenclatura do sal, quando o ácido de origem
possui terminação -ico.
10. Um sal oriundo de neutralização total é classificado como...
11. Se o sal possui moléculas de água presos em sua parede cristalina, ele é classificado como...
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Funções Inorgânicas - Óxidos

Vertical
1. Nomenclatura do CO2.
2. Óxidos são compostos formados pela união entre um elemento e...
6. Principal problema ambiental causado pelo gás carbônico.
Horizontal
3. Principal problema ambiental causado pelos óxidos ácidos.
4. Classificação do óxido que se comportam como óxidos ácidos ou
básicos, dependendo do meio.
5. Nos óxidos, o oxigênio é sempre o elemento mais...
7. Principal peróxido, de fórmula H2O2.
8. O monóxido de carbono, CO, é classificado como óxido...
9. O gás carbônico é classificado como óxido...
10. Óxidos básicos, em presença de água, geram...
11. Devido à maior eletronegatividade do elemento, não existem óxidos de...
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Química Verde

Vertical
1. Termo utilizado para descrever o asseguramento do crescimento
econômico da geração atual, sem o esgotamento dos recursos para
as gerações futuras.
2. A Química... é responsável pelo estudo dos ciclos biogeoquímicos
que ocorrem no planeta, além dos impactos causados pela atividade
humana.
3. A Química... procura repensar/reinventar os processos químicos,
de forma a reduzir o consumo e produção de substâncias nocivas e
demais impactos ambientais.
4. Na questão energértica, a Química Verde sugere... o consumo da
energia, dando prioridade às fontes renováveis.
6. A Química Verde se desdobra em... princípios.
Horizontal
5. Um dos princípios da Química Verde indica que as substâncias
produzidas nas reações devem ser...
7. Exemplo de catalisadores biológicos.
8. Outro princípio da Química Verde orienta a... de etapas reacionais
na produção de alguma substância.
9. Substância empregada na aceleração de uma reação, aumentando sua eficiência.
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Introdução à Química Orgânica

Vertical
1. Número de ligações que o carbono pode realizar.
3. Classificação do carbono que se liga a outros dois carbonos.
4. Número de ligações que o nitrogênio realiza.
6. Número de ligações que o hidrogênio realiza.
8. Classificação do carbono que está ligado a quatro ligantes diferentes
entre si.
12. Ligação relacionada ao estabelecimento de duplas ou triplas ligações.
Horizonral
2. Nomenclatura dada à ligação do tipo simples.
5. Classificação do carbono que se liga a outros quatro carbonos.
7. Número de ligações pi existentes quando o carbono tem hibridização
do tipo sp2.
9. Número de ligações que o oxigênio realiza.
10. Número de ligações pi existentes quanto o carbono tem hibridização
do tipo sp.
11. Classificação do carbono que se liga a um ou nenhum outro carbono.
13. O carbono pode estabelecer ligações simples, duplas ou...
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Classificação de Cadeias Orgânicas

Vertical
1. Cadeia que apresenta um ciclo e uma cadeia aberta ao
mesmo tempo.
3. Cadeias aromáticas que apresentam mais de um anel.
5. Na classificação de cadeias, consideram-se como ramificações somente átomos de...
6. Cadeia que apresenta apenas ligações simples entre carbonos.
9. Cadeia que apresenta mais de duas extremidades terminadas em carbono.
Horizontal
2. Cadeia que apresenta ligações pi entre carbonos.
4. Quanto à presença de um átomo de cloro na extremidade
da cadeia, pode-se classificá-la como...
7. Cadeia que possui átomos diferentes de carbono integrando a cadeia principal.
8. Cadeia na qual os átomos de carbono ligam-se entre si,
mantendo as extremidades livres.
10. Uma cadeia fechada pode ser alicíclica ou...
11. Fenônemo apresentado por cadeias aromáticas. Dica: se
inicia com a letra R.
12. Cadeia na qual os átomos de carbono ligam-se entre si,
sem extremidades livres.
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Nomenclatura de Alcanos e Cicloalcanos

Horizontal
1. Número de ligações entre carbonos presentes na molécula do etano.
5. Hidrocarbonetos são os compostos formados exclusivamente por carbono
e...
6. Prefixo utilizado para alcanos cíclicos.
9. Tipo de ligação entre os carbonos que caracteriza um alcano.
10. Número de hidrogênios presentes na molécula do metano.
12. Nome do alcano linear composto por cinco carbonos.
13. Número de carbonos presentes na molécula do cicloexano.
Vertical
2. Sufixo utilizado para nomear um alcano.
3. Menor alcano cíclico possível.
4. Número de hidrogênios presentes na molécula do ciclobutano.
7. Nome do alcano cíclico formado por sete carbonos.
8. Número de hidrogênios presentes na molécula do butano.
11. Número de ligações entre carbonos presentes na molécula do decano.
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Nomenclatura de Alcanos Ramificados

Horizontal
1. A numeração do alcano ramificado se inicia sempre pela extremidade
mais...da ramificação.
4. Não existem ramificações nas...da cadeia aberta.
5. Nome da ramificação formada por dois carbonos.
7. Número total de carbonos presentes no 2-metil-butano.
8. Número de hidrogênios presentes na molécula do etil-ciclobutano.
10. Em um ciclocalcano ramificado, a numeração se inicia pelo carbono...
12. Menor alcano ramificado de cadeia aberta possível (dica: se inicia com a
letra M).
Vertical
2. Caso haja mais de uma ramificação, a nomenclatura deve seguir ordem...
3. Ramificação formada por três carbonos.
6. Prefixo utilizado quando existem duas ramificações do tipo metil em uma
cadeia.
9. Prefixo utilizado quando uma ramificação se repete três vezes na cadeia.
11. Número de carbonos presentes na molécula do 3-etil-2-metil-pentano.
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Nomenclatura de Alcenos e Cicloalcenos

