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RESUMO 

 

Com a globalização e a informatização do mundo, o modo de ensinar tem apresentado 

diversas transformações e adaptações, mais evidentes durante o ensino remoto, e com o 

intuito de acompanhar os novos avanços tecnológicos, os professores buscam constantemente 

por estratégias alternativas dentro do contexto sala de aula a fim de tornar as aulas atrativas, 

divertidas e interessantes tanto para os estudantes como para eles. Por isso no Ensino da 

Química, a utilização de jogos digitais em sala de aula, tem se mostrado um instrumento 

motivador na relação ensino-aprendizagem nos últimos anos, isso porque se tratando da 

disciplina Química, ela geralmente se sustenta na sobrecarga de conteúdo e 

compartimentalização dos conceitos. Desse modo, visando tornar o ensino dos conceitos 

relacionados à Tabela Periódica, Ligações Químicas, Número de Oxidação e Funções 

Inorgânicas mais claros e acessíveis, de maneira a proporcionar uma aprendizagem 

significativa aos alunos, foram criados três jogos digitais (games) dentro de uma sequência 

didática: “Escape Home Digital”, “Química da Descoberta” e “Análise de cena de crime (3 

suspeitos, mas apenas um culpado)”, todos utilizando a Ciência Forense, em especial, a 

Química Forense, para então, se tornarem recursos facilitadores e potencializadores da 

aprendizagem. A escolha de cada um desses temas sucedeu-se como um momento de revisão 

de todo o conteúdo visto no trimestre. A discussão dos resultados fundamentou-se nos 

questionários respondidos tanto pelos alunos quanto pelos residentes do Programa de 

Residência Pedagógica. E a partir disso, também apresentou-se a importância e a necessidade 

de se adotar diferentes mecanismos, como o desenvolvimento de atividades lúdicas, já que a 

aplicação das mesmas se mostrou eficaz na consolidação de um conhecimento sobre os temas 

em questão.  

 

 

Palavras-chave: Ensino de Química. Química Forense. Sequência Didática. 

Contextualização. Gamificação. Aprendizagem Significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

With the globalization and computerization of the world, the way of teaching has presented 

several transformations and adaptations, more evident during remote teaching, and in order to 

keep up with new technological advances, teachers are constantly looking for alternative 

strategies within the classroom context, class in order to make classes attractive, fun and 

interesting for both students and them. That's why in Chemistry Teaching, the use of digital 

games in the classroom has been shown to be a motivating tool in the teaching-learning 

relationship in recent years, because when it comes to the Chemistry discipline, it is generally 

supported by an overload of content and compartmentalization. of the concepts. Thus, in order 

to make the teaching of concepts related to the Periodic Table, Chemical Bonds, Oxidation 

Number and Inorganic Functions clearer and more accessible, in order to provide students 

with meaningful learning, three digital games (games) were created within a didactic 

sequence: “Digital Escape Home”, “Discovery Chemistry” and “Crime Scene Analysis (3 

suspects, but only one guilty)”, all using Forensic Science, in particular Forensic Chemistry, 

to then become resources learning facilitators and enhancers. The choice of each of these 

themes followed as a moment to review all the content seen in the quarter. The discussion of 

the results was based on questionnaires answered by both students and residents of the 

Pedagogical Residency Program. And from that, the importance and the need to adopt 

different mechanisms was also presented, such as the development of recreational activities, 

since their application proved to be effective in consolidating knowledge on the themes in 

question. 

 

 

Keywords: Chemistry Teaching. Forensic Chemistry. Didactic Sequence. Contextualization. 

Gamification. Meaningful Learning. 
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APRESENTAÇÃO 

Toda a minha educação escolar foi em escolas particulares, e por isso, sempre tive 

consciência da importância do investimento que meus pais faziam em mim para acesso a uma 

educação boa e de qualidade, e sempre valorizei isso. Mas sei que muitos não têm acesso a 

esse tipo de educação, por esse motivo, entendo que meu dever enquanto educadora seja 

contribuir para a construção conjunta de uma educação pública, gratuita, universal e de 

qualidade no nosso país. Minha primeira experimentação na escola foi a famosa plantação de 

feijão no algodão. Era incrível o que acontecia, mas parou por aí. 

Sempre fui boa aluna, no Centro Educacional Fluminense, colégio onde estudei todo o 

meu Ensino Fundamental I e parte do Ensino Fundamental II, ficava entre as duas primeiras 

colocações da turma e no boletim vinha um emblema adesivo de ouro ou prata, ganhei 

competições de melhor maquete e de materiais criativos, como a capa de um livro que produzi 

com palitos de picolé. 

No ano 2011, em São João de Meriti, com 12 anos de idade, prestes a fazer 13 anos, 

entrei no 9° ano do Ensino Fundamental II no Colégio Futuro Vip, uma instituição de ensino 

com preparação para vestibulares e concursos militares. Nesse período, eu ganhei certificados 

de melhor aluna em cada trimestre, ensinei meus colegas nos conteúdos que tinham mais 

dificuldade, ganhei premiação por ter escrito o melhor livro de matemática e fiz parte da 

“Turma F”, F era abreviação para Feras. Essa turma visava preparar mais os três melhores 

alunos de cada unidade para as provas dos vestibulares, na época em que eu estudava, o 

diretor era dono de duas unidades. 

E, foi no 9° ano do Ensino Fundamental II, quando tive meu primeiro contato com a 

Química, que decidi que queria seguir essa área.  

Quando cheguei no Ensino Médio, tive excelentes professores de Química e ficava 

admirada com todo o conhecimento que eles possuíam, mas ainda assim me incomodava 

muito não ter nenhuma aula prática, atividade mão na massa, nem o uso de recursos didáticos 

diferentes, o que restringia as aulas a um professor como o detentor de todo o conhecimento e 

o aluno como sujeito passivo, aquele que só recebe as informações. Eu sei que, em geral, em 

um colégio que é cursinho o foco não é ensinar uma Química contextualizada com o 

cotidiano, nem associar a teoria à prática, mas isso é muito importante para a formação do 

aluno, enquanto cidadão crítico. E diante disso, meu desejo em aprender mais sobre essa 
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Ciência a ponto de escolher segui-la na graduação só aumentou, mas também existiu o medo 

do que poderia encontrar, já que não tive qualquer experiência prática na escola. 

Mas segui, ingressei na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) em 2015.1, onde 

cursei um período de Química. Sim, eu fui morar lá, mas como a ideia era minha família toda 

morar lá e não aconteceu, decidi retornar. Por isso, na segunda chamada do Sisu - no meio do 

ano (2015.2), troquei para Química Licenciatura na Universidade Federal (UFF) Campus 

Aterrado - Volta Redonda. E em 2016.1, consegui transferência para a Universidade Federal 

Fluminense (UFF) em Niterói, onde estou até hoje.  

Durante a minha jornada acadêmica na UFF, participei do projeto/subprojeto UFF - 

Multidisciplinar (Biologia, Ciências, Física, Informática, Matemática, Química, o qual fui 

bolsista pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) atuando no 

Colégio Universitário Geraldo Reis (Coluni-UFF). E, foi no PIBID que tive experiências 

enriquecedoras e percebi que o contato com a sala de aula tem o poder de ampliar nossa visão 

de mundo e nos abrir para novos campos de possibilidades, o que é fundamental àqueles que 

estudam/fazem Ciência.  

Minha experiência no Coluni-UFF foi única e fundamental como licencianda e 

também, real motivadora para que eu nunca desistisse do curso de Licenciatura. Essa foi a 

minha primeira ligação entre o meio acadêmico e profissional, onde adquiri maior 

convivência antes de começar minha carreira efetivamente, acompanhando o 9° ano do 

Ensino Fundamental II e as 1ª e 2ª séries do Ensino Médio tanto em aulas teóricas como 

práticas. Ter o professor Marcelo Monteiro Marques como supervisor do estágio em Química 

do colégio foi engrandecedor, pois tive a oportunidade de participar da disciplina eletiva 

oferecida por ele: “Ensino de Ciências através de filmes, séries e desenhos animados”, – a 

qual baseia-se nas preferências dos discentes e traz, através dessas produções artísticas, a 

abordagem do olhar científico, trabalhando-se conceitos da Ciência representados nos 

mesmos – de auxiliar os alunos nas dúvidas referentes aos exercícios passados em sala de aula 

e também, de desenvolver e aplicar diferentes recursos didáticos.  

Meu primeiro estágio obrigatório não remunerado que constitui parte da disciplina de 

Pesquisa e Prática de Ensino/Educativa foi no IFRJ Campus Nilópolis na disciplina de 

Química Geral II para o curso Técnico em Controle Ambiental. Essa foi minha segunda 

ligação com o meio acadêmico e o profissional, onde eu coloquei em prática o que aprendi e 

inteirei-me do meu futuro ambiente de trabalho, a sala de aula. O estágio me permitiu 

conviver com situações e problemas reais à minha área profissional e que me serviram de 

experiência para desempenhar corretamente minhas funções fazendo uma junção entre a parte 
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teórica e prática. Pois se tratando de uma instituição federal que oferece ensino técnico, o foco 

para a experimentação é muito grande, possuem espaço e infraestrutura adequada para tal, 

diferente de outras instituições públicas. 

Além disso, durante a disciplina de PPE, a partir de uma proposta advinda do 

professor regente da disciplina, Jairo Paes Selles, tive a oportunidade de elaborar um jogo 

didático, em parte de minha autoria, que pudesse ser utilizado como recurso para a fixação do 

conteúdo de funções orgânicas, em específico a de funções oxigenadas, cujo objetivo foi 

utilizar um jogo em que os alunos pudessem aplicar as regras já conhecidas sobre o mesmo 

relacionando com o conteúdo de funções orgânicas (as estruturas e as nomenclaturas 

relacionadas). A partir disso, elaborou-se um “Dominó de funções oxigenadas”. 

Meus demais estágios obrigatórios não remunerados foram na mesma instituição que 

atuei no PIBID, o Coluni-UFF, que é a escola em que atuo hoje dentro do Programa 

Institucional de Residência Pedagógica (PIRP). Nesse espaço, desenvolvi jogos de tabuleiro 

— como o Perfil Químico que focava em uma melhor compreensão dos elementos da Tabela 

Periódica e o Jogando com o Equilíbrio Química que visava reforçar o conhecimento dos 

alunos a respeito de um tema considerado um tanto complexo para muitos deles: o Equilíbrio 

Químico —, e digitais, dei aulas, produzi oficina pedagógica, materiais didáticos, listas de 

exercício, preparei roteiros para aulas experimentais, entre outras coisas, juntamente com 

outros licenciandos e sob supervisão do professor responsável. 

Portanto, foi na UFF, especificamente no Coluni-UFF, que aprimorei totalmente meu 

amor pela Química e pela área educacional, decidindo então aplicar meu projeto de 

monografia inteiramente lá. 

Sendo assim, perceber e elaborar atividades que visem a possibilidade de aprender 

Química de uma maneira, a qual difere da tradicional aula em quadro negro, é de suma 

importância, para que os alunos consigam correlacionar os conteúdos previamente abordados 

em sala de aula com o seu cotidiano, identificando a presença da Química em tudo. 

Por isso, escolhi este recurso didático juntamente com a Química Forense com a 

finalidade de interagir e deslocar os alunos da aula tradicional para uma atividade mais 

dinâmica onde os mesmos puderam perceber que é possível aprender química de maneira 

lúdica e assim, eles conseguiram observar que os conteúdos abordados em sala de aula estão 

presentes no cotidiano deles mais do que eles supunham. 

Durante as orientações do professor Marcelo, aprimoramos as propostas envolvendo 

jogos, aplicando-os na escola e as tornando um trabalho real. Portanto, esta monografia relata 

o desenvolvimento da formação para a prática contextualizada na Educação Básica, em 
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consonância com as atuais pretensões educativas brasileiras, de uma aluna do Curso de 

Licenciatura em Química da Universidade Federal Fluminense, através da sua participação 

como integrante bolsista tanto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

quanto do Programa Institucional de Residência Pedagógica, em parceria com o Colégio 

Universitário Geraldo Reis - Coluni (São Domingos–Niterói/RJ), entre 2019 e 2021. São 

descritas discussões dos referenciais teóricos ao planejamento, confecção e aplicação de 

estratégias didático-pedagógicas, jogos, integradas às Ciências da Natureza e Química 

Forense para a 2ª série do Ensino Médio. Ademais, são apresentadas as impressões da 

licencianda sobre a perspectiva contextualizada do ensino em sua ação pedagógica na Escola 

Básica e o valor para a sua formação docente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo as Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM), a 

Química deve ser ensinada em uma abordagem que possibilite ao aluno a compreensão dos 

fenômenos e situações reais que ocorrem em seu cotidiano. Desse modo, o Ensino dessa 

Ciência da Natureza pode ser um instrumento para a formação e exercício do cidadão 

permitindo ao mesmo, participação ativa na sociedade aliada à tomada de decisões com 

consciência de suas consequências (SANTOS; SCHNETZLER,1996, p. 29).  

Por esse motivo, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM) sugerem que a organização dos conteúdos de Química leve em consideração os 

conhecimentos escolares individuais dos alunos, suas histórias pessoais, tradições culturais, 

além da sua interação com o mundo físico, evidenciando como os saberes científico e 

tecnológico vêm interferindo na produção, na cultura e no ambiente (BRASIL, 1999). 

Portanto, compete ao professor planejar e refletir sobre quais são as melhores 

abordagens a serem utilizadas para criar um ambiente no qual o aluno possa sentir-se 

interessado e, para dinamizar a assimilação de conteúdos por parte dele, de forma que haja 

uma aprendizagem significativa. Segundo Anastasiou e Alves (2004), o docente precisará ser 

um verdadeiro estrategista, por isso a adoção do termo estratégia, estudar e propor as 

melhores ferramentas facilitadoras a fim de que os estudantes se apropriem do conhecimento. 

Mas o que seria um aprendizado significativo? Segundo Ausubel (1963, p. 58), a 

aprendizagem significativa é o mecanismo humano, por excelência, para adquirir e armazenar 

a vasta quantidade de ideias e informações representadas em qualquer campo de 

conhecimento. Ela é significativa quando ela parte de conceitos e experiências, as quais o 

aluno já possui e quando é capaz de conectar esses conceitos entre si. Portanto, a partir das 

descrições de Ricardo (2003) e Ausubel (1980, apud ALBINO, 2008), para ocorrer 

aprendizagem significativa, o educador deve levar em consideração os conhecimentos 

adquiridos pelo aluno no ambiente externo à sala de aula. 

Contudo, em um questionamento informal que fiz a alguns professores, eles alegaram 

ter dificuldades na realização da abordagem de metodologias, as quais promovam um ensino-

aprendizagem como no contexto mencionado nos PCNEM, mesmo sabendo que as mesmas 

podem possibilitar ao discente, novos modos de conhecer e avistar o mundo imediato.  

É imprescindível que no atual contexto de desenvolvimento tecnológico-científico do 

mundo, a educação acompanhe essa evolução, pois pouco tem sido mudado com relação aos 

conteúdos abordados nos livros-texto, resultando no questionamento dos alunos a respeito dos 
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motivos pelos quais a matéria é ensinada. Moran et al. (2007) afirma que muitas aulas 

convencionais, em que o professor é o detentor do conhecimento, aquele que transmite o 

mesmo, e o aluno é o receptor, aquele que decora o conteúdo para a realização de avaliações 

estão ultrapassadas.  

