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RESUMO 
 

MELATTI, Giovana Caraballo. O RPG eletrônico: uma atividade lúdica voltada para 
o ensino de Cinética Química no Ensino Médio. 2018. Dissertação (Mestrado em 
Formação Científica, Educacional e Tecnológica) – Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, Curitiba, 2018. 
 

Os motivos que fazem com que estudantes de Ensino Médio apresentem 
dificuldades de aprendizagem em conteúdos escolares da disciplina de Química 
estão associados, muitas vezes, ao modo como as aulas são ministradas pelos 
docentes e, também, ao fato de que muitos alunos apresentam lacunas de 
conhecimentos de assuntos prévios que são necessários para a compreensão dessa 
disciplina. Entre os conteúdos de Química que apresentam os maiores índices de 
falhas de aprendizagem, segundo pesquisa realizada no Portal de Periódicos Capes 
e indexador de periódicos Scielo, em trabalhos publicados entre os anos 2002 e 
2017, está a Cinética Química. Os motivos geradores das dificuldades vêm, muitas 
vezes, atrelados à falta de interesse dos estudantes pelo tema abordado e podem 
interferir não somente no desempenho desses discentes em provas escolares 
correspondentes ao assunto, como também no ingresso ao ensino superior, nas 
avaliações de disciplinas correlatas e, até mesmo, na resolução de problemas do 
cotidiano. Como forma de contribuir com a área de ensino de Química, as autoras 
deste trabalho criaram um jogo eletrônico no estilo RPG sobre esse conteúdo. A 
pesquisa teve como objetivo analisar, com base na perspectiva histórico-crítica, 
como esse jogo pode contribuir para o ensino de Cinética Química. Buscando 
atender a essa questão foi desenvolvida uma sequência didática que explora o 
modo de se utilizar o jogo, em conjunto com outras técnicas, para atender a esses 
pressupostos, com base nas percepções das necessidades atuais da educação em 
relação ao conteúdo escolhido. Nessa sequência, sugere-se que seja realizado com 
os estudantes: a aplicação de um questionário inicial, roda de conversa inicial, 
aplicação do jogo, aplicação de um questionário final e roda de conversa final. Os 
momentos que antecedem a aplicação do jogo têm como objetivo analisar a zona de 
conhecimento atual dos estudantes e seus conhecimentos prévios, enquanto os 
momentos posteriores ao uso da ferramenta são sugeridos como forma de observar 
os conhecimentos adquiridos pelos estudantes ao decorrer do processo. Tanto as 
etapas anteriores ao jogo quanto as que o sucedem podem sofrer adaptações pelo 
docente aplicador. Os dados que se referem à análise do jogo e suas relações com 
o conceito de ZDI de Vigotski foram ordenados segundo a metodologia de Bardin e 
as categorias escolhidas para análise emergiram das próprias leituras de trabalhos. 
As reflexões decorrentes da análise das categorias levam a afirmar que o produto é 
capaz de gerar benefícios para o processo de aprendizagem de Química, porém, 
podem ocorrer algumas falhas, como a abordagem de conteúdo de maneira 
superficial ou, até mesmo, o não aprendizado por parte de estudantes que atuam de 
forma passiva. Portanto, as potencialidades do uso do produto, no ensino e 
aprendizagem da Química, serão diretamente dependentes da forma como o 
professor fará adaptações na sequência didática, considerando a ZDI dos 
educandos durante o processo, com base nas considerações iniciais que são 
singulares de cada indivíduo. 
 
Palavras-chave: Cinética Química. Aprendizagem. Role Playing Game. Zona de 
Desenvolvimento Iminente. Ensino de Química. 



ABSTRACT 
 
MELATTI, Giovana Caraballo. The Electronic RPG: A ludic activity turned to the 
teaching of Chemical Kinetics in High School. 2018. Dissertation (Mastering in 
Scientific, Educational and Technologic Formation) – Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, Curitiba, 2018. 
 