Vertical
1. Nomenclatura dada ao alcadieno composto por quatro carbonos (dica: existe numeração nesta nomenclatura).
3. Tipo de ligação que caracteriza um alceno.
5. Número de ligações pi presentes na molécula do buteno.
8. Nomenclatura no menor alceno possível.
9. Nome do cicloalceno formado por por seis carbonos.
10. Número de hidrogênios presentes no propeno.
11. Sufixo utilizado para nomear um alceno.
Horizontal
2. Número de carbonos presentes na molécula do oct-3-eno.
4. Número de ligações pi presentes no cicloexadieno.
6. Nomenclatura do alceno de cadeia normal formado por cinco carbonos e ligação pi
no segundo carbono (dica: existe numeração nesta nomenclatura).
7. Classificação do alceno que possui duas ligações duplas.
12. Número de hidrogênios presentes na molécula do hexa-1,3-dieno.
13. Menor cicloalceno possível.
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Nomenclatura de Alcenos Ramificados

Vertical
1. Em um cicloalceno ramificado, a numeração leva em conta o sentido que
mantenha a insaturação e a ramificação...
2. Número de hidrogênios presentes na molécula do etil-ciclobuteno.
4. Menor alceno ramificado de cadeia aberta possível (dica: se inicia com a letra M).
5. Número máximo de ramificações que a molécula do pent-2-eno pode incorporar.
Horizontal
3. Número total de ligações sigma presentes na molécula do 2-metil-but-2eno.
6. Possui prioridade na numeração, em caso de empate de posicionamento
entre a ramificação e a insaturação.
7. Número máximo de ligações duplas que a molécula do metilbenzeno pode
incorporar.
8. Número de carbonos presentes na molécula do 3-etil-2,3-dimetil-hept-1eno.
9. Número de carbonos presentes na molécula do 2,3-dimetil-pent-1-eno.
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Radicais Orgânicos

Vertical
1. Radical de três carbonos ligado à cadeia principal pelo carbono primário.
2. Número de combinações possíveis que um radical de quatro carbonos pode se ligar à cadeia principal.
3. Radical composto por um anel benzênico, que se liga à cadeia principal através de um grupo metil.
6. Prefixo utilizado para indicar as posições 1 e 4 de um benzeno.
7. Radical de três carbonos ligado à cadeia principal pelo carbono secundário.
11. Prefixo utilizado para indicar as posições 1 e 3 de um benzeno.
Horizontal
4. Radical de quatro carbonos ligados à cadeia principal pelo
carbono secundário (dica: se inicia com a letra S).
5. Radical de cinco carbonos conectados à cadeia principal
em formato de cruz (dica: se inicia com a letra N).
8. Radical de dois carbonos, que contém uma dupla ligação.
9. Prefixo utilizado para indicar as posições 1 e 2 de um benzeno.
10. Radical de quatro carbonos ligados à cadeia principal pelo
carbono terciário (dica: se inicia com a letra T).
12. Radical composto por um anel benzênico ligado diretamente à cadeia principal.
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Funções Orgânicas - Álcool

Vertical
1. Para ser um álcool, o carbono ligado ao grupamento funcional deve ser...
3. Nome do álcool composto por seis carbonos na cadeia principal, grupo metil no segundo carbono e hidroxila conectada no
terceiro carbono (dica: existem números na nomenclatura).
4. Sufixo usual utilizado para nomear um álcool.
5. Menor álcool possível.
9. Sufixo oficial utilizado para nomear um álcool.
11. Grupo funcional que caracteriza um álcool.
Horizontal
2. Nome do grupamento funcional que caracteriza um álcool.
6. Número de hidrogênios presentes no butan-2-ol.
7. Álcool utilizado como combustível.
8. Nome do álcool de três carbonos, contendo uma hidroxila
em cada um dos carbonos (dica: existem números na nomenclatura).
10. Nome do álcool cíclico contendo cinco carbonos.
12. Nome usual do propanol.
13. Número de carbonos presentes no 3-etil-4-metil hexan-2ol.
14. Em caso de empate de posição entre insaturação e grupo
funcional, a... tem prioridade.
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Funções Orgânicas - Fenol e Enol

Vertical
1. Nomenclatura do fenol cujo grupo funcional está ligado a uma cadeia formada por
dois aneis benzênicos condensados.
4. Sufixo usado para nomear um enol.
6. Nomenclatura do fenol mais simples.
Horizontal
2. Grupo funcional que caracteriza fenois e enois.
3. Nomenclatura do enol formado por quatro carbonos e grupo funcional no segundo
carbono (dica: existe numeral nesta nomenclatura).
5. Prefixo usado para nomear um fenol.
7. Para ser um fenol, o grupo funcional deve estar ligado a um carbono...
8. Para ser um enol, o grupo funcional deve estar ligado a um carbono...
9. Nomenclatura do enol mais simples.
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Funções Orgânicas - Cetona

Vertical
1.A classificação do carbono que apresenta a função cetona é
sempre...
3.Nomenclatura da cetona cíclica formada por cinco carbonos
(dica: se inicia com a letra C).
5.Nomenclatura da menor cetona possível.
6.Sufixo utilizado para a cadeia que apresenta a função cetona duplicada.
Horizontal
2.Menor cetona cíclica possível (dica: se inicia com a letra C).
4. Número de hidrogênios presentes na molécula do ciclobutanona.
7. Número de hidrogênios presentes na butanona.
8. Nomenclatura da cadeia formada por seis carbonos saturados, com a cetona localizada no terceiro carbono (dica existe
número nesta nomenclatura).
9. Sufixo utilizado para nomear uma cetona.
10. Nome do grupamento funcional que caracteriza uma cetona.
11. Nomenclatura usual da propanona.
12. Número de carbonos presentes da molécula do 3-etil-heptan-4-ona.
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Funções Orgânicas - Aldeído