Nesse sentido, a problemática acerca do método tradicional de ensino torna-se ainda 

mais evidente durante o ensino remoto, pois, a situação atual vivenciada exige não só do 

aluno em “resistir às tentações” das redes sociais, dos jogos online, ou de qualquer outra 

plataforma digital que venha distraí-lo, como também se espera do professor, a vitória frente à 

competição com as tecnologias. Como alternativa a isso, é necessária a introdução de 

ferramentas facilitadoras do ensino, em que o aluno passa a ser o protagonista do seu 

aprendizado, deixando o papel passivo muitas vezes assumido no modelo de aula tradicional e 

o professor atua como mediador, auxiliando no desenvolvimento da atividade, direcionando, 

orientando o estudante quanto à busca e construção do seu próprio conhecimento, bem como 

viabilizando a ampliação do olhar crítico do discente.  

Ademais, é fundamental a utilização de temas que estejam presentes de forma direta 

na vida dos discentes, ou seja, o ensino de uma Química não dissociada da realidade 

cotidiana, e sim contextualizada, trabalhada dentro dela. Dessa forma, os estudantes poderão 

desenvolver as competências necessárias para a sua evolução, como: proatividade, 

organização, criatividade, pensamento inovador e questionador, cidadania e estipulação de 

metas, objetivos e sonhos para o seu futuro.  

A prática docente da autora, como ex-bolsista do Programa Institucional de Iniciação à 

Docência (PIBID) e atual bolsista do Programa Institucional de Residência Pedagógica 

(PIRP) em atuação no Colégio Universitário Geraldo Reis - UFF (Coluni-UFF), tem 

corroborado com a percepção de que a Química ainda é vista com muito preconceito na era 

contemporânea, sendo considerada por muitos como a ciência vilã, tendo destaque nas 

agressões à natureza, poluição, contaminação, etc. Para tentar livrá-la desse estigma, é 

necessário, antes de tudo, compreender que uma ciência pode ser muito mais abrangente do 

que aquilo que se supõe. Desta maneira, a Química Forense é uma área da Química, a qual 

terá por finalidade contribuir para a elucidação de casos de cunho jurídico, de maneira a 

cumprir a lei a partir das análises de vestígios encontrados no ambiente de um crime 

(ZARZUELA, 1995; BRUNI; VELHO; OLIVEIRA, 2012). Um exemplo disso é que essa 

Ciência contribui para a elucidação de como ocorreram determinados delitos jurídicos seja 

através da identificação de substâncias entorpecentes, contaminantes ambientais, análise de 
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mancha de sangue, entre outros, ou seja, ajuda a identificar os seus intervenientes através do 

estudo da prova material recolhida no âmbito da investigação criminal. 

Por esse motivo, foi feita a seguinte pergunta: “Será que uma sequência didática (SD) 

com base em Química Forense serve para agregar valores ao processo de aquisição de 

conhecimento, para dinamizar a aprendizagem de modo a contextualizá-la e para uma melhor 

compreensão da Química pelos alunos?”. Para responder a esse questionamento, houve a 

elaboração de uma proposta pedagógica para o ensino de Química através da Química 

Forense, pelo fato de que os livros didáticos não abordam a importância dela e dos métodos 

para elucidação de crimes e investigações de forma significativa. As sequências didáticas são 

um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas com a intenção de atingir determinado 

objetivo didático, como por exemplo, ajudar os alunos a resolverem algumas dificuldades 

reais sobre um ou mais temas específicos. 

Dentro da sequência didática, houve a gamificação, a qual é descrita em Kapp (2012) 

como aqueles métodos e estratégias baseadas em jogos para a formação e a educação. Ou seja, 

conforme o autor, Gamification é, simplesmente, o uso de jogos como mecanismo para fazer 

da aprendizagem e/ou instrução mais divertida e mais profunda. Inclui desafio, tomada de 

decisão, controle e domínio, características intrínsecas aos jogos que são bastante valorizadas. 

Segundo o autor, jogos são ambientes ideais para a aprendizagem, pois são construídos com 

permissão para erros e encorajam os jogadores a raciocinar. É importante que o aluno sinta 

que o que foi aprendido tem valor, mas para isso, é necessário que o docente forneça a ele 

oportunidades para aplicar o novo conhecimento, por isso esse trabalho mostra o 

desenvolvimento de atividades gamificadas. 

Além disso, dentro da sequência didática, também houve a experimentação realizada 

pela autora e exibida aos alunos por meio de vídeos explicativos, a qual tem um papel 

fundamental para o aprendizado, através dela é possível despertar um forte interesse entre os 

alunos de diversos níveis de escolarização, ou seja, ela possui um grande significado em seu 

aspecto motivacional nas aulas. (LIMA; BELLO, 2015). Além disso, ela objetiva auxiliar no 

processo de desenvolvimento do conhecimento científico e também, estimula o senso crítico 

do aluno e o raciocínio lógico, a fim de uma resolução de problemas. Porque quando são 

utilizadas apenas aulas teóricas de ciências, elas acabam por se tornar monótonas, dificultando 

a compreensão dos alunos, o que gera desinteresse pelo conteúdo que está sendo ensinado 

(ALVES, 2007). Logo, é importante e desafiador integrar o ensino conceitual à 

experimentação. 
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Desse modo, este trabalho tem como objetivo mostrar o desenvolvimento e a aplicação 

de uma sequência didática elaborada com enfoque na gamificação em busca da melhor 

assimilação do conteúdo de Química, bem como contribuir positivamente para a construção 

do conhecimento por meio de relações entre professor-aluno e aluno-aluno. É discutida ainda, 

a importância do uso de recursos didáticos alternativos para os alunos e os resultados com eles 

alcançados. 

1.1. Contextualização  

 

Como Antunes et al. (2009) cita em seu trabalho, a fragmentação do conhecimento em 

disciplinas isoladas produz, nos estudantes, a falsa impressão de que o conhecimento e o 

próprio mundo são compartimentalizados. É importante mostrar aos alunos que a Química é 

muito além da memorização de informações e fórmulas, e que a compreensão desta disciplina, 

quando bem realizada, pode possibilitar o desenvolvimento de uma visão crítica de mundo, 

podendo analisar, compreender, e principalmente utilizar o conhecimento construído em sala 

de aula para a resolução de problemas sociais, atuais e relevantes para sociedade (Santos et. 

al, 2013, p. 1). 

Desse modo, é necessário que o conhecimento estudado faça sentido aos estudantes, 

seja contextualizado. Isso pode auxiliar em uma didática que não foque na memorização de 

conteúdos e fórmulas, onde o discente não adquire capacidade de interpretação, análise e/ou 

aplicação, somente memorização do conteúdo para reproduzir nas avaliações realizadas na 

escola.  

Contextualizar o ensino de Química significa utilizar do contexto do aluno para que 

este conecte os conteúdos disciplinares à sua realidade, às experiências vivenciadas e/ou 

conhecidas, que são situações concretas, para a apresentação e desenvolvimento de conceitos 

científicos mais abstratos. Pois se esses forem trabalhados de forma isolada, haverá uma 

maior dificuldade no processo de aprendizagem, resultando em um desinteresse dos alunos, já 

que o conteúdo abordado na disciplina não “conversa” com sua vivência.  

Logo, de acordo com as orientações apresentadas nos PCN+, contextualizar o ensino 

dessa Ciência da Natureza: 

 

“Não é propor uma ligação artificial entre o conhecimento químico e o cotidiano, 

restringindo-se a exemplos apresentados apenas como ilustração ao final de algum 

conteúdo; ao contrário, o que se propõe é partir de situações problemáticas reais e 

buscar o conhecimento necessário para entendê-las e procurar solucioná-las.” 

(PCN+, 2002, p. 93). 
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Contextualizar é partir do conhecimento prévio do aluno sobre algum assunto para 

ampliar esse conhecimento e voltar a ele vendo uma relação de natureza diferente da que tinha 

sido vista inicialmente. É uma questão de aprendizagem significativa, quando o novo 

conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento do aluno e adquire significado para ele 

a partir da integração com um dos subsunçores já existentes.  

Desse modo, significa motivar os alunos, ao utilizar exemplos da realidade deles 

durante as aulas, abordando a Química de forma não mecanizada, não restrita a memorização 

de fórmulas. E sim, ensinar conceitos ligados à vivência dos discentes. 

É importante destacar que contexto e cotidiano não são sinônimos, mas se aproximam 

muito pois, em sua maioria, o contexto é trazido a partir de situações do dia a dia. A 

contextualização no ensino, abordada em diversos documentos oficiais que regem as esferas 

educacionais, seja em âmbito nacional, estadual e/ou municipal, discorre sobre a importante 

utilização do contexto para que este conecte os conteúdos disciplinares às realidades dos 

alunos. Isso pode ser feito partindo de uma conjuntura mais concreta e palpável, com base em 

experiências vivenciadas (ou, pelo menos, conhecidas) pelos discentes para a apresentação e 

desenvolvimento de conceitos científicos mais abstratos. Se esses conceitos forem trabalhados 

de forma isolada com a turma, sem a conexão com situações concretas, aumentará o grau de 

dificuldade no processo de aquisição de conhecimento, configurando-se muitas das vezes 

como um obstáculo no ensino de ciências e um consequente afastamento e desinteresse dos 

alunos pelas disciplinas que não apresentam conteúdos que “conversem” com suas vivências. 

Esse processo é idiossincrático para cada pessoa, ou seja, depende de vários fatores, 

tais como sua origem socioeconômica e cultural, sua experiência de vida e seu conhecimento 

cognitivo prévio (BRAATHEN, 2012, p. 64). Diante do exposto, considera-se que o contexto 

visa colaborar para a construção do conhecimento científico dos alunos e promoção do 

interesse por outras áreas dentro da própria Química, por exemplo. 

1.2. Ciência Forense 

  

 A Ciência Forense é um conjunto de componentes ou áreas (Antropologia, 

Criminologia, Entomologia, Psicologia, Patologia, Química, etc.) que atuam para resolver 

casos de caráter legal. Portanto, não é uma ciência única, e sim, dependente de todas áreas que 

sejam necessárias em casos específicos (exatas + humanas + biomédicas). 

Nos últimos anos, o interesse por essa ciência tem crescido devido, principalmente, às 

séries televisivas que retratam o cotidiano de equipes de peritos criminais. Esse tipo de 
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programa televisivo auxilia na construção de situações que possibilitam o desenvolvimento da 

cognição, despertando o interesse principalmente do público adolescente (SOUZA, 2008).  

Por se caracterizar como uma área com temas transversais, a Ciência Forense pode 

propiciar a oportunidade de desenvolver ainda atividades interdisciplinares no processo de 

ensino-aprendizagem. Dessa forma, torna-se bastante relevante a ser trabalhada em sala de 

aula, já que aplica os conhecimentos científicos na resolução de crimes. Além de possibilitar 

que o aprendiz torne significativo o que aprende, esse tema traz para a escola a possibilidade 

de dar significado social à disciplina ensinada, ou seja, amplia a visão e orienta o discente 

(CRUZ et al., 2016). 

Um dos ramos da Ciência Forense é a Química Forense, o qual está voltado para a 

produção de provas materiais para a justiça, através da análise de substâncias diversas em 

matrizes, tais como drogas lícitas e ilícitas, venenos, acelerantes e resíduos de incêndio, 

explosivos, resíduos de disparo de armas de fogo, combustíveis, tintas, fibras, dentre outros 

(ROMÃO et al., 2011). 

Esse ramo utiliza os conhecimentos da Química e de áreas afins para solucionar 

problemas de natureza criminal, utilizando-se de métodos analíticos, orgânicos e físico-

químicos, fazendo uma intermediação entre os conhecimentos químicos e a realidade social 

(CRUZ et al., 2016). 

 Sendo assim, utilizou-se da possibilidade de contextualizar tópicos do ensino de 

Química com conceitos e experimentos da Química Forense, propiciando um maior interesse 

dos alunos pelos assuntos tratados em sala de aula. 

1.3. Sequência Didática 

  

Sequência didática “[...] é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e 

articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim, 

conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos.” (AMORIM et al., 2012, apud 

ZABALA, 1998, p. 18). Essas atividades planejadas de maneiras sequenciais podem 

contribuir para a aprendizagem de diversos conteúdos em Ciências (PEREIRA; PIRES, 2012). 

É organizada geralmente em torno de um conteúdo específico, podendo envolver diferentes 

componentes curriculares, cujo foco é a apropriação de um determinado conceito ou 

procedimento. 

Uma sequência didática pode ser planejada intercalando-se diversos recursos didáticos 

como jogos, vídeos, demonstrações, sessões de questionamento, experimentos em laboratório, 
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dinâmicas, debates, entre outros (PEREIRA; PIRES, 2012). Além disso, temáticas 

envolvendo o cotidiano e outras áreas da própria Química costumam se aliar a esses recursos 

usados de forma sequencial para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. 

É importante ressaltar que a escolha do modelo de sequência didática utilizado está 

relacionada aos objetivos que o docente pretende alcançar diante das necessidades dos alunos. 

Independentemente do modelo escolhido, em uma perspectiva sociointeracionista tais 

objetivos e necessidades são baseados nos seguintes princípios didáticos: valorização dos 

conhecimentos prévios dos alunos; ensino centrado na problematização; ensino reflexivo, com 

ênfase na explicitação verbal; ensino centrado na interação e na sistematização dos saberes; 

utilização de atividades diversificadas, desafiadoras e com possibilidade de progressão (das 

atividades mais simples às mais complexas) — lembrando que uma única atividade pode 

mobilizar diferentes conhecimentos e estimular diferentes habilidades. Nessa perspectiva, o 

discente é sujeito ativo na construção do seu conhecimento. 

Utilizando-se do conceito de SD para ensinar, Cordeiro (2000, p. 2) diz que o 

procedimento deve ser realizado em um espaço de tempo relativamente curto, ter um ritmo 

adaptado às possibilidades de aprendizagem dos alunos e que as atividades propostas devem 

ser variadas, levando os alunos a distinguirem o que eles já sabem fazer do que ainda não 

sabem. 

Por esse motivo, a SD é a forma de organização do trabalho pedagógico que permite 

antecipar o que será enfocado em um espaço de tempo que é variável em função do que os 

alunos precisam aprender, da mediação e do constante monitoramento que o professor faz 

para acompanhar os alunos, por meio de atividades de avaliação durante e ao final 

da sequência didática.  

Desta forma, planejou-se o uso de sequências didáticas com jogos, esses 

contextualizados com outras áreas da Química que podiam ser de grande valia para a 

aprendizagem significativa de alunos. 

1.4. Aprendizagem Significativa 

 

O ensino tradicional continua presente na maior parte das escolas, mesmo com a 

existência de diferentes propostas didáticas a serem utilizadas, sobretudo no que se refere à 

Química que, em diversos momentos, é apresentada para os alunos através apenas de 

memorização de conceitos, já que o ensino expositivo tradicional normalmente promove a 

aprendizagem mecânica. 
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Desse modo, fica evidente a necessidade de mudança de perspectiva, para que o 

ensino não fique limitado à mera transmissão de conteúdos, desconsiderando as noções de 

mundo carregadas pelos alunos.  