The reasons that make high school students presents learning difficulties in school 
contents in the subject of Chemistry are often associated to the way in which classes 
are taught by teachers and also the fact that many students present knowledge gaps 
of previous subjects that are necessary to understand that discipline. Among the 
contents of Chemistry that presents highest rates of learning failures, according to 
the research in Capes Periodicals and Scielo Portal in articles that were published 
between 2002 and 2017, is the Chemical Kinects. The reasons for difficulties are 
often linked to the lack of interest in the subject and may interfere, not only in the 
students performance in school testes about the subject, but also in the entrance to 
higher education, in tests of related subjects even in solving everyday problems. As a 
way of contributing with the teaching area of Chemistry the authors of this paper 
created a RPG electronic game about the content of Chemical Kinects. This research 
aimed to analyze, based on historical-critical perspective, how this game can 
contribute to Chemical Kinects teaching. Seeking to answer this question, it was 
developed a didactic sequence that explores how to use the game together with 
other techniques to attempt these assumptions based on the perceptions of the 
current needs of education in relation to the chosen content. In this sequence, it is 
suggested that it be carried out with students: the application of an initial 
questionnaire, the initial conversation, game application, application of a final 
questionnaire and the final conversation. The moments before the game application 
aims to analyze the current knowledge zone of students and their previous 
knowledge, while the moments after the use of tools are suggested as a way to 
observe the knowledge acquired during the process. Both the pre and post-game 
may be adapted by the teacher. The data that refer to the game analysis and its 
relations with ZID Vigotski’s concept were ordered according to the Bardin’s 
methodology and the chosen categories for analysis emerged from the readings of 
cited papers. The reflections resulting from the analysis of the categories leads to the 
assertion that the product is capable to generate benefits to the learning process in 
Chemistry, however, with some flaws, such as the content approach on a superficial 
way or even non-learning by students who act in a passive way. Therefore, the 
potential of using the product on teaching and learning Chemistry, will depend, in a 
directly way on how the teacher will adapt on the didactic sequence, considering the 
ZID of the students during the process based on their initial considerations that are of 
each individual. 
 
Keywords: Chemical Kinetics. Learning. Role Playing Game. Zone of Imminent 
Development (ZID). Chemistry teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muitas são as reclamações de estudantes do Ensino Médio quanto às 

dificuldades de compreensão das matérias que lhes são ensinadas nas escolas. Os 

motivos elencados por eles são variados, mas um que nos chama a atenção envolve 

diretamente a maneira como os conteúdos são ensinados pelos professores 

(SANTOS; SOARES, 2011). 

Falando especificamente da disciplina de Química, quando as dificuldades de 

compreensão são encontradas pelos alunos, muitos acabam por recorrer à 

excessiva memorização para garantir a realização das tarefas que lhes são 

propostas (SANTANA; REZENDE, 2008). Porém, isso não acontece por vontade 

própria dos estudantes, mas pelo fato de o modelo de ensino usado nas escolas 

priorizar a avaliação dos discentes por meio de repetição memorística e reforçar o 

uso de métodos que levam os estudantes a decorar fórmulas, nomes e tabelas 

(YAMAMOTO, 2016). 

Nas palavras de Charlot (2015, p. 7): “O universo escolar continua sendo 

aquele organizado nos séculos XVI e XVII, principalmente pelos jesuítas: tempo, 

espaço e atividades fragmentadas com avaliações individuais”. Desse modo, o 

modelo de ensino utilizado na maioria das escolas brasileiras acaba sendo, muitas 

vezes, inapto para promover o desenvolvimento de competências e habilidades 

recomendadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM) e 

o uso desse modelo de ensino pode fazer com que a Química seja considerada 

como maçante e entediante (SANTANA; REZENDE, 2008). Sobre isso, Amorim 

(2002, p. 19) escreve: 

 

Um dos motivos que faz com que a Química ensinada no Ensino Médio seja 
pouco atraente é a metodologia adotada pelos professores de química, que 
tem como principal objetivo decorar fórmulas, regras de nomenclatura dos 
compostos e classificação dos compostos, fazendo com que a química seja 
vista como uma disciplina não atrativa pelos alunos. 

 

Ou seja, muitas vezes os alunos não se interessam ou vão mal nessa 

disciplina não apenas porque a consideram uma ciência complexa, mas, também, 

porque a forma como é apresentada não a torna atrativa. O fato de se tentar ensinar 

apenas exigindo memorização como pressuposto básico para o aprendizado é que 
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desmotiva o aprendizado da Química. Nesse sentido, um aspecto a se pensar é a 

formação dos professores dessa área. 