Vertical
1. Classificação do carbono que contém a função aldeído.
2. Número de carbonos presentes no menor aldeído aromático.
3. Nome do grupo funcional que caracteriza um aldeído.
5. Nome usual do metanal.
7. Nomenclatura do aldeído de cadeia linear contendo quatro
carbonos saturados.
9. Menor aldeído possível.
11. Sufixo utilizado para nomear um aldeído.
Horizontal
4. Nomenclatura do menor aldeído de cadeia ramificada.
6. Número de hidrogênios presentes no pentanodial.
8. Número de carbonos presentes no ciclobutanal.
10. Nomenclatura do menor aldeído aromático (dica: se inicia
com a letra B).
12. Nomenclatura do aldeído de cadeia linear contendo seis
carbonos saturados.
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Funções Orgânicas - Ácido Carboxílico

Vertical
1. Nomenclatura oficial do ácido carboxílico presente no vinagre (dica:
duas palavras).
3. Nomenclatura do ácido carboxílico formado por um alceno contendo
três carbonos (dica: duas palavras).
4. Nomenclatura do menor ácido carboxílico aromático (dica: duas palavras).
6. Classificação do carbono que contém o grupo funcional do ácido carboxílico.
7. Nomenclatura do menor ácido carboxílico conhecido (dica: duas palavras).
9. Nomenclatura do ácido carboxílico de cadeia linear, formado por sete
carbonos saturados (dica: duas palavras).
Horizontal
2. Sufixo utilizado para nomear um ácido carboxílico.
5. Grupo funcional que caracteriza o ácido carboxílico.
7. Nomenclatura do ácido carboxílico de dois carbonos, contendo duas
vezes o grupo funcional característico (dica: duas palavras).
8. O grupo funcional do ácido carboxílico é formado pela união de uma
carbonila e uma...
10. Nomenclatura usual do ácido carboxílico presente no vinagre (dica:
duas palavras).
11. Nomenclatura do menor ácido carboxílico ramificado (dica: duas palavras).
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Funções Orgânicas - Éster

Vertical
1. Nome do éster formado por seis carbonos, com o grupo funcional contido no terceiro carbono (dica: três palavras).
3. A formação de um éster se dá pela reação entre as funções orgânicas
ácido carboxílico e...
4. Número de carbonos presentes no propanoato de butila.
8. Ésteres são amplamente utilizados como aromatizantes na indústria...
Horizontal
2. O subproduto reacional da formação de um éster.
5. Número de carbonos presentes no estanoato de propila.
6. Nome do éster formado a partir do ácido etanoico e o pentanol (dica:
três palavras).
7. Éster formado a partir da reação entre o ácido benzoico e o etanol (dica:
três palavras).
9. Nome da reação inversa à formação de um éster.
10. Nomenclatura do éster formado por dois carbonos (dica: três palavras).
11. Nome da reação de formação de um éster.
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Funções Orgânicas - Haleto Orgânico

Vertical
1. Haleto utilizado como solvente orgânico, cuja fórmula é CCl4 (dica: se inicia com a letra T).
2. Nomenclatura do haleto orgânico fluorado, formado por três carbonos, com a função localizada no primeiro carbono (dica: se inicia
com a letra F).
4. Termo atribuído aos haletos orgânicos que causam problemas
ambientais (dica: se inicia com a letra C).
5. Número de ligações que o grupo funcional dos haletos pode realizar.
8. Família dos elementos que caracterizam os haletos.
Horizontal
3. Nomenclatura do haleto orgânico cuja estrutura possui dois átomos de carbono e um átomo de iodo.
6. Menor haleto orgânico clorado possível (dica: se inicia com a letra C).
7. Nomenclatura do haleto formado por um átomo de carbono de
três átomos de cloro (dica: se inicia com a letra T).
9. Menor haleto orgânico aromático possível contento o elemento
bromo (dica: se inicia com a letra B).
10. Nomenclatura do haleto orgânico de cadeia linear, formado por
quatro átomos de carbono e um átomo de bromo localizado no segundo carbono (dica: existência de número na nomenclatura).
11. Haletos orgânicos agridem o meio ambiente ao reagirem e degradarem moléculas de...
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Funções Orgânicas - Amina

Vertical
1. Nomenclatura da menor amina terciária.
2. Número de átomos de carbono presentes na molécula da dietilamina.
3. Molécula inorgânica que dá origem ao grupo funcional das aminas.
4. Classificação das aminas cujo grupo funcional está conectado a
três átomo de carbono.
6. Nomenclatura da menor amina primária.
7. Para a nomenclatura de aminas, os radicais devem seguir ordem...
8. Número de átomos de carbono presentes na molécula do etil-fenil-metilamina.
Horizontal
5. Classificação das aminas cujo grupo funcional está conectado a
um átomo de carbono.
9. Nomenclatura da menor amina primária aromática (dica: se inicia com a letra F).
10. Nomenclatura da menor amina secunária.
11. Elemento químico principal que caracteriza a função amina.
12. Classificação das aminas cujo grupo funcional está conectado
a dois átomos de carbono.
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3. Proposta de sequência didática de aplicação dos jogos
Abaixo está descrita uma sequência didática para a utilização dos jogos deste livreto, com o objetivo de tornar a sua aplicação simples e viável para o professor. Como toda atividade lúdica, é interessante que o professor primeiramente apreenda os objetivos iniciais dos jogos, para então utilizá-los em sala de aula.
Os jogos aqui propostos se apresentam como uma ferramenta interessante de revisão dos conteúdos previamente ministrados, bem como uma alternativa às avaliações padronizadas. Os jogos devem ser fotocopiados (xerox), um para cada aluno. O quadro abaixo indica o passo a passo recomendado:
Ordem

Ação

1º Momento

Introdução ao conteúdo de Química (Ex.: hidrocarbonetos).