Diante do exposto, devem ser adotadas metodologias de ensino capazes de agregar 

valores ao processo de aquisição de conhecimento e dinamizar a aprendizagem dos alunos no 

sentido de torná-la mais significativa. Segundo Ausubel (1978), a teoria da aprendizagem 

significativa: 

“[...] é o processo pelo qual um novo conhecimento se relaciona de maneira não 

arbitrária e não literal à estrutura cognitiva do estudante, de modo que o 

conhecimento prévio do educando interage, de forma significativa, com o novo 

conhecimento que lhe é apresentado, provocando mudanças em sua estrutura 

cognitiva.” (AUSUBEL, 1978). 

 

        E, um dos pontos mais importantes relacionado a ela está no aluno possuir informações 

ou conhecimentos prévios (subsunçores) e, a partir deles, aprender novos conceitos e saber 

conectá-los com os já existentes. Por isso, a importância do papel do professor neste processo 

de subsunção é destacada, na medida em que o docente desenvolve métodos para estimular os 

discentes a interagir, questionar e, com isso adquirir significados para os novos conteúdos a 

serem estudados a partir da relação com seu conhecimento prévio.  

1.5. Aprendizagem Baseada em Jogos 

 

  A proposição de novas estratégias pode apoiar fortemente um ensino eficaz que 

garanta a compreensão dos alunos sobre as habilidades do século XXI. Nessa direção, a 

Aprendizagem Baseada em Jogos ou GBL pela sigla em inglês de (Games-Based Learning) 

vem contribuindo positivamente com o campo de inovações didático-metodológicas, as quais 

podem ser incorporadas em ambientes educacionais. Este tipo de aprendizagem está 

relacionado ao uso de jogos que se propõem a aprimorar o ensino e a experiência de 

aprendizado dos alunos. 

 Conforme relatado em Monsalve, Werneck e Leite (2013b), a aceitação dos jogos 

como uma prática habitual no ensino é cada vez maior, como consequência da massificação 

da tecnologia e ferramentas cada vez mais acessíveis em ambientes cada vez mais realistas. 

Jogos são usados como ferramentas que apoiam as aulas, pois permitem treinar, ensinar, 

aprender e identificar elementos que não são fornecidos com métodos tradicionais. 

Consequentemente, jogos computacionais para ensino são também potenciais melhoradores 
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do processo no qual estão inseridos, isso por eles estarem em constante evolução, com o 

intuito de incorporar as melhorias e sugestões dos usuários dessas ferramentas. 

No contexto de inclusão da GBL nos espaços destinados à construção de 

conhecimentos, percebe-se que os jogos apresentam vasto potencial para compor abordagens 

pedagógicas em Química que incorporem a aprendizagem em grupos.  

As atividades colaborativas, sejam elas presenciais ou virtuais, têm grande potencial 

para facilitar a aprendizagem significativa porque viabilizam o intercâmbio, a negociação de 

significados, e colocam o professor na posição de mediador. 

Nessa direção, estudos realizados por Stockwell et al. (2017) defendem que a 

aprendizagem em grupo pode ser mais eficaz do que a individual, uma vez que incentiva as 

interações na vida real e o envolvimento entre os jogadores e ajuda a promover e desenvolver 

habilidades de comunicação e interações de grupo através do jogo (DASCALU et al., 2016). 

O ponto forte é que o uso dos jogos no ensino é uma ótima maneira de aumentar o 

engajamento dos discentes com as atividades instrucionais da química e contribui para colocar 

em prática atividades colaborativas. 

Em suma, essa metodologia tem a vantagem de conseguir promover aspectos 

intelectuais e recreativos dos alunos envolvidos, além disso, podem fornecer uma estrutura 

para a socialização, cooperação e competitividade.  

1.6. Aprendizagem Cooperativa/Colaborativa 

 

Na era contemporânea, ainda é possível identificar certo desconhecimento por parte 

dos professores sobre como um trabalho em grupo deve ser direcionado para que seja 

realmente um trabalho em equipe, ou cooperativo. Todos que passaram pelo colégio, já 

realizaram atividades em grupo, cujas tarefas, geralmente, acabam se concentrando nas mãos 

de um ou dois integrantes do grupo — normalmente, os considerados mais inteligentes — e o 

restante dos membros não participam ativamente das atividades. Isso ocasiona desmotivação 

dos participantes que não colaboram ativamente, e os dois membros que realizam as 

atividades se sentem sobrecarregados. Logo, um trabalho em grupo, que deveria ser um 

momento de compartilhamento de conhecimentos e uma construção do aprendizado em 

conjunto, se torna um momento não prazeroso e não inclusivo. 

Com relação ao ensino remoto, alguns estudos sobre o impacto desse ensino nos 

estudantes indicam a restrição do ambiente online para a interação, a comunicação e o 
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acompanhamento do professor. Além disso, há um crescente impacto psicológico negativo 

nos alunos devido à crise pandêmica e a experiência educacional remota. Com o isolamento 

social, são diversos os desafios dos alunos, principalmente na falta de proximidade com os 

colegas, ao carecerem de incentivos para a interação física e a participação no ambiente 

virtual (XIAO e LI, 2020). 

Portanto, principalmente diante desse cenário ainda vivido a aprendizagem 

cooperativa pode ser inserida como um exemplo de uma atividade em grupo organizada de 

uma maneira em que a mesma dependa da troca de informações entre os alunos dos grupos, 

onde cada aluno se torna responsável pela sua e é motivado a contribuir com a dos outros 

(OXFORD, 1997). 

Um trabalho em grupo, ou melhor, a construção de conhecimento em grupo, pode 

trazer benefícios, pois valoriza os múltiplos olhares dos alunos, o professor agora não é o 

centro da aprendizagem em rede, ele é apenas uma das pessoas que está nela e atua como 

mediador. Dessa forma, os alunos são responsáveis pelo aprendizado uns dos outros, de modo 

que o sucesso de um ajuda no sucesso dos outros (GOKHALE, 1995). 

Eu, como quase professora, entendo que só organizar os alunos em grupos não 

significa que haverá um trabalho e/ou uma aprendizagem cooperativa, pois às vezes um 

colega é encarregado de fazer todo o trabalho ou, pega a responsabilidade para si, duvidando 

da capacidade dos demais. Entretanto, esse não é nem de longe o intuito, e sim, ajudar os 

alunos, principalmente os com maior dificuldade, na melhor compreensão dos conteúdos 

abordados em aula. De acordo com Hiltz (1997), “o conhecimento é visto como um produto 

social, e o processo educacional é facilitado pela interação social em um ambiente que 

propicia a colaboração dos colegas, a avaliação e a cooperação”, ou seja, gera benefícios para 

o processo de ensino-aprendizagem. 

Portanto, vale ressaltar que a utilização de métodos como o Co-op co-op são eficientes 

no sentido de promover uma aprendizagem cooperativa através do princípio da 

heterogeneidade. Desta maneira, diversas habilidades sociocognitivas são beneficiadas com 

uma melhor distribuição das tarefas entre os alunos e maiores trocas pela diversidade dos 

integrantes. A autonomia possibilitada por este método, aliada à mediação promovida pelo 

docente faz com que a aprendizagem cooperativa contribua mais para a melhor assimilação 

dos conceitos estudados. 
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1.7. Gamificação 

 

Dentre as diversas metodologias ativas disponíveis na atualidade, pode-se destacar a 

gamificação, que é o nome dado ao fenômeno que inclui elementos dos jogos digitais (games) 

para facilitar e potencializar a aprendizagem por meios lúdicos que permitem resgatar o 

interesse dos alunos nas aulas. Ademais, promove o suporte para tornar os conteúdos mais 

atrativos, uma vez que propõe a participação ativa de todos os alunos, partindo de recursos 

que geralmente fazem parte do cotidiano deles — os jogos. 

Com relação aos elementos que caracterizam um sistema gamificado, Young Digital 

Planet (2016) afirma que: 

“[...] um sistema gamificado deve apresentar elementos que trabalharão em três 

esferas. A primeira é a dinâmica, ou seja, a percepção e a experiência do jogo que 

inclui elementos como enredo, estilo de narrativa, escala, alvo e objetivos. A 

segunda esfera é a mecânica, isto é, um conjunto de regras, o motor de todo o 

sistema que dá ação ao jogo e o faz avançar. A última esfera inclui elementos de 

premiação, os já bem conhecidos pontos, níveis, medalhas e itens virtuais.” 

(YOUNG Digital Planet, 2016). 

 

Para Chou (2015), a gamificação é a habilidade de derivar de todos os elementos 

divertidos e envolventes encontrados em jogos e aplicá-los a atividades reais ou produtivas, 

além de ser a construção de modelos de produção com foco nas pessoas, tendo como premissa 

a lógica dos games. Esses tipos de modelos levam em consideração a motivação, o sentimento 

e participação das pessoas envolvidas no processo, em oposição à pura eficiência. 

Em vista disso, o processo de ensino torna-se flexível e motivador, uma vez que os 

discentes recebem estímulos para que completem suas tarefas, feedbacks rápidos e 

recompensas por sua dedicação. Também aguçam seu espírito competitivo e a colaboração, 

que são dois atributos importantes nas próximas etapas de suas vidas. Com relação à 

competição, vale ressaltar que não necessariamente é algo negativo, porque o fato de o 

jogador buscar a vitória, leva-o a um esforço prazeroso e uma motivação para superar 

dificuldades. A competição durante o jogo precisa ser sadia e natural, no âmbito pedagógico 

(LOPES, 2005). 

Ainda, essa metodologia de ensino tem por objetivo oferecer oportunidades para 

auxiliar escolas a minimizar problemas de motivação e engajamento dos alunos (LEE e 

HAMMER, 2011). Nesta direção, Young Digital Planet (2016) diz que: 

 

“Em geral, a gamificação se refere à utilização de técnicas, dinâmicas, fundamentos 

e mecanismos de jogos a fim de promover certos comportamentos em outras áreas, 
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como a educação, onde podem servir como solução para a falta de interesse ou para 

lidar com o tédio vivenciado pelos estudantes.” (YOUNG Digital Planet, 2016). 

 

Segundo os PCN, “um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles 

provocam no aluno, que gera interesse e prazer.” (BRASIL, 1997, p. 35). Dessa forma, apesar 

do jogo ainda não ser muito visto como didático/educativo, sendo associado a prazer, é 

importante que ele faça parte da cultura escolar, porque ele pode melhorar o desempenho dos 

estudantes em alguns conteúdos de difícil compreensão, quando mantém um equilíbrio entre a 

função lúdica e a educativa, como a autora diz. Nesta perspectiva, o jogo não é o fim, mas o 

eixo que conduz a um conteúdo didático específico, resultando em um empréstimo da ação 

lúdica para a aquisição de informações (KISHIMOTO, 1996). 

Nesse contexto, foram utilizadas algumas plataformas (Apêndice A) para projeção e 

auxílio no desenvolvimento de diferentes atividades interativas, no formato gamificado.  

1.8. Sobre a Escola 

 

 A escola nasceu de um convênio da Universidade Federal Fluminense (UFF), assinado 

em 2006, com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que garantiu a permanência da equipe 

de professores e funcionários da rede estadual lotados no colégio e, dos alunos do CIEP 

Geraldo Reis, onde funciona atualmente.  

O Coluni/UFF é uma Unidade Acadêmica vinculada à Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD) e destina-se ao atendimento da demanda de Educação Infantil e de Educação 

Básica na UFF, bem como possibilita aos estudantes das licenciaturas um espaço de vivência 

da prática de ensino por meio de estágio supervisionado e projetos de Iniciação à Docência. 

Ademais, desde dezembro de 2006, a instituição realiza todo ano, sorteio público que 

assegura o ingresso de crianças e adolescentes de diferentes classes sociais atraídas pelo 

respaldo e pela chancela da Universidade Federal Fluminense. 

Hoje, com turmas de Educação Infantil e de Educação Básica (do 1° ano do Ensino 

Fundamental à 3ª série do Ensino Médio), o colégio atende 420 alunos, com funcionamento 

em horário integral, das 7h30min às 15h. Ele oferece não só refeições balanceadas (desjejum, 

colação, almoço e lanche) sob a coordenação de uma nutricionista da UFF, como também 

áreas de estudo e lazer para seus estudantes que incluem por exemplo: biblioteca, quadra de 

esportes, laboratório de informática, sala de leitura e o laboratório de ensino de ciências da 

natureza (LECIN).  
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A ação pedagógica da escola fundamenta-se na perspectiva da complexidade que 

acolhe as relações em todos os seus sentidos, e promove a integração de todos os setores que 

fazem parte da estrutura organizacional do Coluni. É uma escola inclusiva, de formação 

integral, determinante no desenvolvimento do ser cooperador, solidário e com consciência 

social. 

A escola mantém semanalmente um encontro para a organização do trabalho 

pedagógico. Todos os profissionais da escola se reúnem para o planejamento integrado, na 

busca da articulação (complexidade) dos conhecimentos e das ações pedagógicas a serem 

desenvolvidas no processo de ensinar e aprender do cotidiano escolar. Este movimento do 

Coluni reafirma o nosso entendimento de que é importante não segmentar as disciplinas, 

unindo tanto os saberes (ditos) científicos, quanto os saberes humanísticos. 

As turmas de primeiro ao quinto anos do Ensino Fundamental contam com duas 

professoras regentes desenvolvendo os conteúdos curriculares e com aulas especializadas de 

Educação Física, Música e, Artes e projetos, dentre eles: Educação ambiental, Laboratório de 

Matemática e Sala de Leitura. 

O grupo de professores que atua no Ensino Fundamental 1 do Coluni-UFF, com base 

nas discussões coletivas, nas ações de formação continuada e nas práticas pedagógicas 

experimentadas, assume a perspectiva de organização do currículo deste segmento em torno 

de projetos de trabalho. 

Nessa perspectiva, o colégio busca integrar os conhecimentos e tornar a aula um 

espaço dialógico. Os conteúdos são organizados em torno de questões relevantes para o grupo 

e as ações pedagógicas são definidas a partir de decisões coletivas, sob orientação dos 

professores e com a participação ativa dos alunos. O envolvimento das crianças no 

planejamento das atividades que se desdobram dessas discussões coletivas convida à 

autonomia na busca de informações, ao protagonismo na realização das atividades escolares e 

ao desenvolvimento do respeito ao coletivo. 

Como uma Unidade Federal de Educação Básica, o Coluni-UFF contempla também o 

compromisso com a pesquisa e a extensão acolhendo bolsistas, estagiários e pesquisadores da 

Universidade Federal Fluminense e de outras instituições, sempre convidando-os a se 

inserirem no cotidiano da escola, buscando com esses profissionais em formação inicial ou 

continuada a reciprocidade no constante movimento de ensinar e aprender.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 

Utilizar uma sequência didática como recurso facilitador do processo de ensino-

aprendizagem no Ensino Médio, contextualizando o conteúdo programático de Química visto 

em sala de aula com a Ciência Forense através de uma sequência de três atividades. E, a partir 

dessas atividades, estimular, motivar e despertar maior interesse no discente em aprender essa 

Ciência da Natureza através de recursos didáticos baseados na gamificação e na 

experimentação que tornem a aprendizagem significativa. 