Um levantamento realizado em 2016 pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelou que apenas 60,6% dos 

professores que ministram aulas de Química no Ensino Médio possuem nível 

superior com licenciatura nessa disciplina, algo bastante inquietante, por ainda estar 

aquém do estipulado (BRASIL, 2017). Os estados localizados ao Sul do país (Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) são os que mais se aproximam das 

expectativas almejadas em relação ao percentual de disciplinas que são ministradas 

por professores com formação específica e adequada (acima de 55%), enquanto 

Mato Grosso, Bahia, Tocantins e Distrito Federal apresentam as porcentagens mais 

baixas (abaixo de 30%) e, portanto, distantes do ideal (BRASIL, 2017). 

Os resultados obtidos pelo PISA (acrônimo em inglês para Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos) também são preocupantes. No ano de 2006, o 

Brasil ocupou a posição 52 em um ranking que compara o nível de aprendizagem 

dos estudantes de nível básico de 57 países, ficando à frente apenas de Colômbia, 

Tunísia, Azerbaijão, Qatar e Quirguistão (BRASIL, 2007). No ano da última aplicação 

do PISA, que ocorreu quase após uma década (2015), o ranking passou a avaliar 76 

países e o Brasil ocupou a posição de número 60 (BRASIL, 2016). Nesse mesmo 

ano, os resultados específicos da área de Ciências, que engloba as disciplinas de 

Física, Química e Biologia, mostraram que o desempenho dos jovens brasileiros foi 

bem inferior ao da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE): a pontuação média do Brasil foi de 401, enquanto a média dos 

estudantes dos países membros da OCDE foi de 493 pontos (BRASIL, 2016). 

Os resultados do Terceiro Estudo Regional Comparativo e Explicativo (Terce), 

coordenado pela Unesco e realizado em 15 países da América Latina, também são 

insatisfatórios, visto que numa escala de I a IV, a maioria dos alunos brasileiros 

possui níveis I e II de aprendizado em Ciências (UNESCO, 2015). 

Ademais, reforçando os dados desfavoráveis, de acordo com os números 

apresentados pelo Censo Escolar da Educação Básica (BRASIL, 2017), ainda não 

foram observadas mudanças significativas na educação brasileira na última década 

e as tendências dos anos anteriores permanecem distantes das metas do Plano 

Nacional de Educação (PNE), entre as quais se destacam: i) fomentar a qualidade 

da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo 
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escolar e da aprendizagem; e ii) garantir que os profissionais da educação básica 

tenham acesso à formação continuada, considerando as necessidades e contextos 

dos vários sistemas de ensino (BRASIL, 2014). 

Diante do quadro alarmante anteriormente apresentado, é preciso, pois, que 

se pense em estratégias para que os dados acima relacionados comecem a 

apresentar alguma melhoria. Para isso, são necessárias várias ações. Nesta 

dissertação, interessou-nos pensar na aprendizagem de Química dos estudantes 

causada pela melhoria da qualidade das aulas ministradas pelos professores, ainda 

que se leve em consideração que essa melhoria não seja capaz de, individualmente, 

melhorar os índices, mas que pode contribuir (SANTANA; REZENDE, 2008). 

A motivação para a realização deste trabalho surgiu a partir de conversas 

informais com professores de Química da cidade de Curitiba nas quais se lecionou, 

observações em sala de aula e, principalmente, pesquisas sobre dificuldades que os 

alunos da segunda série do Ensino Médio apresentam na compreensão dos 

conteúdos de Química.  Essas pesquisas foram realizadas no indexador de 

periódicos Scielo e no Portal de Periódicos Capes, selecionados por sua importância 

no meio científico, para os anos entre 2002 e 2017, visando entender de que forma 

ocorrem os processos de ensino dessa disciplina nas escolas durante os últimos 

anos e qual é a relação disso com os baixos índices de aprendizagem de conteúdos 

específicos. Nos próximos capítulos serão abordados os detalhes dessa busca.  

A pesquisa na qual este trabalho se baseou foi, então, pautada em 

estabelecer a relação entre um conteúdo que é considerado pelos estudantes como 

sendo de difícil aprendizagem, segundo os trabalhos lidos, e um método que se 

mostre capaz de contribuir com o processo de aprendizagem, de modo que se 

possa colaborar com a área de ensino de Química no sentido de apresentar 

reflexões sobre a realidade atual. Nesse contexto, a pesquisa contemplou o ensino 

de Cinética Química por ainda existirem poucos estudos que relacionem o ensino 

desse conteúdo com métodos alternativos de ensino, tal como será apresentado 

mais adiante. 