2º Momento
3º Momento
4º Momento
5º Momento

Após o momento expositivo e esclarecimentos às dúvidas, realizar o
convite e a aplicação do jogo didático escolhido (caça-palavras ou
palavras cruzadas).
Debater as repostas do jogo, recuperando os conceitos envolvidos em
cada palavra abordada durante a atividade.
Entregar, como atividade para casa, um jogo que não foi utilizado em
classe (por exemplo, se a palavra cruzada foi utilizada em sala, o aluno
leva o caça-palavras).
No início da próxima aula, realizar o debate sobre as repostas do jogo
levado para casa.

Tempo estimado
Tempo variável, conforme a
complexidade do conteúdo.
Cinco minutos para o convite + 15
minutos para execução do jogo.
Dez minutos.
**
Dez minutos.

Os jogos aqui propostos parecem ter maior potencialidade de ação educativa quando utilizados no momento de revisão dos
conteúdos explanados em sala de aula. Ou seja: é possível explorar suas capacidades de ferramenta de letramento científico ao
longo de todo o bimestre. Vale ressaltar que é notório o fato dessa sequência não poder ser utilizada em todas as aulas, devido ao
tempo consumido; para dirimir este fator, é sugerida a aplicação da atividade na aula que encerra determinado assunto, antes do
prosseguimento para um novo conteúdo.
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RESPOSTAS DOS JOGOS
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Introdução à Química - Respostas

Vertical
1. Acreditavam na existência da pedra filosofal, desenvolveram os primeiros processos químicos em seus laboratórios
rudimentares.
2. Quando uma porção de átomos possui as mesmas propriedades químicas, constitui um...
6. Podemos considerar como substância... a porção da matéria formada por átomos de mais de um elemento químico.
7. Podemos considerar como... tudo o que possui massa e
ocupa um lugar no espaço (possui volume).
9. A matéria é constituída por...
Horizontal
3. Podemos considerar como substância... a porção da matéria formada por átomos do mesmo elemento químico.
4. Filósofo grego que, juntamente com Leucipo, propôs a
ideia de átomo.
5. Exemplo de substância simples, possui fórmula O2.
8. Exemplo de substância composta, possui fórmula H2O.
10. Para a adequada realização dos experimentos e interpretação de resultados obtidos, os químicos precisam seguir o...
11. Ciência que, de forma geral, estuda a matéria, suas substâncias constituintes e transformações.
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Misturas e Mudanças de Estados Físicos da Matéria - Respostas

Vertical
1. Com algumas exceções, misturas apresentam pontos de fusão e ebulição...
2. Mudança do estado sólido para o estado líquido.
4. Mistura que apresenta apenas uma fase.
6. A união de duas ou mais substâncias, sejam elas simples
ou compostas, constitui uma...
8. Mistura que apresenta ponto de fusão constante.
10. Estado físico da matéria com moderado grau de agregação.
11. Substâncias possuem pontos de fusão e ebulição...
Horizontal
3. Estado físico da matéria com elevado grau de agregação.
5. Mudança do estado sólido para o estado gasoso.
7. Mudança do estado gasoso para o estado líquido.
9. Estado físico da matéria com o menor grau de agregação.
12. Mistura de apresenta ponto de ebulição constante.
13. Mudança do estado líquido para o estado gasoso.
14. Mistura que apresenta duas ou mais fases.
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Processos de Separação de Misturas - Respostas

Vertical
1. Processo de separação de misturas heterogêneas sólido-líquido ou líquido-líquido, que utiliza a diferença de densidade entre
os componentes.
2. Tipo de destilação utilizada no fracionamento do petróleo.
3. Tipo de separação utilizada em misturas heterogêneas sólidosólido que possuem grandes diferenças de tamanho.
6. Processo de separação de misturas homogêneas sólido-líquido, no qual a fase líquida é perdida na forma de vapor.
Horizontal
2. Processo de separação de misturas heterogêneas sólido-líquido ou sólido-gás, na qual a fase sólida fica retida em um meio
fltrante.
4. Processo utilizado para separar os componentes do sangue.
5. Processo de separação usada para misturas homogêneas sólido-líquido, no qual todos os componentes são mantidos.
7. Processo de separação de misturas heterogêneas sólido-sólido com o auxílio de pinças ou das mãos.
8. Processo de separação utilizado para separar componentes
metálicos.
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Estudo do Átomo - Respostas

Horizontal
1. Na representação do átomo, o número atômico indica a quantidade de...
4. Cientista responsável pela organização da eletrosfera do átomo em camadas eletrônicas.
6. Primeiro cientista a formular uma teoria atômica.
8. Íon que perde elétron.
9. Como o átomo é eletricamente neutro, o número de prótons é
igual ao número de...
10. Íon que ganha elétron.
11. Quando o número de elétrons do átomo é alterado, ele se
converte em um...
Vertical
2. Cientista que descobriu o elétron, cujo modelo atômico é conhecido por "pudim de passas".
3. O núcleo do átomo é constituído por prótons e...
5. Cientista responsável pela teoria atômica semelhante ao modelo planetário
6. Um dos filósofos gregos responsáveis pela palavra "átomo".
7. O átomo é constituído basicamente por dois setores: eletrosfera e...