2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Observar a possibilidade de ensinar os conteúdos de Tabela Periódica, Número de oxidação 

(Nox), Ligações Químicas e Funções Inorgânicas aos alunos do Ensino Médio utilizando 

metodologias ativas; 

2. Reforçar o aprendizado e revisar os conteúdos vistos em sala de aula através de atividades 

lúdicas; 

3. Combinar conhecimento químico e raciocínio lógico, principalmente no caso do Escape 

Game; 

4. Testar as habilidades e o senso crítico dos alunos e, sobretudo, o trabalho cooperativo para 

a resolução de problemas; 

5. Elucidar o conhecimento químico através da análise de uma cena de crime, coleta de 

evidências, observar e entender as técnicas utilizadas para a solução daquele crime e 

responder as perguntas dispostas em um questionário avaliativo criado no Google Forms® que 

teve como objetivo, mapear, coletar e analisar, além das conclusões tiradas da cena de crime, 

a opinião pessoal dos alunos referente à atividade; 

6. Solucionar um determinado crime de maneira clara e objetiva relacionando os resultados 

obtidos na análise das evidências previamente apresentadas a eles às análises dos materiais 

coletados de cada suspeito; 

7. Aferir, com cada questionário final de opinião aplicado para cada uma das três atividades, 

eventuais diferenças relacionadas às concepções observadas por meio das estratégias 

utilizadas; 

8. Avaliar o potencial educativo dos jogos inseridos como recurso didático em sala de aula;  
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9. Discutir a contribuição pedagógica e percepção dos alunos com relação aos recursos 

didáticos desenvolvidos, por meio dos resultados coletados nos questionários avaliativos 

aplicados. 
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3. METODOLOGIA 

 

Em virtude do cenário de pandemia da COVID-19 e impossibilidade de aplicação de 

atividades presenciais propostas inicialmente neste trabalho, foi feita uma adaptação ao 

modelo de ensino remoto para que as mesmas pudessem ser aplicadas de alguma forma, uma 

vez que os discentes são o público-alvo do trabalho em questão e fundamentais para o 

levantamento de dados, bem como avaliação do alcance das ações pedagógicas realizadas.  

A proposta para execução do projeto foi utilizar uma estratégia alternativa para que os 

discentes pudessem revisar, fixar, aplicar e relacionar os conteúdos vistos ao longo do 

trimestre a situações do âmbito da Química Forense, além de se autoavaliarem, promovendo 

assim, aulas mais dinâmicas diferindo do método de ensino tradicional ainda fortemente 

presente nas escolas.  

Diante do que fora exposto anteriormente, a escolha se encaminhou na direção da Sala 

de Aula Invertida e da Gamificação — uma vez que os conteúdos estavam sendo ensinados 

tanto em encontros síncronos como em assíncronos —, no qual o tempo da aula síncrona (40 

minutos cada, sendo duas aulas por semana) foi destinado a dúvidas que poderiam surgir a 

partir do estudo autônomo e/ou aprofundar os conteúdos disponibilizados, e os tempos de aula 

assíncronas foram destinados para o discente assistir videoaulas referentes ao conteúdo que 

seria trabalhado nos encontros síncronos. 

Sendo assim, o presente trabalho foi desenvolvido no Colégio Universitário Geraldo 

Reis (Coluni-UFF) para os 60 alunos de duas turmas de 2ª série do Ensino Médio, ao longo de 

uma pesquisa de abordagem qualitativa e quantitativa, de natureza aplicada, utilizando uma 

sequência didática (SD) apoiada em uma metodologia ativa para a melhor assimilação do 

conteúdo programático de Química lecionado no 1º Trimestre deste ano: Tabela Periódica, 

Ligações Químicas, Nox e Funções Inorgânicas. A SD teve quatro etapas temporais: a 

primeira no âmbito da disciplina Química Forense; a segunda procedida, exclusivamente, nas 

reuniões com o orientador e especialistas no assunto dando seguimento ao trabalho; a terceira 

contemplando a execução dos materiais preparados, ou seja, as ações pedagógicas; e a quarta 

relacionada à aplicação dos questionários, elaborados utilizando a ferramenta Google Forms®, 

para avaliação da eficácia dos recursos pedagógicos desenvolvidos, seguida de uma análise 

dos resultados. 

A seguir estão apresentadas cada uma das etapas: 

Na primeira etapa, a execução e evolução do trabalho incluíram: estudos com 

especialistas da área, isso inclui palestras assistidas e minicursos realizados ao longo de toda a 
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graduação, com destaque para o minicurso intitulado “Jogos e a Química Forense: 

Possibilidades de Problematização em tempos de Ensino Remoto” oferecido no IV Encontro 

Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas no Ensino de Química, Física e Biologia 

(JALEQUIM LEVEL IV), além das aulas semanais da disciplina Introdução à Química 

Forense ministrada pelo Prof. Dr. Wagner Felippe, para um melhor entendimento e 

esclarecimento de dúvidas. Posteriormente, estudos de possíveis temas dentro dessa área a 

serem usados na elaboração do planejamento integrado às Ciências da Natureza, 

aprofundamento dos temas escolhidos, bem como estruturação e escolha de plataformas 

digitais gratuitas e pagas para a criação das atividades pedagógicas interativas a serem 

utilizadas. Ainda nessa etapa, também foram englobados estudos individuais e 

aprofundamento dos referenciais teóricos, bem como definição dos conteúdos específicos de 

Química e Química Forense que foram abordados.  

A segunda etapa envolveu a confecção dos materiais didático-pedagógicos, 

experimentos e outras atividades de ensino-aprendizagem, além da produção dos 

questionários avaliativos, elaborados utilizando a ferramenta Google Forms®, sobre as 

atividades aplicadas nos encontros síncronos.  

A terceira etapa consistiu na aplicação da metodologia/SD utilizando todos os 

materiais previamente preparados. É importante destacar que as aulas, independente dos 

recursos usados, seguiram o proposto no planejamento do trimestre, partem do resgate 

contínuo dos conhecimentos dos alunos, sendo permeadas pelo diálogo; além disso, que 

algumas modificações foram efetuadas nas aulas e/ou atividades planejadas devido à novas 

demandas que surgiram na interação com o coletivo de alunos na escola. 

A quarta e última etapa consistiu na aplicação de um questionário avaliativo para cada 

atividade elaborada, a fim de coletar a opinião dos alunos sobre a utilização de diferentes 

estratégias que tornem a aula menos monótona e maçante, e mais dinâmica e provocativa, no 

sentido de instigar a busca por conhecimento e o desenvolvimento do pensamento crítico. 

É importante destacar que optou-se por englobar todos os conteúdos vistos no 

trimestre, porque são assuntos que precisam ser relembrados, relativamente difíceis para a 

maioria dos alunos, principalmente por terem ficado um ano sem qualquer tipo de aula, 

síncrona e assíncrona, e por serem assuntos de fundamental importância para a melhor 

assimilação de vários outros conteúdos que eles estudarão ao longo do ano letivo.  

Assim, para suprir as necessidades dos discentes, diferentes atividades didáticas foram 

produzidas: Escape Home Digital para o Ensino de Química; o Escape Game intitulado “A 

Química da Descoberta” e “Análise de cena de crime (3 suspeitos, mas apenas 1 culpado)”, 
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com o objetivo de motivar e promover a aprendizagem colaborativa e significativa baseada na 

diversão e no prazer em aprender de forma espontânea. Os jogos foram explicados, os 

conteúdos relembrados e todas as questões relativas aos conceitos trabalhados foram 

elucidadas.  

3.1. Escape Home Digital para o Ensino de Química 

 

Inicialmente, uma semana antes da aplicação do jogo de Escape Home Digital, os 

alunos de ambas as turmas (turmas 2001 e 2002) foram questionados sobre o acesso à internet 

e a um notebook/computador com o objetivo de saber se a maioria deles tinha um acesso 

estável à internet, já que para a realização da primeira atividade era importante que alguns 

acessassem a aula síncrona por um outro aparelho eletrônico que não fosse o celular, dada a 

limitação da plataforma escolhida ao não funcionar muito bem com links acoplados à 

apresentação. 

Para o desenvolvimento dessa primeira estratégia lúdica, utilizou-se como base o 

Escape Room que é um jogo baseado no raciocínio lógico, em resolução de problemas de 

forma colaborativa que devem ser resolvidos em um intervalo de tempo pré-determinado. O 

objetivo é escapar do ambiente que se encontra trancado. Para isso, deve-se descobrir pistas e 

resolver enigmas relacionados a toda matéria que foi lecionada em Química no 1° Trimestre 

deste ano. 

Como foi um jogo totalmente digital, para a criação de todo ambiente — no caso deste 

trabalho, uma casa — foi escolhido o site Planner 5d, que é uma ferramenta de projeto 

residencial 2D/3D avançada e fácil de usar, a qual permite criar e decorar toda a casa, além de 

permitir a captura do design como uma imagem realista, tornando a experiência do Escape 

Home Digital mais imersiva ainda. (Figuras 1 e 2) 
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Figura 1. Criação do ambiente para o jogo sob uma perspectiva 2D 

 

Fonte: Autora 

 

Figura 2. Criação do ambiente para o jogo sob uma perspectiva 3D 

 

Fonte: Autora 

 

Finalizada a criação e decoração da casa, foram capturadas diversas imagens de 

diferentes cômodos para que pudessem conter dicas, desafios ou enigmas inseridos em um 

momento posterior. 

Feito isso, criou-se uma narrativa em modelo de jornal (Figura 3) a fim de sustentar 

uma boa trama a ser desvendada pelos alunos. É possível dizer que ela foi mais uma etapa 

responsável pelo processo de imersão do aluno na experiência, logo, precisava ser 

convincente, mas também apresentar lógica. 
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Figura 3. Narrativa em modelo de jornal 

 

Fonte: Autora 

 

Na sequência, estabeleceu-se as regras do jogo, pois como em qualquer outro, elas são 

imprescindíveis e fixou-se o tempo de duração da atividade, servindo de norteador para a 

construção dos enigmas, o que poderia influenciar na sua quantidade e complexidade. Com 
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relação a este último, foi necessário se fazer a pergunta referente a quanto tempo eu (autora) 

precisaria para resolver todos os problemas apresentados na casa, uma vez que é importante 

levar em conta o tempo de reflexão dos alunos, bem como seu agrupamento para discussão e 

entendimento da narrativa. 

Sabendo que o jogo de Escape Home foi projetado para ser jogado por uma equipe que 

trabalhou colaborativamente com o intuito de solucionar os problemas e encontrar a saída, ou 

seja, escapar/fugir da casa, estabeleceu-se um limite mínimo e máximo de integrantes por 

grupo.  

Também, determinou-se a quantidade de enigmas que dialogassem com os conteúdos 

abordados em aula, intercalando desafios mais difíceis com mais fáceis e objetivos, pois a 

meta era desafiar os participantes a escaparem do ambiente, seja ele sala, casa ou outro 

cenário.  

Posteriormente, construiu-se os desafios/enigmas e planejou-se as pistas, sempre 

articulando-os com a narrativa. Como o ambiente era uma casa de fuga, ele possuía forte 

apelo ao uso de urnas com cadeados e códigos especiais. Por esse motivo, os enigmas foram 

elaborados utilizando ferramentas da internet, textos, imagens e vídeos inseridos em links 

expostos pela casa, links esses que possuíam arquivos criptografados, ou seja, protegidos com 

senhas que correspondiam à solução de um enigma. Os arquivos poderiam conter textos com 

dicas para um próximo arquivo ou redirecionar para um vídeo que tivesse alguma dica, e 

assim sucessivamente. Vale salientar que a complexidade dos enigmas foi dosada, já que a 

facilidade ou dificuldade dos desafios poderiam implicar em desmotivação, por isso, o melhor 

foi intercalar entre fácil e complexo, os enigmas, já que o jogo precisava deles para ter 

fluidez. 

Cada um dos arquivos foi confeccionado em Microsoft Word 2021® e posteriormente, 

foram exportados para PDF e protegidos com as respectivas respostas dos enigmas/dicas por 

meio do site chamado Smallpdf, Feito isso, todos os arquivos foram carregados para o Google 

Drive e dado o extenso tamanho da URL, ou seja, do link, escolheu-se o site chamado Bityli 

para encurtar alguns dos links. (Figura 4) 
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Figura 4. Modelo de dica espalhado pelo ambiente do jogo 

 

Fonte: Autora 

 

Para determinados enigmas pensou-se em uma dica(s) escrita com letra cursiva no 

Microsoft Word 2021® com o auxílio de uma mesa digitalizadora, pois quando combinadas 

com os enigmas, deveriam dar um sequenciamento lógico, permitindo fazer com que os 

alunos enxergassem o progresso da sua equipe no jogo e mostrando assim, a proximidade ao 

enigma final que forneceria a ‘chave’ de acesso à porta. Além de que as pistas, deram uma 

identidade visual própria à casa. (Figura 5) 

 

Figura 5. Dica escrita com letra cursiva e urna de madeira com dica 

 

Fonte: Autora 

 

Referente à escolha dos artefatos que foi uma etapa também essencial para a 

montagem do Escape Home, eles foram criados no Canva Pro que é uma versão paga por 

assinatura mensal ou anual da plataforma de design gráfico, a qual permite ao usuário criar 

conteúdos visuais e ter acesso a recursos de edição mais avançados que ainda ajudaram a 
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decorar o ambiente, fazendo parte do mesmo, sendo utilizados designs disponíveis e editáveis 

nessa plataforma. Por exemplo, colocou-se quadro de cortiça, post-it, papel amassado, 

garrafas âmbar, tabela periódica, urna de madeira, mobiliários a mais e etc. Os artefatos 

estavam adaptados igualmente ao contexto da casa e em harmonia com o enredo, contribuindo 

assim, para a imersão do aluno no mundo digital do jogo.  

No que diz respeito às regras, elas foram repassadas e os enigmas testados dentro do 

limite de tempo pré-estabelecido, sendo esta etapa muito importante no ajuste de todos os 

itens e garantia para que tudo saísse bem. (Figura 6) 

 

Figura 6. Regras expostas na apresentação criada no Prezi 

 

Fonte: Autora 

 

Quanto à organização das imagens capturadas dos cômodos da casa, ela foi feita 

integralmente no Prezi (versão gratuita), — o qual é uma ferramenta inovadora para a 

construção de slides que tem grande impacto e apelo visual, ou seja, atrai e prende a atenção 

de quem assiste a apresentação, pois usa uma técnica para reduzir e expandir a visão tanto de 

textos como de imagens — com os artefatos devidamente posicionados, os objetos dispostos 

em lugares estratégicos juntamente com pistas e materiais dispersos pelo ambiente, os quais 

seriam necessários durante a resolução dos problemas. (Figuras 7 e 8) 
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Figura 7. Um dos cômodos com desafio 

 

Fonte: Autora 

 

Figura 8. Quadro de cortiça aproximado 

 

Fonte: Autora 

 

Acerca da divulgação, criou-se uma espécie de panfleto digital para fazer propaganda 

da atividade, aumentar a curiosidade dos alunos e, com isso, a sua motivação. Para tanto, 

usou-se o Canva Pro para criá-los com facilidade. (Figura 9) 
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Figura 9. Panfleto digital para motivar os alunos a participarem 

 

Fonte: Autora 

 

Vale ressaltar que tanto a planta da casa como as dicas, desafios e enigmas foram 

feitas no computador, com o auxílio do Planner 5d e do Canva Pro respectivamente. No 

entanto, o jogo pode ser produzido utilizando programas gratuitos como o próprio Google 

Forms®, Google Sites® e ferramentas mais acessíveis da web. Inclusive, o jogo pode ser 

produzido no modo presencial, como é popularmente conhecido. 

As estratégias metodológicas utilizadas com os alunos durante a realização do projeto 

incluíram: contextualização dos conhecimentos atrelada à revisão do conteúdo previamente 

abordado em sala, apresentação oral sobre as regras, dinâmica do jogo e realização do mesmo. 

A atividade contou com três momentos metodológicos. No primeiro momento, os 

alunos se dividiram entre quatro e seis grupos com um mínimo de três integrantes e um 

máximo de sete integrantes por grupo e foram orientados a dialogarem entre si a todo 

momento, não sobrecarregando apenas o(s) discente(s) que possuía computador e ressaltando 

que a resolução dos problemas em formato de enigmas inseridos na narrativa deveria ser feita 

coletivamente. Em seguida, foi feita uma apresentação oral sobre a narrativa contida no 

jornal, as regras sobre o jogo foram explicadas de forma sucinta e clara, além de todo o 

funcionamento do mesmo. Vale evidenciar que os alunos podiam falar caso não 
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interpretassem ou houvesse algum tipo de confusão sobre as etapas do jogo, uma vez que 

alguns grupos podiam interpretar as pistas iniciais erroneamente ou não as ver como parte 

integrante do jogo. 

No segundo momento, iniciou-se o jogo (Apêndice B), que prosseguiu até o tempo 

proposto para a atividade, que foi de 20 minutos, e foram sanadas algumas dúvidas que 

surgiram com relação a jogabilidade. Todo o jogo foi explicado, testado, os conteúdos 

relembrados e contextualizados. 

Durante a aplicação do jogo, “Escape Home Digital no Ensino de Química”, os alunos 

tinham 11 problemas divididos em desafios e dicas, que incluíam também um vídeo sobre a 

revelação de impressões digitais e a identificação de teor alcoólico através do teste do 

bafômetro, tudo relacionado aos assuntos vistos na disciplina ao longo trimestre. Logo, 

também foram abordadas informações além daquelas que eles teriam acesso em uma aula 

tradicional, a fim de tornar a aprendizagem contextualizada com o seu cotidiano e 

significativa.  

Ao passo que os problemas eram resolvidos e os enigmas desvendados, a equipe 

chegava cada vez mais perto do enigma final que continha uma frase a ser inserida no chat 

para comprovar a sua saída da casa. A solução de cada desafio encontra-se no Apêndice C. 

No último momento, depois que os jogadores saíram do cenário, aplicou-se o 

questionário avaliativo criado no Google Forms® (Apêndice D), que visava fornecer 

resultados concretos para uma avaliação final dos aspectos positivos e negativos da atividade, 

e também para sondar opiniões sobre a experiência vivenciada e saber se o aluno 

compreendeu melhor o conteúdo e/ou despertou seu interesse em estudar com mais afinco 

essa parte da Química após o jogo. Ainda, discutiu-se a proposta metodológica adotada com 

os discentes, de modo a planejar melhorias futuras para o desenvolvimento de novas 

atividades. 

Ademais, para analisar a eficiência do projeto, foi interessante observar também, a 

participação e o desempenho dos alunos na atividade proposta, assim como a capacidade de 

compreensão e raciocínio lógico. 

3.2. Química da Descoberta 

 

 A metodologia referente a esse game envolveu as seguintes etapas: (a) Escolha das 

temáticas, do tipo de atividade gamificada e pesquisa sobre plataformas para desenvolvimento 

da mesma aplicada em ensino remoto; (b) Elaboração do jogo e do formulário avaliativo; (c) 
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Aplicação da atividade lúdica; (d) Aplicação do formulário para registro de participação e 

coleta de feedback para análise quali-quantitativa da eficácia do recurso didático utilizado; (e) 

Análise da metodologia através dos resultados e da participação, bem como empenho dos 

alunos durante a realização da atividade. 

Com relação às temáticas, optou-se por contextualizar diretamente os conteúdos vistos 

ao longo do trimestre com alguns temas específicos da Química Forense, para promover uma 

maior imersão na área e possível interesse pela mesma. São eles: Revelação de Impressões 

Digitais, Balística Forense e Identificação de Mancha de Sangue. 

Para o desenvolvimento dessa segunda estratégia lúdica, utilizou-se a plataforma 

Genially, que permite criar projetos gamificados. 

 O jogo aplicado foi baseado no Escape Game, onde a cada missão/enigma 

solucionado, o jogador recebe um número da sorte que guarda para preencher um espaço 

disponível ao final do jogo para conseguir desbloquear o laboratório de Química e descobrir a 

fórmula secreta. 

 Foram desenvolvidas três missões. A primeira missão tinha como temática da Química 

Forense, a Revelação de Impressões Digitais, e o conteúdo abordado foi número de oxidação 

(Nox), além de uma curiosidade sobre a impressão digital. A segunda missão tinha como 

temática, a Balística Forense, e os conteúdos abordados foram: Ligações Químicas, Funções 

Inorgânicas e Tabela Periódica. A terceira e última missão tinha como temática, a 

Identificação de Mancha de Sangue, e o conteúdo abordado foi tabela periódica, 

especificamente a classificação dos elementos da mesma. 

A atividade lúdica contou com três momentos metodológicos também. No primeiro 

momento, comunicou-se à turma que a atividade não seria realizada em grupo e sim, 

individualmente, uma vez que era menos complexa do que a realizada anteriormente. E 

estipulou-se um tempo entre 10 e 15 minutos para a realização da mesma, durante uma aula 

de duração de 40 minutos. Como o game era bem intuitivo, não foi necessária explicação 

prévia das regras. 

 No segundo momento, disponibilizou-se o link do game para os alunos através do chat 

do Google Meet® para que assim eles pudessem iniciar o jogo, que prosseguiu até o tempo 

proposto. Além disso, foram sanadas algumas dúvidas, as quais surgiram ao longo da 

atividade. Os conteúdos foram relembrados, os conceitos trabalhados e contextualizados à 

Química Forense. 

 E, no terceiro e último momento, a atividade foi finalizada e a estratégia utilizada foi 

discutida com eles, de modo a inovar em futuras atividades. 
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 Assim que os alunos clicavam no link disponibilizado a eles, a tela que aparecia era a 

exibida na Figura 10 abaixo. Para iniciar o jogo, era necessário clicar no botão que indica 

play. 

Figura 10. Tela inicial do jogo após a abertura do link disponibilizado 

 

Fonte: Autora 

 

 Feito isso, bastava clicar em “COMEÇAR” como mostra a Figura 11 abaixo. 

 

Figura 11. Tela do jogo após dar play 

 

Fonte: Autora 
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A tela que aparecia na sequência era uma tela incentivando a participação na 

atividade, bem como a imersão nos conteúdos de Química a partir da contextualização com a 

Química Forense. (Figura 12) 

 

Figura 12. Texto de incentivo à participação 

 

Fonte: Autora 

 

 O Escape Game foi dividido em 3 missões e um espaço final para ser inserido um 

número da sorte obtido ao final de cada missão que formava um código de três números. 

(Figura 13) 

Figura 13. Tela mostrando a quantidade de missões 

 

Fonte: Autora 
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 Para cada missão foi elaborada uma contextualização referente a uma temática da 

Química Forense. No caso da Missão 01, foi “Revelação de Impressões Digitais”. (Figura 14) 

 

Figura 14. Missão 01 

 

Fonte: Autora 

 

 Ao passo que o aluno clica em “COMEÇAR”, ele observa a questão exposta na Figura 

15 abaixo. 

Figura 15. Primeira questão da Missão 01 

 

Fonte: Autora 

 

Se ele responder incorretamente, automaticamente aparece a Figura 16 abaixo em sua 

tela, porém tem a chance de tentar novamente até acertar para então, poder prosseguir. 
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Figura 16. Mensagem de erro para a resposta incorreta 

 

Fonte: Autora 

 

Se ele responder corretamente, automaticamente avança para a próxima pergunta que 

tem como conteúdo o número de oxidação contextualizado a um método de revelação da 

impressão digital. (Figura 17) 

 

Figura 17. Segunda questão da Missão 01 

 

Fonte: Autora 

 

Se o aluno responder incorretamente, automaticamente aparece a Figura 16 em sua 

tela, porém tem a chance de tentar novamente até acertar para então, poder prosseguir. 
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Mas se responder corretamente, a Missão 01 é finalizada e ele recebe o seu primeiro 

número da sorte, como mostrado na Figura 18 abaixo. 

 

Figura 18. Tela mostrando o primeiro número da sorte 

 

Fonte: Autora 

 

 Com relação à Missão 02, a contextualização referente a uma temática da Química 

Forense escolhida foi “Balística Forense”. (Figura 19) 

 

Figura 19. Missão 02 

 

Fonte: Autora 
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Ao passo que o aluno clica em “COMEÇAR”, ele observa a questão exposta na Figura 

20 abaixo, onde observa o conteúdo de ligações químicas contextualizado. 

 

Figura 20. Primeira questão da Missão 02 

 

Fonte: Autora 

 

Se ele responder incorretamente, automaticamente aparece a Figura 16 em sua tela, 

porém tem a chance de tentar novamente até acertar para então, poder prosseguir. 

Se ele responder corretamente, automaticamente avança para a próxima pergunta que 

tem como conteúdo as funções inorgânicas, especificamente ácidos e sais contextualizado ao 

método de revelação do número de série de uma arma de fogo. (Figura 21) 

 

Figura 21. Segunda questão da Missão 02 

 

Fonte: Autora 
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 Ao clicar em “RESULTADO” localizado no canto inferior esquerdo, o aluno pode 

comparar os compostos alocados em cada uma de suas colunas (ácidos e bases) com a 

resposta correta e ver se acertou. (Figura 22) 

 

Figura 22. Resposta da segunda questão da Missão 02 

 

Fonte: Autora 

  

 A próxima questão fez referência à tabela periódica contextualizando com um dos 

elementos químicos presentes no projétil. (Figura 23) 

 

Figura 23. Terceira questão da Missão 02 

 

Fonte: Autora 
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Se o aluno responder incorretamente a questão, automaticamente aparece a Figura 24 

abaixo em sua tela, porém tem a chance de tentar novamente até acertar e então, obter o 

segundo número da sorte. 

 

Figura 24. Mensagem de erro para a resposta incorreta 

 

Fonte: Autora 

 

Entretanto, se responder corretamente, a Missão 02 é finalizada e ele recebe o seu 

segundo número da sorte, como mostrado na Figura 25 abaixo. 

 

Figura 25. Tela mostrando o segundo número da sorte 

 

Fonte: Autora 
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Com relação à Missão 03, a contextualização referente a uma temática da Química 

Forense escolhida foi “Identificação de Manchas de Sangue”. (Figura 26) 

 

Figura 26. Missão 03 

 

Fonte: Autora 

 

Ao passo que o aluno clica em “COMEÇAR”, ele observa a questão exposta na Figura 

27 abaixo, onde observa o conteúdo referente à classificação dos elementos na tabela 

periódica contextualizado com um método de identificação de sangue. 

 

Figura 27. Primeira questão da Missão 03 

 

Fonte: Autora 
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Se o aluno responder incorretamente a questão, automaticamente aparece a Figura 16 

em sua tela, porém tem a chance de tentar novamente até acertar para então, poder obter o 

último número da sorte que compõe o código final. 

Porém se responder corretamente, a Missão 03 é finalizada e ele recebe o seu terceiro 

e último número da sorte, como mostrado na Figura 28 abaixo. 

 

Figura 28. Tela mostrando o terceiro número da sorte 

 

Fonte: Autora 

 

 Finalizadas as três missões, o aluno atinge a última etapa que é a de desbloqueio do 

laboratório, para isso, ele vai precisar dos três números da sorte disponibilizados na conclusão 

de cada uma das missões. (Figura 29) 

 

Figura 29. Espaço para inserir os três números da sorte e liberar o laboratório 

 

Fonte: Autora 
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 Com o código inserido corretamente, o aluno recebe a mensagem exibida na Figura 30 

abaixo e é solicitado que registre sua participação e atribua uma nota a atividade em um 

questionário (Apêndice E) criado no Google Forms®, cujo link foi vinculado à atividade, uma 

vez que a opinião de cada um dos discentes é de suma importância. 

 

Figura 30. Tela com mensagem de “Parabéns” e com o link para o questionário 

 

Fonte: Autora 

 

 O questionário aplicado tinha como objetivo coletar as avaliações atribuídas pelos 

alunos para uma posterior análise quantitativa e qualitativa da atividade lúdica aplicada. 

3.3. Análise de cena de crime (3 suspeitos, mas apenas 1 culpado) 

 

O jogo chamado “Análise de cena de crime (3 suspeitos, mas apenas 1 culpado)” foi 

baseado na simulação de uma cena de crime como o próprio nome já diz, no qual os jogadores 

interpretam peritos criminais com o objetivo de identificar o culpado pelo um crime simulado, 

por meio da coleta de vestígios e dos depoimentos dos suspeitos. O jogo foi adaptado para o 

contexto do ensino remoto utilizando o Prezi, versão gratuita, para criar uma apresentação de 

slides com as imagens da cena do crime, mas foi desenvolvido com materiais de baixo custo 

de forma a facilitar a reprodução por um professor de Ensino Médio em uma escola pública 

ou privada que queira realizar esse jogo de forma presencial. 

O jogo começou quando o mediador — a autora e o orientador que conheciam bem o 

jogo — relatou a história do jogo que se passa em uma pequena cidade chamada Vilaria. 
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Onde ocorreu um arrombamento da casa de um químico chamado Jhonny que com todo o seu 

conhecimento e tendo um mini laboratório em casa, decidiu produzir álcool 70% em gel para 

si mesmo, sua família, parentes e alguns amigos próximos que não conseguiram adquirir o 

produto antes que o mesmo se esgotasse em diversas prateleiras de mercados e farmácias 

dado o início assustador da pandemia que fez com que as indústrias não conseguissem atender 

as demandas com rapidez. Perto da cena do crime, havia estabelecimentos comerciais como 

padaria, mecânica que possuíam câmeras de segurança que conseguiram detectar a presença 

de três suspeitos que haviam passado perto daquela casa próximo ao horário do fato ocorrido 

(entre 06-07h da manhã). E juntamente com o vídeo, foram encontradas algumas evidências 

no local.  

Diante da impossibilidade de os alunos estarem fisicamente em uma cena de crime e 

coletarem as amostras deixadas nela para realizarem análises, a autora do trabalho criou uma 

apresentação da cena de crime no Prezi (Figura 31), gravou um vídeo com a análise das três 

amostras e apresentou para os alunos no dia da realização da atividade, que foi durante uma 

aula com duração de 40 minutos.  

 

Figura 31. Apresentação da cena de crime criada no Prezi 

 

Fonte: Autora 

 

Então, em um primeiro momento, a mediadora apresentou, aos alunos, a cena do crime 

pelo Prezi, que foi cenograficamente montada perto de uma porta, a fim de simular a invasão. 
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Além disso, os alunos encontraram no local, alguns vestígios como: um pedaço de tecido na 

fechadura que faz referência à roupa que o culpado estaria usando na hora do crime, uma 

pegada com terra associada ao local por onde o culpado andou e um pouco de limalha 

metálica remetendo à algum material de trabalho talvez.  