70

Nomenclatura dos Elementos Químicos - Respostas

Horizontal
1. Elemento abundante na areia.
4. Elemento utilizado na prevenção de cáries.
8. Elemento químico mais leve da tabela periódica.
10. Elemento químico presente no aço.
11. Um dos principais elementos constituintes do corpo humano.
12. Elemento presente nos fios elétricos.
Vertical
2. Elemento adicionado ao sal de cozinha, par evitar problemas na tireoide.
3. Elemento contido nas latas de refrigerante.
5. Elemento essencial no processo respiratório.
6. Elemento químico radioativo, com símbolo U.
7. Com o símbolo Hg, é o único metal na fase líquida, à temperatura
ambiente.
9. Elemento abundante no esqueleto
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Tabela Periódica - Respostas

Vertical
1. As linhas da tabela periódica indicam as camadas ou os...
2. Ao todo, a tabela apresenta... famílias.
5. A família 1 da tabela é também chamada de metais...
6. Nome usual da família 18.
7. As famílias reúnem elementos com propriedades químicas...
8. Na tabela periódica, as colunas indicam os grupos ou as...
Horizontal
3. A família 16 pode ser denominada...
4. Nome usual da família 17.
9. Um dos principais cientistas responsáveis pela organização
periódica dos elementos.
10. As famílias 3 a 12 contém os elementos de...
11. São... as camadas presentes na tabela periódica.
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Propriedades Periódicas - Respostas

Vertical
1. O valor de eletronegatividade não é definido para os...
2. A primeira energia de ionização é... que a segunda retirada de
elétron.
3. Propriedade que descreve a energia necessária para a remoção
de um ou mais elétrons de um átomo.
4. Propriedade que descreve a variação do tamanho dos átomos
dos elementos químicos.
8. Ao perder um ou mais elétrons, o raio do átomo de um elemento
químico...
Horizontal
5. Ao receber um ou mais elétrons, o raio do átomo de um elemento químico...
6. Propriedades... são aquelas que, ao longo da tabela, se repetem periodicamente.
7. Além das propriedades periódicas, existem, ainda, as propriedades... que não se repetem periodicamente.
9. Força de atração sobre os elétrons que participam de uma ligação.
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Ligações Químicas - Respostas

Vertical
1. Ligação característica de ligas formadas por metais.
2. Em ligações iônicas, ocorre a formação de...
3. Ligação que geralmente ocorre entre ametais.
7. Subpartícula atômica envolvida em uma ligação.
Horizontal
4. Na ligação covalente, elétrons são... entre os ametais.
5. Compostos iônicos são bons condutores de eletricidade quando estão na fase... ou quando estão dissolvidos em água.
6. Ligação que geralmente ocorre entre metais e ametais.
7. Compostos iônicos possuem... pontos de fusão e ebulição.
8. Em ligações iônicas, ocorre a... de elétrons de um metal para
um ametal.
9. Ligas metálicas geralmente são... condutores térmicos e elétricos.
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Reações Químicas - Respostas

Vertical
1. Sinal gráfico que separa os membros de uma equação química.
3. Representação gráfica de uma reação química.
5. Os valores inseridos durante o balanceamento são denominados...
Horizontal
2. Toda equação química deve estar...
4. Quando substâncias químicas interagem formando novas substâncias, ocorreu uma...
6. Antes de interagirem, as substâncias são denominadas...
7. As substâncias obtidas após reação são denominadas...
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Funções Inorgânicas - Ácidos - Respostas

Horizontal
1. Na escala de pH, o ácido assume valores... de 7.
5. Uma característica dos ácidos é o seu sabor...
6. Ácido presente em baterias automotivas.
8. O íon H+ pode ser denominado...
10. Classificação dos ácidos que possuem oxigênio na estrutura.
Vertical
2. Processo responsável pela liberação do H+ em solução aquosa.
3. Compostos que, em presença de água, liberam H+ como único cátion.
4. Ácido presente no suco gástrico.
7. Classificação dos ácidos que não possuem oxigênio na estrutura.
9. Em presença do indicador fenolftaleína, o ácido fica...
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Funções Inorgânicas - Bases - Respostas

Vertical
1. Processo responsável pela liberação de OH- em solução
aquosa.
2. Bases são reconhecidas pelo seu sabor...
4. O íon OH- pode ser denominado...
5. Nomenclatura usual do hidróxido de sódio.
8. Na escala de pH, as bases assumem valores... de 7.
Horizontal
3. Base utilizada como antiácido estomacal.
6. Base utilizada na correção do pH do solo.
7. Em presença do indicador fenolftaleína, a base assume coloração...
9. Compostos que, em presença de água, liberam OH- como
único ânion.
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Funções Inorgânicas - Sais - Respostas

Vertical
1. Quando as quantidades de íons H+ e OH- são diferentes, a neutralização é considerada...
2. Sal utilizado como fermento e contido em antiácidos estomacais.
4. Sufixo utilizado na nomenclatura do sal, quando o ácido de origem
possui terminação -oso.
6. Sufixo utilizado na nomenclatura do sal, quando o ácido de origem
possui terminação -ídrico.
8. A reação de neutralização ocorre entre uma base e um...
Horizontal
3. Reação de formação de um sal.
5. Sal comumente utilizado no cozimento de alimentos.
7. Se as quantidades de íons H+ e OH- são iguais, a neutralizaçao é
considerada...
8. Além do sal, na neutralização é produzida...
9. Sufixo utilizado na nomenclatura do sal, quando o ácido de origem
possui terminação -ico.
10. Um sal oriundo de neutralização total é classificado como...
11. Se o sal possui moléculas de água presos em sua parede cristalina, ele é classificado como...