Na sequência, apresentou o vídeo (Figura 32), explicando as análises realizadas com 

cada amostra e solicitou que os alunos anotassem os resultados obtidos, pois teriam que 

realizar as comparações com as análises realizadas com os materiais coletados de cada 

suspeito e assim, indicar um laudo técnico consubstanciado para um culpado.  

 

Figura 32. Vídeo explicando as análises realizadas com cada amostra 

  

 
Fonte: Autora 

 

Após a apresentação do vídeo, os alunos se dividiram em dois grandes grupos, foram 

direcionados às Delegacias 1 e 2, nomes dos grupos criados no WhatsApp, cujos links de cada 

um foi disponibilizado no chat do Google Meet®, e a mediadora explicou as regras do jogo 

presentes no Manual de Regras que afirma:  

1. A equipe inteira representa um único perito, sendo assim NÃO PODEM se separar. 

2. As equipes só poderão interrogar os suspeitos uma vez que todas as equipes já 

tiverem passado pela cena do crime e realizado todas as análises referentes à mesma.  

3. Cada equipe só poderá interrogar um suspeito por vez, não podendo ter dois 

suspeitos ao mesmo tempo na mesma equipe.  
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4. Cada equipe pode voltar a qualquer momento do jogo ao laboratório, que é o vídeo 

disponibilizado a eles contendo a análise de todas as amostras, para realizar mais perguntas 

aos suspeitos ou coletar evidências, a fim de chegar a um único culpado. 

Os estudantes deviam periciar a cena do crime, identificar e coletar as evidências. 

Caso houvesse necessidade, a mediadora deveria guiar a análise da cena do crime simulada. 

Solicitadas as evidências a cada um dos suspeitos, os alunos recebiam fotos da roupa, sapato e 

vídeos com as análises já realizadas, uma vez que não poderiam ser direcionados a um 

laboratório para a realização delas. As seguintes análises foram realizadas:  

• Para a evidência — PEDAÇO DE TECIDO (Figura 33) — foi realizada a análise de 

solubilidade de fibras com ácido acético, uma vez que fibras naturais tendem a não reagir com 

o ácido acético e fibras sintéticas tendem a reagir com o ácido acético. 

Conteúdos envolvidos: Funções inorgânicas, neste caso, os ácidos, pois foi utilizado o ácido 

acético. 

Figura 33. Evidência de um pedaço de tecido 

 

Fonte: Autora 

 

• Para a evidência — PEDAÇOS DE METAL (Figura 34) — foi realizada a análise de 

reatividade de metais com hidróxido de sódio, pois metais reagem com essa base forte e 

ocorre desprendimento do gás hidrogênio.  

Conteúdos envolvidos: Classificação dos elementos da tabela periódica, neste caso, os 

metais; Propriedades periódicas, neste caso, a reatividade e Funções inorgânicas, neste caso, 

as bases, pois foi utilizado o hidróxido de sódio. 
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Figura 34. Evidência de pedaços de metal 

 

Fonte: Autora 

  

• Para a evidência — PEGADA NA TERRA (Figura 35) — foi realizada a análise de 

pH com o indicador fenolftaleína para saber se a terra, o solo por onde o culpado passou, 

possuía características básicas ou ácidas. 

Conteúdos envolvidos: Potencial Hidrogeniônico, caráter ácido e básico. 

 

Figura 35. Evidência de Pegada na terra 

 

Fonte: Autora 

 

Os roteiros dessas análises estão descritos detalhadamente no Apêndice F. 

Apresentadas as análises das evidências encontradas na cena do crime simulada, os 

alunos passam para a segunda parte do jogo em que eles devem interrogar os suspeitos que 

foram vistos pela câmera de segurança.  

Nessa etapa do jogo o mediador deixa que os alunos fiquem livres para transitar entre 

um suspeito e outro. O mediador deixa que os discentes façam as perguntas de forma 
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independente, assim como os alunos também podem ou não recolher dos suspeitos algumas 

amostras de materiais parecidos com os vestígios que foram encontrados na cena do crime – 

fibra de tecido, pó metálico e terra.  

Resumindo, os trabalhos dos alunos como peritos eram: interrogar os suspeitos, coletar 

as amostras das evidências durante a apresentação da cena pelo Prezi, anotar os resultados das 

análises das evidências coletadas, receber os materiais solicitados aos suspeitos já com as 

análises, realizar as comparações dos resultados com os obtidos na própria cena de crime, 

encontrar um culpado e indicá-lo em um questionário criado (Apêndice G) com essa 

finalidade e também responder questões referentes às análises realizadas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esse trabalho foi conduzido a partir de abordagens tanto qualitativas quanto 

quantitativas, uma vez que estas se complementam, e das observações realizadas pela autora. 

Segundo Gil (2008), a pesquisa qualitativa tem caráter investigatório, emergindo aspectos 

subjetivos e espontâneos do entrevistado. Esse tipo de pesquisa “não se preocupa com a 

representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão de um grupo 

social, de uma organização, etc.” (GOLDENBERG, 1997, p. 34). Logo, é apresentada de 

forma a abordar as informações coletadas, destacando opiniões e comentários mais relevantes. 

Com relação à pesquisa quantitativa, ela apura opiniões de forma objetiva por utilizar 

ferramentas, como um questionário, em que os resultados podem ser representados e o 

trabalho avaliado com o auxílio de gráficos. Essa pesquisa é caracterizada pelo uso da 

quantificação, tanto na coleta quanto no tratamento das informações, utilizando-se de técnicas 

estatísticas (RICHARDSON, 1999). De modo geral, a pesquisa quantitativa é passível de ser 

medida em escala numérica (ROSENTAL; FRÉMONTIER-MURPHY, 2001). Pode-se 

afirmar que a utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais 

informações do que se poderia conseguir isoladamente. 

Sobre o papel da observação, Gil (2008) diz que ela tem um papel fundamental na fase 

de coleta de dados, pois ela permite reunir informações sobre a reação dos alunos durante a 

participação nas atividades, tais como dúvidas e emoções. Desse modo, a caracterização das 

atividades aplicadas tem relação direta com a análise quali-quantitativa, em conjunto com a 

observação direta. Portanto, este tópico apresenta uma breve análise da contribuição 

pedagógica dos recursos didáticos elaborados para os alunos, por meio da interpretação das 

respostas dadas por eles aos questionários criados e dos seus relatos durante as atividades. 

4.1. Escape Home Digital para o Ensino de Química 

 

O questionário avaliativo para essa atividade foi criado e formatado utilizando-se o 

formulário eletrônico do Google Docs®. Ele era composto por 10 questões, sendo um espaço 

aberto para feedback sobre a experiência e 9 questões fechadas, dentre elas, uma foi expressa 

em escala Likert (LIKERT, 1932) de 0 a 10, em que 0 é ruim e 10 é ótimo. Foi aplicado nas 

duas turmas e respondido por 52 alunos, não totalizando 60 alunos, pois alguns responderam 

em nome do seu respectivo grupo. 
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Questão 1) É divertido? 

 

Figura 36. Gráfico do resultado referente à 1ª questão do 1° questionário destinado aos alunos 

 

Fonte: Autora 
 

 Conforme mostra a Figura 36, 100% dos estudantes disseram que a atividade é 

divertida. As respostas indicam que os alunos se divertiram enquanto revisavam e avaliavam 

o seu próprio conhecimento.  

 

Questão 2) É fácil desvendar os códigos para abrir os links com os arquivos? 

 

Figura 37. Gráfico do resultado referente à 2ª questão do 1° questionário destinado aos alunos 

 

Fonte: Autora 
 

 Quanto à facilidade em desvendar os códigos, a maioria dos alunos disse não ser fácil. 

O resultado era esperado, pois foi a primeira vez que os alunos tiveram contato com esse tipo 

100%
Sim

Não

36,5%; 36%

63,5%; 64%

Sim

Não
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de jogo, a plataforma era diferente, o que causou um estranhamento de início mesmo com 

uma demonstração, tanto que a atividade teve que ser continuada no dia seguinte. Mas assim 

que começaram a entender a dinâmica, eles conseguiram prosseguir com seus grupos e 

finalizar a atividade. 

 

Questão 3) As regras estão claras? 

 

Figura 38. Gráfico do resultado referente à 3ª questão do 1° questionário destinado aos alunos 

 

Fonte: Autora 
 

 Quanto à clareza das regras, 94% dos discentes disseram que as regras estavam claras, 

enquanto 6% disseram que não estavam. O resultado era esperado, uma vez que eles 

receberam as devidas orientações e esclarecimentos antes da atividade, além de terem as 

regras expostas na apresentação do Prezi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,2%; 94%

5,8%; 6%

Sim

Não



64 

 

Questão 4) Você indicaria o jogo para um amigo? 

 

Figura 39. Gráfico do resultado referente à 4ª questão do 1° questionário destinado aos alunos 

 

Fonte: Autora 
  

 A partir da Figura 39, é possível perceber que a grande maioria dos alunos indicaria o 

jogo para um amigo, o que é fundamental para a disseminação da Química mais atraente, 

motivadora e significativa dentro do meio escolar e acadêmico, mostrando aos adolescentes 

que é possível aprender, revisar e fixar um conteúdo, “brincando”. 

 

Questão 5) Aprendeu algo com o jogo? 

 

Figura 40. Gráfico do resultado referente à 5ª questão do 1° questionário destinado aos alunos 

 

Fonte: Autora 
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 Os resultados presentes na Figura 40 mostram que a maioria dos alunos aprendeu algo 

com o jogo, ou seja, o jogo contribuiu para o aprendizado do aluno, mostrando ser um bom 

recurso pedagógico. Eles relataram que as atividades serviram para testar seu conhecimento e 

para complementar e/ou aprofundá-los. Conforme Lima, Silva e Silva (2009, p. 7) “os jogos 

são excelentes ferramentas que o docente pode utilizar no processo de ensino aprendizagem, 

visto que eles contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual e social do educando”. 

 

Questão 6) O jogo estimulou o trabalho em equipe? 

 

Figura 41. Gráfico do resultado referente à 6ª questão do 1° questionário destinado aos alunos 

 

Fonte: Autora 

 

 Conforme visto na Figura 41, o jogo estimula o trabalho em equipe, logo, fez o papel 

de um jogo colaborativo, o qual é uma dinâmica coletiva que incentiva de forma eficaz a 

colaboração de duas ou mais pessoas para alcançar um objetivo em comum, neste caso, 

escapar da casa vivo. Apesar de existir a competição entre equipes, o objetivo principal desse 

jogo não é vencer individualmente, buscar a união e trabalhar para o sucesso da sua equipe da 

melhor forma possível e não para a derrota dos demais grupos.  
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Questão 7) Jogaria novamente? 

 

Figura 42. Gráfico do resultado referente à 7ª questão do 1° questionário destinado aos alunos 

 

Fonte: Autora 

 

 Referente à Figura 42, a maioria dos estudantes disse que jogaria novamente, o que 

mostra que eles gostaram desse tipo de atividade. E, isso me estimula a desenvolver 

atividades futuras. 

 

Questão 8) Você identificou algum inconveniente na realização dessa atividade?  

 

Figura 43. Gráfico do resultado referente à 8ª questão do 1° questionário destinado aos alunos 

 

Fonte: Autora 

 

82,7%; 83%

17,3%; 17%

Sim

Não

66,7%; 67%

33,3%; 33%

Sim

Não



67 

 

 Com relação à identificação de algum inconveniente na realização dessa atividade, 

67% dos alunos disseram ter identificado algum inconveniente. Acredito que esse resultado 

seja advindo da dificuldade intermediária dessa atividade, além do fato da primeira dica abrir 

o segundo link, não o primeiro, causando certa confusão. Porém a ideia era que eles 

circulassem por todos os ambientes da casa e fizessem anotações, mas dado o curto período 

de tempo, isso não foi possível, então, apenas a primeira dica estava fora da ordem, as demais 

seguiam uma ordem guiada pela própria seta da apresentação. 

 

Questão 9) Atribua uma nota (de 0 a 10) para representar a sua satisfação com a atividade. 

 

Figura 44. Gráfico do resultado referente à 9ª questão do 1º questionário destinado aos alunos 

 

Fonte: Autora 

 

Referente à satisfação com a atividade, as notas foram bem distribuídas, mas ainda 

assim a média foi igual a 8,4, o que comprova que a maioria dos alunos ficou muito satisfeito 

e achou a atividade ótima. Entretanto, as outras respostas serviram para planejar melhorias 

futuras neste jogo.  

Além das perguntas fechadas, no questionário também tinha uma questão aberta para 

os alunos deixarem o seu feedback sobre a experiência, podendo ser críticas, sugestões, 

elogios, reclamações, etc. Vale apresentar aqui alguns desses comentários e refletir em cima 

dos mesmos.  
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Um dos comentários que chamou a atenção foi o citado abaixo, o qual fez com que o 

aluno, mesmo que em grupo, terminasse primeiro a atividade, por ter seu instinto competitivo 

aguçado. Além desse comentário, teve outro falando sobre a competitividade. Com relação à 

competição, segundo Lopes (2005), ela não necessariamente é negativa, porque o fato de o 

jogador buscar a vitória, leva-o a um esforço ‘prazeroso’ e a uma motivação para superar 

dificuldades. A competição precisa ser sadia e natural. 

 

“Jogo muito bom e maneiro, gostaria que tivesse mais. Esse jogo foi tão bom que 

mexeu com meu instinto esportivo e competitivo e me fez terminar primeiro :).” 

 

“Não há o que reclamar, jogo muito divertido, ainda mais com essa 

competitividade.” 

 

 Abaixo seguem mais alguns elogios sobre o jogo e pedidos para que no próximo 

trimestre tenham mais atividades como essa. 

 

“Eu achei muito legal e estimulante parabéns a todos os envolvidos.” 

 

“Achei muito importante para o nosso aprendizado.” 

 

“Eu achei o jogo uma ótima proposta para aprender sobre química de um jeito 

divertido.” 

 

“Me fez pensar muito e isso é incrível.” 

 

“Muito legal poderia ter mais no próximo trimestre.” 

 

 Um estudante destacou a questão da primeira pista que foi colocada fora da ordem 

propositalmente dizendo que causou certa confusão, o que será levado em conta para 

elaboração de outras atividades similares a essa. Mas é importante evidenciar que mesmo não 

conseguindo abrir o primeiro link, o discente poderia seguir no jogo. 

 
“Gostei de tudo e achei tudo explicativo, só a primeira pista que na verdade não era 

a primeira me embolou.” 

  

Assim como já mencionado ao longo do trabalho, um aluno fez questão de ressaltar a 

importância do trabalho em equipe, permitindo lidar melhor com os colegas de turma, uma 

vez que o trabalho em equipe na escola é excelente para a formação social do educando a 

medida em que é aplicada de forma lenta e contínua. De acordo com Vygotsky, dentre as 

vantagens do aprendizado em coletivo estão o aperfeiçoamento: na capacidade de debater 

ideias, na prática de ser ouvinte, do respeito à diversidade de opiniões, na construção do 

conhecimento em conjunto, etc. 
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“Foi bem interessante o jogo, fez a gente trabalhar em equipe e lidar com os colegas, 

jogaria outra vez, pois é uma forma de aprendizado e fixação das matérias.” 

 

 Alguns discentes, ainda, citaram a inviabilidade do celular para a realização da 

atividade. Mas vale ressaltar que isso foi dito a eles antes da atividade, tendo então, que ter 

em cada um grupo, no mínimo um integrante como acesso a aula síncrona por outro aparelho 

eletrônico, dada a limitação da plataforma escolhida até com o próprio computador, 

resultando em algumas travas. 

 

“Não gostei muito, porque pelo celular é muito ruim, e estava travando d+.” 

 

“O jogo até que é legal, mas pelo telefone não é muito bom pra fazer.” 

 

“Achei a ideia do jogo incrível, as questões super boas de fazer, mas o site não é 

fácil de mexer deixando bem difícil a execução da tarefa.” 

 

 Um aluno destacou a necessidade de mais tempo para a realização da atividade, pois 

verifica-se que houve uma redução da carga horária nas disciplinas durante o ensino remoto. 

Depois desse feedback, a quantidade de dicas e desafios foi reduzida para aplicação futura, 

com o objetivo da mesma ser realizada ainda em encontro síncrono. 

 

“Gostei bastante da atividade dessa forma mais dinâmica, que não fazemos com 

frequência, embora eu e meu grupo precisávamos de mais tempo para realização.” 

 

Para finalizar, os residentes presentes naquela aula também puderam deixar 

comentários livres sobre a atividade. E, foram obtidos somente comentários positivos que 

mostram que os professores em formação gostaram de viver essa experiência. 

Os feedbacks apresentados foram os seguintes: 

 
“Amei amei, quero mais! Foi muito legal e criativo!” 

 

“Rayanne, parabéns mesmo! Ficou excelente o seu trabalho, você arrasou! Deve ter 

dado muito trabalho, mas ficou incrível, saiba que todo seu esforço valeu muito a 

pena. E, com certeza, sempre que eu puder utilizar, eu vou e inclusive vou 

compartilhar com um amigo que é professor e gosta de utilizar metodologias 

diferentes de ensino.” 

 

“Nossa, eu adorei de verdade!! Dos pontos positivos, eu acho a proposta 

maravilhosa (mas sou suspeita para falar, pois amo jogos né hahaha), o escape foi 

muito bem produzido (fiquei encantada jogando), a continuidade da história da 

personagem que ela criou também e, principalmente, acredito que seu principal 

objetivo foi alcançado, porque os alunos adoraram e estavam interagindo o tempo 

todo! Se eu tivesse que fazer talvez alguma crítica construtiva seria com relação ao 

início do jogo, eu fiquei um pouco perdida na quantidade de chaves para abrir. Mas 

depois com a sua explicação, entendemos tudo, mas percebi que uma vez ou outra 

você teve que acabar “quase dando a resposta” para alguns prosseguirem. Então, 



70 

 

acredito que minha única crítica seja com relação ao nível de dificuldade. Tirando 

isso, é um trabalho lindo e digno de uma continuidade no mestrado.” 

 
“Eu amei, muito bom mesmo. Eu nunca faria algo desse nível. Ficou tudo lindo, a 

planta ficou linda, ficou tudo lindo. Eu acho que todas as dicas deveriam seguir uma 

ordem, porque pode causar certa confusão. Então, seria melhor uma dica e logo 

depois o arquivo com relação àquela dica/desafio. Mas eu entendo que é pra ser 

desafiador. Mas muuuuuito bom, parabéns!” 

 

“Sua atividade me inspirou junto com um jogo bem antigo (Carmen Sandiego) que 

jogava na época de criança.” 

 

A partir dos pontos apresentados, percebeu-se que o desenvolvimento e a aplicação de 

atividades lúdicas que se diferenciam de uma aula tradicional, caracterizam-se como uma 

estratégia facilitadora da aprendizagem de conceitos complexos e abstratos, principalmente no 

que tange a Química, estimulado a motivação, a participação e o raciocínio dos discentes. 

4.2. Química da Descoberta 

  

O questionário avaliativo para essa atividade foi criado e formatado utilizando-se o 

formulário eletrônico do Google Docs®. Ele era composto por 1 questão fechada expressa em 

escala Likert (LIKERT, 1932) de 0 a 10, em que 0 é ruim e 10 é ótimo. Foi aplicado nas duas 

turmas e respondido por 34 estudantes. Nem todos os alunos responderam, isso porquê essa 

atividade foi proposta para o dia seguinte ao Escape Home Digital, mas alguns estudantes 

ainda não tinham terminado o Escape. 
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Questão 1) Avalie a atividade interativa “Química da Descoberta” atribuindo uma nota (de 

zero a 10) que represente a sua satisfação. 

 

Figura 45. Gráfico do resultado referente à única questão do 2º questionário destinado aos alunos 

 

Fonte: Autora 

 

Referente à avaliação da atividade, 91,2% dos alunos ficaram muito satisfeitos e 

acharam a atividade ótima, o que me motiva a continuar na busca por estratégias alternativas 

que contribuam com o ensino dos alunos e estimulem outros professores a utilizar diferentes 

recursos em suas aulas, a fim de torná-las mais interativas e menos engessadas. 

 Vale ressaltar que o comentário geral das turmas com relação a essa atividade, foi 

quanto à facilidade, os discentes disseram que a atividade em questão foi mais fácil do que a 

primeira, o que foi perceptível, uma vez que eles terminaram de responder as questões de cada 

missão em menos de 10 minutos. Ainda, disseram ter gostado de ver a contextualização dos 

conteúdos de Química vistos ao longo do trimestre com a Química Forense, a qual eles não 

têm acesso durante os anos escolares. 

4.3. Análise de cena de crime (3 suspeitos, mas apenas 1 culpado) 

 

 O questionário avaliativo para essa atividade foi criado e formatado utilizando-se o 

formulário eletrônico do Google Docs®. Ele era composto por 12 questões, sendo duas 

questões abertas, um espaço aberto para feedback sobre a experiência e 9 questões fechadas, 

dentre elas, uma foi expressa em escala Likert (LIKERT, 1932) de 0 a 10, em que 0 é ruim e 
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10 é ótimo. Foi aplicado nas duas turmas e respondido por 11 alunos. É importante evidenciar 

que a resposta ao questionário era por grupo, mas alguns alunos queriam deixar sua opinião 

mesmo que outro integrante de seu grupo já tivesse registrado uma resposta em nome de 

todos. 

 

Questão 1) Quem é o culpado pela invasão à casa do Químico? 

 

Figura 46. Gráfico do resultado referente à 1ª questão do 3° questionário destinado aos alunos 

 

Fonte: Autora 

  

 Conforme mostra a Figura 46 acima, a maioria dos alunos disse que o culpado pela 

invasão à casa do Químico Jhonny era o Pierre, e realmente foi ele, logo, a maioria acertou. 

Vale salientar que a única resposta culpando o Erivaldo foi marcada sem querer, segundo o 

que o aluno disse em aula. Então, podemos concluir que todos os alunos acertaram, mostrando 

que todos estavam atentos à atividade e empenhados em encontrar o culpado. 

 

Questão 2) Quais as evidências foram coletadas na cena do crime? 

 

“As evidências coletadas foram, um tecido, lama de uma pegada e linhaça metálica.” 

 

“Dos 3 suspeitos coletamos o tecido, os resíduos metálicos com o que eles trabalham 

e a terra da sola do sapato.” 

 

“Amostra do tecido da roupa, da terra no sapato e do material encontrado.” 

 

“A lama coletada da pegada deixada pelo invasor, o tecido preso na porta e a limalha 

no chão do local.” 
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 Com relação à questão 2, foram destacadas quatro respostas, mas todos os 

estudantes/grupos acertaram, o que mostra a atenção e participação deles na atividade. 

 

Questão 3) Qual é o tipo de tecido encontrado na cena do crime? 

 

Figura 47. Gráfico do resultado referente à 3ª questão do 3° questionário destinado aos alunos 

 

Fonte: Autora 

 

 Como mostra a Figura 47, a maioria dos alunos acertou o tipo de fibra encontrado na 

cena do crime, que era a sintética, mas o percentual de discentes que errou foi relativamente 

alto, o que significa que mesmo com os vídeos e explicações, alguns deles não conseguiram 

diferenciar os tipos de fibras na reação com hidróxido de sódio, o que provoca motiva uma 

melhora para atividade posterior. 
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Questão 4) Qual é a característica das amostras de terra, encontrada na cena de crime, 

depois da adição de fenolftaleína? 

 

Figura 48. Gráfico do resultado referente à 4ª questão do 3° questionário destinado aos alunos 

 

Fonte: Autora 

 

 O resultado da Figura 48 mostra que um pouco mais da metade dos alunos respondeu 

incorretamente a questão 4, provavelmente não se atentaram ao caráter básico da terra 

evidenciado com a adição do indicador fenolftaleína. Mas ainda assim, muitos alunos/grupos 

acertaram. 
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Questão 5) Nas análises, foram utilizados ácido acético e hidróxido de sódio que são fonte 

de produtos utilizados no cotidiano conhecidos como: 

 

Figura 49. Gráfico do resultado referente à 5ª questão do 3° questionário destinado aos alunos 

 
Fonte: Autora 

 

 Referente à Figura 49, é possível verificar que a maioria dos estudantes conseguiu 

lembrar que tanto o ácido acético quanto o hidróxido de sódio são fonte de produtos 

utilizados no cotidiano, evidenciando a presença da Química na vida deles, bem como a 

importância do estudo dessa Ciência da Natureza para compreender não só fenômenos, mas 

produtos a sua volta. 
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Questão 6) As evidências recolhidas foram suficientes para concluir o caso? 

 

Figura 50. Gráfico do resultado referente à 6ª questão do 3° questionário destinado aos alunos 

 

Fonte: Autora 

 

 Com relação as evidências recolhidas para concluir o caso, 82% dos alunos/grupos 

disseram serem suficientes para a conclusão do caso, enquanto que 18% disseram mais ou 

menos.  
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Questão 7) Você gostou desse tipo de atividade? Achou divertida? Atribua uma nota (de 0 a 

10) que represente a sua satisfação com a mesma. 

 

Figura 51. Gráfico do resultado referente à 7ª questão do 3° questionário destinado aos alunos 

 

Fonte: Autora 

 

Sobre a avaliação da atividade, todos os alunos/grupos ficaram muito satisfeitos e 

acharam a atividade ótima, visto que deram notas entre 8 e 10, o que me motiva a continuar 

na busca por estratégias alternativas que contribuam com o ensino dos alunos e estimulem 

outros professores a utilizar diferentes recursos em suas aulas, a fim de torná-las mais 

interativas e menos engessadas. 
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Questão 8) Jogaria novamente? 

 

Figura 52. Gráfico do resultado referente à 8ª questão do 3° questionário destinado aos alunos 

 

Fonte: Autora 

  

No que diz respeito à Figura 52, a maioria dos estudantes disse que jogaria novamente, 

o que mostra que eles gostaram desse tipo de atividade. E, isso me estimula a desenvolver 

atividades futuras. 

 

Questão 9) A dinâmica da atividade é de fácil compreensão? 

 

Figura 53. Gráfico do resultado referente à 9ª questão do 3° questionário destinado aos alunos 

 
 

Fonte: Autora 
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 Quanto à facilidade de compreensão da atividade, 73% avaliaram como de fácil 

compreensão e 27% disseram que é mais ou menos fácil. O resultado era esperado, pois os 

alunos tiveram uma explicação minuciosa da atividade, bem como dicas de quais perguntas 

deveriam fazer para os suspeitos e assim, obter os vídeos com as análises dos materiais 

coletados.  

 

Questão 10) A atividade despertou seu interesse em estudar mais a disciplina de Química? 

 

Figura 54. Gráfico do resultado referente à 10ª questão do 3° questionário destinado aos alunos 

 

Fonte: Autora 

 

Ao examinar a questão proposta, mais de 73% dos alunos afirmaram que se sentiram 

mais interessados em estudar a disciplina de Química. As respostas indicam que quando o 

professor traz atividades diversificadas para a aula, os alunos se interessam e participam mais 

ativamente. 
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 Questão 11) Você acha que o jogo proporcionou uma maior proximidade da Química 

com o seu cotidiano? 

 

Figura 55. Gráfico do resultado referente à 11ª questão do 3° questionário destinado aos alunos 

 

Fonte: Autora 

 

 Através das respostas obtidas na questão 11, é possível verificar na Figura 55 que a 

maior parte dos discentes achou que o jogo proporcionou uma maior proximidade da Química 

com o seu cotidiano, uma vez que eles puderam ver a aplicação de produtos utilizados em 

casa, em uma reação química para teste de fibra sintética ou natural (que compõem as roupas 

que eles usam) e etc. Além disso, puderam ver um exemplo de como é uma análise de 

amostras coletadas em uma cena de crime e associar a séries criminais que eles assistem. 

 Além das perguntas fechadas, no questionário também havia uma questão aberta para 

os alunos deixarem o seu feedback sobre a experiência, podendo ser críticas, sugestões, 

elogios, reclamações, etc. Abaixo seguem alguns elogios sobre o jogo e pedidos para que no 

próximo trimestre tenham mais atividades como essa. 

 

“Eu adorei o jogo, e a dinâmica, me senti jogando criminal case ou assistindo CSI 

kkkkkkkkkk.” 

 

“Foi muito bom, gostaríamos de fazer de novo. Fazer no presencial quando 

possível.” 

 

“Adoramos o jogo, achamos muito criativo e dinâmico.” 

 

“Eu gostei muito do exercício, foi um dos melhores do trimestre, espero que tenha 

mais desses.” 

 

“Achei a ideia muito criativa e interessante de fazer, faria mais vezes com certeza.” 

 

81,8%; 82% 18,2%; 18%
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Portanto, o desenvolvimento de atividades gamificadas e contextualizadas 

caracterizam-se como estratégias do fazer pedagógico, onde o espaço de construção e 

reconstrução do conhecimento são as principais ênfases, pois esse tipo de estratégia possui 

enorme potencial pedagógico quando usado com sabedoria. 

Por esse motivo, pretende-se desenvolver e aplicar todas essas atividades 

presencialmente, quando for possível, com a finalidade de verificar a compreensão dos alunos 

quanto aos conteúdos que lhes foram apresentados e deixar que eles administrem a proposta, 

tomando para isso, as medidas que julgarem necessárias para resolver o problema encontrado 

e realizando, ao final, as análises que estiverem disponíveis. Dessa forma, serão formados 

cidadãos com senso investigativo e crítico, capazes de se posicionar e tomar decisões sobre a 

melhor maneira de proceder quanto a um acontecimento, seja ele qual for. Por exemplo, a 

simulação de uma cena de crime articulada inteiramente aos conteúdos já ministrados em 

aula, retomando conceitos aprendidos de maneira lúdica e interativa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em concordância com os motivos expostos anteriormente e dentro das limitações, 

pandemia da Covid-19, os resultados obtidos foram satisfatórios, tendo em vista que os 

jogos foram aplicados e realizados com sucesso, atendendo então, as expectativas de um 

jogo didático, ou seja, ser capaz de ensinar enquanto diverte, cumprindo então, sua função 

lúdica e didática. Além disso, foi possível despertar a curiosidade nos alunos sobre a 

Ciência Forense e sobre os tópicos abordados no conteúdo de Química ao longo do 

trimestre.  