78

Funções Inorgânicas - Óxidos - Respostas

Vertical
1. Nomenclatura do CO2.
2. Óxidos são compostos formados pela união entre um elemento e...
6. Principal problema ambiental causado pelo gás carbônico.
Horizontal
3. Principal problema ambiental causado pelos óxidos ácidos.
4. Classificação do óxido que se comportam como óxidos ácidos ou
básicos, dependendo do meio.
5. Nos óxidos, o oxigênio é sempre o elemento mais...
7. Principal peróxido, de fórmula H2O2.
8. O monóxido de carbono, CO, é classificado como óxido...
9. O gás carbônico é classificado como óxido...
10. Óxidos básicos, em presença de água, geram...
11. Devido à maior eletronegatividade do elemento, não existem óxidos de...
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Química Verde - Respostas

Vertical
1. Termo utilizado para descrever o asseguramento do crescimento econômico da geração atual, sem o esgotamento dos recursos para as gerações futuras.
2. A Química... é responsável pelo estudo dos ciclos biogeoquímicos que
ocorrem no planeta, além dos impactos causados pela atividade humana.
3. A Química... procura repensar/reinventar os processos químicos, de
forma a reduzir o consumo e produção de substâncias nocivas e demais
impactos ambientais.
4. Na questão energértica, a Química Verde sugere... o consumo da energia, dando prioridade às fontes renováveis.
6. A Química Verde se desdobra em... princípios.
Horizontal
5. Um dos princípios da Química Verde indica que as substâncias produzidas nas reações devem ser...
7. Exemplo de catalisadores biológicos.
8. Outro princípio da Química Verde orienta a... de etapas reacionais na
produção de alguma substância.
9. Substância empregada na aceleração de uma reação, aumentando sua
eficiência.
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Introdução à Química Orgânica - Respostas

Vertical
1. Número de ligações que o carbono pode realizar.
3. Classificação do carbono que se liga a outros dois carbonos.
4. Número de ligações que o nitrogênio realiza.
6. Número de ligações que o hidrogênio realiza.
8. Classificação do carbono que está ligado a quatro ligantes diferentes
entre si.
12. Ligação relacionada ao estabelecimento de duplas ou triplas ligações.
Horizonral
2. Nomenclatura dada à ligação do tipo simples.
5. Classificação do carbono que se liga a outros quatro carbonos.
7. Número de ligações pi existentes quando o carbono tem hibridização
do tipo sp2.
9. Número de ligações que o oxigênio realiza.
10. Número de ligações pi existentes quanto o carbono tem hibridização
do tipo sp.
11. Classificação do carbono que se liga a um ou nenhum outro carbono.
13. O carbono pode estabelecer ligações simples, duplas ou...
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Classificação de Cadeias Orgânicas - Respostas

Vertical
1. Cadeia que apresenta um ciclo e uma cadeia aberta ao
mesmo tempo.
3. Cadeias aromáticas que apresentam mais de um anel.
5. Na classificação de cadeias, consideram-se como ramificações somente átomos de...
6. Cadeia que apresenta apenas ligações simples entre carbonos.
9. Cadeia que apresenta mais de duas extremidades terminadas em carbono.
Horizontal
2. Cadeia que apresenta ligações pi entre carbonos.
4. Quanto à presença de um átomo de cloro na extremidade
da cadeia, pode-se classificá-la como...
7. Cadeia que possui átomos diferentes de carbono integrando a cadeia principal.
8. Cadeia na qual os átomos de carbono ligam-se entre si,
mantendo as extremidades livres.
10. Uma cadeia fechada pode ser alicíclica ou...
11. Fenônemo apresentado por cadeias aromáticas. Dica: se
inicia com a letra R.
12. Cadeia na qual os átomos de carbono ligam-se entre si,
sem extremidades livres.
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Nomenclatura de Alcanos e Cicloalcanos - Respostas

Horizontal
1. Número de ligações entre carbonos presentes na molécula do etano.
5. Hidrocarbonetos são os compostos formados exclusivamente por carbono e...
6. Prefixo utilizado para alcanos cíclicos.
9. Tipo de ligação entre os carbonos que caracteriza um alcano.
10. Número de hidrogênios presentes na molécula do metano.
12. Nome do alcano linear composto por cinco carbonos.
13. Número de carbonos presentes na molécula do cicloexano.
Vertical
2. Sufixo utilizado para nomear um alcano.
3. Menor alcano cíclico possível.
4. Número de hidrogênios presentes na molécula do ciclobutano.
7. Nome do alcano cíclico formado por sete carbonos.
8. Número de hidrogênios presentes na molécula do butano.
11. Número de ligações entre carbonos presentes na molécula do decano.
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Nomenclatura de Alcanos Ramificados - Respostas

Horizontal
1. A numeração do alcano ramificado se inicia sempre pela extremidade
mais...da ramificação.
4. Não existem ramificações nas...da cadeia aberta.
5. Nome da ramificação formada por dois carbonos.
7. Número total de carbonos presentes no 2-metil-butano.
8. Número de hidrogênios presentes na molécula do etil-ciclobutano.
10. Em um ciclocalcano ramificado, a numeração se inicia pelo carbono...
12. Menor alcano ramificado de cadeia aberta possível (dica: se inicia com a
letra M).
Vertical
2. Caso haja mais de uma ramificação, a nomenclatura deve seguir ordem...
3. Ramificação formada por três carbonos.
6. Prefixo utilizado quando existem duas ramificações do tipo metil em uma
cadeia.
9. Prefixo utilizado quando uma ramificação se repete três vezes na cadeia.
11. Número de carbonos presentes na molécula do 3-etil-2-metil-pentano.
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Nomenclatura de Alcenos e Cicloalcenos - Respostas

Vertical
1. Nomenclatura dada ao alcadieno composto por quatro carbonos (dica: existe numeração nesta nomenclatura).
3. Tipo de ligação que caracteriza um alceno.
5. Número de ligações pi presentes na molécula do buteno.
8. Nomenclatura no menor alceno possível.
9. Nome do cicloalceno formado por por seis carbonos.
10. Número de hidrogênios presentes no propeno.
11. Sufixo utilizado para nomear um alceno.
Horizontal
2. Número de carbonos presentes na molécula do oct-3-eno.
4. Número de ligações pi presentes no cicloexadieno.
6. Nomenclatura do alceno de cadeia normal formado por cinco carbonos e ligação pi
no segundo carbono (dica: existe numeração nesta nomenclatura).
7. Classificação do alceno que possui duas ligações duplas.
12. Número de hidrogênios presentes na molécula do hexa-1,3-dieno.
13. Menor cicloalceno possível.
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Nomenclatura de Alcenos Ramificados - Respostas

Vertical
1. Em um cicloalceno ramificado, a numeração leva em conta o sentido que
mantenha a insaturação e a ramificação...
2. Número de hidrogênios presentes na molécula do etil-ciclobuteno.
4. Menor alceno ramificado de cadeia aberta possível (dica: se inicia com a letra M).
5. Número máximo de ramificações que a molécula do pent-2-eno pode incorporar.
Horizontal
3. Número total de ligações sigma presentes na molécula do 2-metil-but-2eno.
6. Possui prioridade na numeração, em caso de empate de posicionamento
entre a ramificação e a insaturação.
7. Número máximo de ligações duplas que a molécula do metilbenzeno pode
incorporar.
8. Número de carbonos presentes na molécula do 3-etil-2,3-dimetil-hept-1eno.
9. Número de carbonos presentes na molécula do 2,3-dimetil-pent-1-eno.
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Radicais Orgânicos - Respostas

Vertical
1. Radical de três carbonos ligado à cadeia principal pelo
carbono primário.
2. Número de combinações possíveis que um radical de
quatro carbonos pode se ligar à cadeia principal.
3. Radical composto por um anel benzênico, que se liga à
cadeia principal através de um grupo metil.
6. Prefixo utilizado para indicar as posições 1 e 4 de um
benzeno.
7. Radical de três carbonos ligado à cadeia principal pelo
carbono secundário.
11. Prefixo utilizado para indicar as posições 1 e 3 de um
benzeno.
Horizontal
4. Radical de quatro carbonos ligados à cadeia principal pelo carbono secundário (dica: se inicia com a letra S).
5. Radical de cinco carbonos conectados à cadeia principal
em formato de cruz (dica: se inicia com a letra N).
8. Radical de dois carbonos, que contém uma dupla ligação.
9. Prefixo utilizado para indicar as posições 1 e 2 de um
benzeno.
10. Radical de quatro carbonos ligados à cadeia principal
pelo carbono terciário (dica: se inicia com a letra T).
12. Radical composto por um anel benzênico ligado diretamente à cadeia principal.
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Funções Orgânicas - Álcool - Respostas

Vertical
1. Para ser um álcool, o carbono ligado ao grupamento funcional deve ser...
3. Nome do álcool composto por seis carbonos na cadeia
principal, grupo metil no segundo carbono e hidroxila conectada no terceiro carbono (dica: existem números na nomenclatura).
4. Sufixo usual utilizado para nomear um álcool.
5. Menor álcool possível.
9. Sufixo oficial utilizado para nomear um álcool.
11. Grupo funcional que caracteriza um álcool.
Horizontal
2. Nome do grupamento funcional que caracteriza um álcool.
6. Número de hidrogênios presentes no butan-2-ol.
7. Álcool utilizado como combustível.
8. Nome do álcool de três carbonos, contendo uma hidroxila
em cada um dos carbonos (dica: existem números na nomenclatura).
10. Nome do álcool cíclico contendo cinco carbonos.
12. Nome usual do propanol.
13. Número de carbonos presentes no 3-etil-4-metil hexan-2ol.
14. Em caso de empate de posição entre insaturação e grupo funcional, a... tem prioridade.
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Funções Orgânicas - Fenol e Enol - Respostas

Vertical
1. Nomenclatura do fenol cujo grupo funcional está ligado a uma cadeia formada
por dois aneis benzênicos condensados.
4. Sufixo usado para nomear um enol.
6. Nomenclatura do fenol mais simples.
Horizontal
2. Grupo funcional que caracteriza fenois e enois.
3. Nomenclatura do enol formado por quatro carbonos e grupo funcional no segundo carbono (dica: existe numeral nesta nomenclatura).
5. Prefixo usado para nomear um fenol.
7. Para ser um fenol, o grupo funcional deve estar ligado a um carbono...
8. Para ser um enol, o grupo funcional deve estar ligado a um carbono...
9. Nomenclatura do enol mais simples.
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Funções Orgânicas - Cetona - Respostas