Portanto, o objetivo geral deste trabalho — utilizar uma sequência didática como 

recurso facilitador do processo de ensino-aprendizagem no Ensino Médio, contextualizando o 

conteúdo programático de Química visto em sala de aula com a Ciência Forense através de 

uma sequência de três atividades, e, a partir dessas atividades, estimular, motivar e despertar 

maior interesse no discente em aprender essa Ciência da Natureza através de recursos 

didáticos baseados na gamificação e na experimentação que tornem a aprendizagem 

significativa — foi alcançado, como é possível confirmar por um dos resultados expostos ao 

longo do texto, figura 54.  

Também, com relação aos feedbacks enviados pelos alunos, é possível concluir que 

elas contribuíram para o alcance dos objetivos específicos, como por exemplo: “reforçar o 

aprendizado e revisar os conteúdos vistos em sala de aula através de atividades lúdicas”; 

“combinar conhecimento químico e raciocínio lógico, principalmente no caso do Escape 

Game” e “testar as habilidades e o senso crítico dos alunos e, sobretudo, o trabalho 

cooperativo para a resolução de problemas”, o que pode ser comprovado, respectivamente, 

pelos comentários de alguns alunos já expostos anteriormente, como: “achei muito importante 

para o nosso aprendizado”; “eu achei o jogo uma ótima proposta para aprender sobre química 

de um jeito divertido”; “me fez pensar muito e isso é incrível” e “foi bem interessante o jogo, 

fez a gente trabalhar em equipe e lidar com os colegas, jogaria outra vez, pois é uma forma de 

aprendizado e fixação das matérias”. 

Presume-se então, que a quebra na rotina dos estudantes utilizando atividades 

lúdicas foi o fator preponderante para a participação e desempenho satisfatório dos 

mesmos. Por esse motivo, foi possível perceber que as atividades com jogos podem 

representar um recurso pedagógico eficaz, já que atinge a cognição dos discentes de forma 

mais significativa e aproxima a relação entre aluno-aluno e professor-aluno. 
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Sendo assim, a introdução de ferramentas facilitadoras para o aperfeiçoamento 

didático neste trabalho foi essencialmente importante e vantajosa, sobretudo no que se 

refere ao ensino e à apropriação do conhecimento de Química, o qual não deve ser 

entendido como um conjunto de aprendizados isolados, prontos e acabados, e sim uma 

construção da mente humana em constante mudança. 

E, como os jogos foram aplicados após aulas sobre os temas: Tabela Periódica; 

Ligações Químicas; Número de Oxidação e Funções Inorgânicas, serviu como uma 

proposta lúdica e educativa de revisão e avaliação do conteúdo abordado. Tal ponto, 

colaborou para um melhor desempenho dos alunos ao estudar os conteúdos que vieram na 

sequência, bem como a participação e dedicação por parte dos mesmos nas atividades. 

O interesse dos estudantes bem como os resultados positivos do trabalho, foram 

cruciais, no que diz respeito ao desenvolvimento e aplicação de novos projetos voltados à 

educação com o propósito de incentivar sempre a constante busca por conhecimento, 

estimular o senso crítico e fazer a diferença na vida dos discentes, de modo que eles 

consigam enxergar as possibilidades onde o mundo inteiro disse não existir. 

É importante reforçar neste trabalho que a intenção não é formar ou exigir que o 

professor seja um construtor de jogos ou expert em games, mas sim trazer à tona todas as 

potencialidades que esse objeto tem para a promoção de uma experiência educativa, 

sobretudo diante das dificuldades em proporcionar uma formação digital na escola. Por 

isso, é necessário o fomento de experiências com games já na formação inicial, assim como 

trazer a discussão e a vivência da utilização de objetos educacionais, principalmente os do 

meio digital (ORTIZ; DORNELES, 2018). Por esse motivo, espero que os professores 

possam utilizar os jogos aqui disponibilizados em suas aulas em busca de facilitar e melhorar 

o caminho para tornar o aprendizado dos discentes mais significativo. 
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APÊNDICE A - Plataformas utilizadas para a criação dos materiais 

 

1. Plataformas utilizadas 

 

1.1. Planner 5d 

 

O Planner 5d é um aplicativo, disponível online e para Android e iPhone (iOS), que 

disponibiliza aos usuários um ambiente no qual podem criar plantas de casas 2D/3D e montar 

a decoração de cômodos de forma fácil, rápida e gratuita. Há centenas de modelos, cores, 

texturas, móveis e outros objetos para que consiga chegar o mais próximo da realidade que 

deseja. (Figura 56) 

 

Figura 56. Página inicial do site Planner 5d 

 

Fonte: Autora 

 

Em um primeiro momento, a pessoa pode navegar entre as galerias da aplicação para 

descobrir uma planta baixa mais parecida com a que deseja e a partir dela, adaptar para 

conseguir o formato ideal de seu ambiente. Como ele permite o uso de arrastar e soltar, é 

muito fácil alterar suas dimensões.  

A interface amigável do Planner 5d, o design interessante e o recurso de arrastar e 

soltar, fazem com que a experiência de uso seja extremamente agradável. Há um modo de 

demonstração gratuito, online e sem a necessidade de realizar cadastro, porém, tudo que for 

feito nele não poderá ser salvo até que seja feito um cadastro na plataforma. 
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1.2. Prezi 

 

O Prezi é um software, que foi lançado em 2009 em Budapeste (Hungria), utilizado 

para a criação de apresentações de alto impacto através do conceito não linear, 

de apresentações com zoom, fazendo com que o dinamismo da apresentação saia do comum e 

crie um maior interesse pelo assunto. Tudo é criado numa estrutura única. O Prezi utiliza o 

mesmo conceito do Google Maps® para reduzir e ampliar imagens e textos de uma forma 

cativante que conquista a audiência. (Figura 57) 

 

Figura 57. Página inicial do Prezi 

 

Fonte: Autora 

 

A plataforma disponibiliza uma versão gratuita que roda a partir do navegador. Após 

cadastro, é possível criar suas apresentações. Além disso, é possível reutilizar apresentações 

públicas compartilhadas por outros usuários. 

Além da versão gratuita, há também opções de uso pagas que permitem o acesso a 

mais funcionalidades, como monitorar quanto tempo cada aluno ficou em cada slide e levou 

para concluir a atividade.  

 

1.3. Canva 

 

Lançado em 2013, o Canva é uma ferramenta online que tem a missão de garantir que 

qualquer pessoa no mundo possa criar qualquer design para publicar em qualquer lugar. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Navegador_(inform%C3%A1tica)
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Figura 58. Página do Canva após a criação e o login em uma conta 

 

Fonte: Autora 

 

Ele é um editor gráfico que além da versão gratuita, possui um plano pago, chamado de 

Canva Pro. Ele permite criar artes de forma fácil, usando modelos prontos ou criando os próprios 

layouts, sendo o serviço útil na criação de posts para redes sociais ou para sites, cartões para 

impressão, materiais gráficos como cartazes, folders, currículos, entre várias outras opções. Ele 

pode ser usado na versão web, direto no navegador, em programas para computadores Windows 

macOS e também em aplicativos para celulares Android e iPhone (iOS).  

A quantidade de templates prontos é um ponto de destaque do Canva, já que o app possui 

um catálogo extenso e bem organizado, que facilita a busca pelo modelo desejado. O usuário pode 

pesquisar pelo formato de documento que quiser, como cartão, currículo, cartaz, convite, panfleto, 

mapa mental, infográfico, logotipo, apresentação de slides, entre outros. Além disso, é 

possível encontrar modelos prontos para redes sociais, segmentados entre stories, feed, capa ou 

thumb do YouTube, por exemplo. Por fim, também há opções animadas. 

A ferramenta de busca permite encontrar tanto formatos prontos, quanto específicos. E os 

recursos de edição são fáceis de usar e bastante objetivos. A tela mostra a arte pronta e o usuário 

pode movimentar livremente todos os objetos da peça, dimensionando e posicionando como quiser 

dentro do espaço.  

Ao clicar em um item, outras opções de edição serão disponibilizadas, como troca de texto, 

mudança de cor ou adição de efeitos de transparência ou sombreamento. 

Ademais, um menu lateral ajuda na implementação de elementos na arte, permitindo que o 

usuário encontre novas formas gráficas para adicionar, edite textos com várias fontes diferentes, 

faça upload de imagens pessoais, entre outras opções. 

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/windows-10.html
http://www.techtudo.com.br/mobile/android/
https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/iphone-2020.html
https://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/ios.html
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1.4. Genially 

 

Genially é uma plataforma multifunções especializada em recursos digitais para o 

desenvolvimento de estratégias criativas, digitais e interativas sem precisar de nenhum 

conhecimento técnico, o que oferece uma gama de possibilidades de criação de ferramentas 

de ensino. (Figura 59) 

 

Figura 59. Página inicial do site Genially 

 

Fonte: Autora 

 

O objeto principal dessa plataforma é a exploração de ambientes semelhantes a slides, 

mas nem de longe a Genially se resume a isso. Ela é bastante completa e oferece uma série de 

recursos interessantes, como a projeção de infográficos, banners, animações interativas e 

atividades gamificadas. Infelizmente, ela ainda não possui tradução para a língua portuguesa, 

mas assim como diversas outras ferramentas, isso não chega a ser uma dificuldade para o uso, 

visto que os botões e recursos são localizados de modo que o usuário os utilize de forma 

intuitiva. Porém, caso necessário, é possível escolher o melhor idioma entre inglês, francês ou 

espanhol. A Genially possui uma versão premium, mas a partir do modo gratuito já é possível 

explorar diversos recursos e funcionalidades. (Figura 60) 
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Figura 60. Recursos e funcionalidades 

 

Fonte: Autora 

 

A gamificação disponível nessa plataforma, sem sombra de dúvidas, é o melhor do 

universo Genially, pois é o local onde estão diversos recursos de gamificação, desde 

flashcards e apresentação de objetos de leitura interativos até jogos de perguntas e respostas 

que aliam recursos de jogos clássicos, como corrida, jogos de tabuleiro, sinuca, escape game, 

dentre outros. Dentre os jogos, será explorado o Escape Game na segunda atividade 

desenvolvida e aplicada aos discentes. 
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APÊNDICE B - Apresentação do Escape no Prezi 
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APÊNDICE C - Chaves de respostas do Escape 
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APÊNDICE D - Feedback sobre o Escape 

 

Este formulário consistiu na avaliação do uso do Escape Room no formato digital 

envolvendo conteúdos químicos. Os alunos responderam às questões que seguem, para 

contribuir com essa avaliação. 

 

E-mail 

__________________________________ 

 

Seu nome: 

___________________________________ 

 

Turma:  

(   ) 2001 

(   ) 2002 

 

É divertido? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

É fácil desvendar os códigos para abrir os links com os arquivos? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

As regras estão claras? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Você indicaria o jogo para um amigo? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Aprendeu algo com o jogo? 

(   ) Sim 

(   ) Não 
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O jogo estimulou o trabalho em equipe? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Jogaria novamente? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Você identificou algum inconveniente na realização dessa atividade? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

Se “Sim”, qual? 

________________________________________________________________ 

 

Atribua uma nota (de 0 a 10) para representar a sua satisfação com a atividade. 

 

Deixe aqui o seu feedback sobre a experiência (críticas, sugestões, elogios, reclamações 

etc.). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E - Registro de Participação e Feedback “Química da Descoberta” 

 

Neste formulário, foi solicitado a cada aluno que atribuísse uma nota ao escape game 

intitulado “Química da Descoberta”, uma vez que a opinião deles era muito importante.  

 

E-mail  

___________________________________ 

 

Nome 

___________________________________ 

 

Turma 

(   ) 2001 

(   ) 2002 

 

Avalie a atividade interativa “Química da Descoberta” atribuindo uma nota (de zero a 10) que 

represente a sua satisfação. 
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APÊNDICE F - Roteiros “Análise de cena de crime” 
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APÊNDICE G - Avaliação da atividade “Análise de cena de crime” 

 

 Este questionário teve como objetivo, mapear, coletar e analisar, além das conclusões 

tiradas da cena de crime, a opinião pessoal dos alunos referente à atividade. 

 

E-mail  

___________________________________ 

 

Nome 

___________________________________ 

 

Turma: 

(   ) 2001 

(   ) 2002 

 

Quem é o culpado pela invasão à casa do Químico? 

(   ) Erivaldo 

(   ) Pierre 

(   ) Florêncio 

 

Quais as evidências foram coletadas na cena do crime? 

___________________________________________________________________________ 

 

Qual é o tipo de tecido encontrado na cena do crime? 

(   ) Fibra sintética 

(   ) Fibra natural 

 

Qual é a característica das amostras de terra, encontrada na cena de crime, depois da adição de 

fenolftaleína? 

(   ) Ácida 

(   ) Básica 
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Nas análises, foram utilizados ácido acético e hidróxido de sódio que são fonte de produtos 

utilizados no cotidiano conhecidos como: 

___________________________________________________________________________ 

 

As evidências recolhidas foram suficientes para concluir o caso? 

(   ) Sim 

(   ) Não  

(   ) Mais ou menos 

 

Você gostou desse tipo de atividade? Achou divertida? Atribua uma nota (de 0 a 10) que 

represente a sua satisfação com a mesma. 

 

Jogaria novamente? 

(   ) Sim 

(   ) Não  

(   ) Talvez 

 

A dinâmica da atividade é de fácil compreensão? 

(   ) Sim 

(   ) Não  

(   ) Mais ou menos 

 

A atividade despertou seu interesse em estudar mais a disciplina de Química? 

(   ) Sim 

(   ) Não  

(   ) Mais ou menos 

 

Você acha que o jogo proporcionou uma maior proximidade da Química com o seu cotidiano? 

(   ) Sim 

(   ) Não  

(   ) Mais ou menos 
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Deixe aqui o seu feedback sobre a experiência (críticas, sugestões, elogios, reclamações etc.). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

APÊNDICE H - Links de acesso ao acervo dos materiais confeccionados 

 

Recurso Link de acesso 

Mídias de todas as 

atividades 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q072lWRGkCDEgZqO1Dz

M3V25vFWNJ3Wa?usp=sharing 

Mídia digital da 

primeira atividade 
https://prezi.com/view/RiqWG6PtnEgYmaoERkf8/ 

Mídia digital da 

segunda atividade 

https://view.genial.ly/60da5b690b2c410d146be35e/interactive-

content-quimica-da-descoberta 

Mídia digital da 

terceira atividade 
https://prezi.com/view/b5bF1PDA5lsbeBadsw6t/ 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q072lWRGkCDEgZqO1DzM3V25vFWNJ3Wa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q072lWRGkCDEgZqO1DzM3V25vFWNJ3Wa?usp=sharing
https://prezi.com/view/RiqWG6PtnEgYmaoERkf8/
https://view.genial.ly/60da5b690b2c410d146be35e/interactive-content-quimica-da-descoberta
https://view.genial.ly/60da5b690b2c410d146be35e/interactive-content-quimica-da-descoberta
https://prezi.com/view/b5bF1PDA5lsbeBadsw6t/
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