Vertical
1.A classificação do carbono que apresenta a função cetona
é sempre...
3.Nomenclatura da cetona cíclica formada por cinco carbonos (dica: se inicia com a letra C).
5.Nomenclatura da menor cetona possível.
6.Sufixo utilizado para a cadeia que apresenta a função cetona duplicada.
Horizontal
2.Menor cetona cíclica possível (dica: se inicia com a letra
C).
4. Número de hidrogênios presentes na molécula do ciclobutanona.
7. Número de hidrogênios presentes na butanona.
8. Nomenclatura da cadeia formada por seis carbonos saturados, com a cetona localizada no terceiro carbono (dica
existe número nesta nomenclatura).
9. Sufixo utilizado para nomear uma cetona.
10. Nome do grupamento funcional que caracteriza uma cetona.
11. Nomenclatura usual da propanona.
12. Número de carbonos presentes da molécula do 3-etilheptan-4-ona.
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Funções Orgânicas - Aldeído - Respostas

Vertical
1. Classificação do carbono que contém a função aldeído.
2. Número de carbonos presentes no menor aldeído aromático.
3. Nome do grupo funcional que caracteriza um aldeído.
5. Nome usual do metanal.
7. Nomenclatura do aldeído de cadeia linear contendo quatro
carbonos saturados.
9. Menor aldeído possível.
11. Sufixo utilizado para nomear um aldeído.
Horizontal
4. Nomenclatura do menor aldeído de cadeia ramificada.
6. Número de hidrogênios presentes no pentanodial.
8. Número de carbonos presentes no ciclobutanal.
10. Nomenclatura do menor aldeído aromático (dica: se inicia
com a letra B).
12. Nomenclatura do aldeído de cadeia linear contendo seis
carbonos saturados.
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Funções Orgânicas - Ácido Carboxílico - Respostas

Vertical
1. Nomenclatura oficial do ácido carboxílico presente no vinagre (dica:
duas palavras).
3. Nomenclatura do ácido carboxílico formado por um alceno contendo
três carbonos (dica: duas palavras).
4. Nomenclatura do menor ácido carboxílico aromático (dica: duas palavras).
6. Classificação do carbono que contém o grupo funcional do ácido carboxílico.
7. Nomenclatura do menor ácido carboxílico conhecido (dica: duas palavras).
9. Nomenclatura do ácido carboxílico de cadeia linear, formado por sete
carbonos saturados (dica: duas palavras).
Horizontal
2. Sufixo utilizado para nomear um ácido carboxílico.
5. Grupo funcional que caracteriza o ácido carboxílico.
7. Nomenclatura do ácido carboxílico de dois carbonos, contendo duas
vezes o grupo funcional característico (dica: duas palavras).
8. O grupo funcional do ácido carboxílico é formado pela união de uma
carbonila e uma...
10. Nomenclatura usual do ácido carboxílico presente no vinagre (dica:
duas palavras).
11. Nomenclatura do menor ácido carboxílico ramificado (dica: duas palavras).
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Funções Orgânicas - Éster - Respostas

Vertical
1. Nome do éster formado por seis carbonos, com o grupo funcional
contido no terceiro carbono (dica: três palavras).
3. A formação de um éster se dá pela reação entre as funções orgânicas ácido carboxílico e...
4. Número de carbonos presentes no propanoato de butila.
8. Ésteres são amplamente utilizados como aromatizantes na indústria...
Horizontal
2. O subproduto reacional da formação de um éster.
5. Número de carbonos presentes no estanoato de propila.
6. Nome do éster formado a partir do ácido etanoico e o pentanol (dica: três palavras).
7. Éster formado a partir da reação entre o ácido benzoico e o etanol
(dica: três palavras).
9. Nome da reação inversa à formação de um éster.
10. Nomenclatura do éster formado por dois carbonos (dica: três palavras).
11. Nome da reação de formação de um éster.
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Funções Orgânicas - Haleto Orgânico - Respostas

Vertical
1. Haleto utilizado como solvente orgânico, cuja fórmula é CCl4
(dica: se inicia com a letra T).
2. Nomenclatura do haleto orgânico fluorado, formado por três
carbonos, com a função localizada no primeiro carbono (dica: se
inicia com a letra F).
4. Termo atribuído aos haletos orgânicos que causam problemas
ambientais (dica: se inicia com a letra C).
5. Número de ligações que o grupo funcional dos haletos pode
realizar.
8. Família dos elementos que caracterizam os haletos.
Horizontal
3. Nomenclatura do haleto orgânico cuja estrutura possui dois
átomos de carbono e um átomo de iodo.
6. Menor haleto orgânico clorado possível (dica: se inicia com a
letra C).
7. Nomenclatura do haleto formado por um átomo de carbono de
três átomos de cloro (dica: se inicia com a letra T).
9. Menor haleto orgânico aromático possível contento o elemento
bromo (dica: se inicia com a letra B).
10. Nomenclatura do haleto orgânico de cadeia linear, formado
por quatro átomos de carbono e um átomo de bromo localizado
no segundo carbono (dica: existência de número na nomenclatura).
11. Haletos orgânicos agridem o meio ambiente ao reagirem e
degradarem moléculas de...
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Funções Orgânicas - Amina - Respostas

Vertical
1. Nomenclatura da menor amina terciária.
2. Número de átomos de carbono presentes na molécula da dietilamina.
3. Molécula inorgânica que dá origem ao grupo funcional das aminas.
4. Classificação das aminas cujo grupo funcional está conectado
a três átomo de carbono.
6. Nomenclatura da menor amina primária.
7. Para a nomenclatura de aminas, os radicais devem seguir ordem...
8. Número de átomos de carbono presentes na molécula do etilfenil-metilamina.
Horizontal
5. Classificação das aminas cujo grupo funcional está conectado
a um átomo de carbono.
9. Nomenclatura da menor amina primária aromática (dica: se inicia com a letra F).
10. Nomenclatura da menor amina secunária.
11. Elemento químico principal que caracteriza a função amina.
12. Classificação das aminas cujo grupo funcional está conectado
a dois átomos de carbono.
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