Segundo Atkins (2006, p. 643) a Cinética Química pode ser definida como “o 

estudo das velocidades das reações químicas”. No entanto, outras definições mais 

atualizadas também são escritas por diferentes autores. Para Pereira (2017, p. 1), a 

Cinética Química “é o estudo da forma como ocorrem as reações químicas e da sua 

velocidade, através de uma análise quantitativa das variações de concentração com 
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o tempo”. Já para Rampon (2016, p. 2), “a Cinética Química é o estudo da taxa na 

qual as reações químicas ocorrem”. Neste trabalho escolheu-se a definição de 

Pereira por ser a mais atualizada e completa.  

De acordo com Scolari et al. (2007), o aprendizado de conteúdos do Ensino 

Médio, como Cinética Química, deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos 

processos químicos em si, quanto da construção de um conhecimento científico em 

estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, 

sociais, políticas e econômicas. Desta forma, os estudantes podem julgar com 

fundamentos as informações fornecidas pela tradição cultural, mídia e pela própria 

escola e tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos 

(SCOLARI et al., 2007). 

Segundo os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (PCNEM, 2000), ao 

entender o conteúdo de Cinética Química o estudante deve ser capaz de tomar 

decisões relacionadas à escolha e compra de produtos de seu cotidiano (por 

exemplo, após comprar frutas, como deve proceder para antecipar ou desfavorecer 

o amadurecimento delas de modo que possam ser consumidas atendendo ao uso 

do consumidor?) (BRASIL, 2000). Além disso, o estudante deve ser capaz de 

executar ações sabendo quais serão as consequências geradas pelo efeito da 

velocidade da reação química envolvida no processo (por exemplo, quando reflete 

sobre o modo como uma refeição pode ser preparada com utilização mínima de gás, 

visando menor custo, e passa a considerar as possibilidades de cozinhar os 

alimentos inteiros ou cortados, pensando na superfície de contato) (BRASIL, 2000). 

A Cinética Química é, de fato, um tema relevante para os estudantes de 

Ensino Médio e para os egressos do nível básico de ensino por possuir inúmeras 

aplicações no cotidiano. Entretanto, muitas vezes, devido ao modo como é abordada 

nas escolas, se torna pouco atraente (SANTANA, 2006). Ou seja, a Cinética 

Química é um conhecimento científico que faz, sim, parte da vida das pessoas e seu 

aprendizado pode ser instigado se o professor se preocupar em mostrar isso aos 

discentes, o que pode ser feito por meio de métodos variados de ensino (ZAPPE; 

SAUERWEIN, 2016). 

Uma das formas de mostrar aos estudantes que um conteúdo escolar é 

relevante, além de instigar e promover o estímulo à aprendizagem é recorrer ao uso 

de jogos, que são atividades lúdicas que contêm regras e que têm como ideia 

principal fazer com que os jogadores atinjam objetivos pré-estabelecidos (CUNHA, 
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2012). Esse tipo de recurso, segundo Amaral (2008), além de facilitar o processo de 

aprendizagem e despertar o interesse dos alunos, auxilia em seu desenvolvimento 

pessoal e sua atuação em cooperação na sociedade. 

De acordo com Soares (2013), para que bons resultados possam ser obtidos 

durante uma atividade lúdica escolar é essencial que o professor atue como 

mediador durante o processo, dado que uma ferramenta por si só não é capaz de 

educar. A escolha do jogo utilizado no ambiente escolar, então, segundo esse autor, 

deve ser feita com muito cuidado, pois não é sempre que surge no sujeito que brinca 

o sentimento de prazer (SOARES, 2013). Nesse sentido, Kishimoto (2003, p. 4) 

destaca que “embora predomine, na maioria das situações, o prazer como distintivo 

do jogo, há casos em que o desprazer é o elemento que caracteriza a situação 

lúdica”. 

Quando se trata do uso de jogos para a aprendizagem de conteúdos 

escolares, outro aspecto relacionado à escolha do jogo e que merece ser destacado 

é o de que o desenvolvimento cognitivo deve ocorrer de modo que, durante o 

preparo e aplicação da atividade lúdica, se considere a realidade que os jogadores 

vivem, ou seja, o contexto no qual eles estão inseridos (SOARES, 2013). 

A opinião acima (SOARES, 2013) vai ao encontro do pensamento de Lev 

Semionovitch Vigotski que evidencia a importância do lugar e do momento no 

processo de aprendizagem e defende que o desdobramento cognitivo não pode ser 

independente do contexto social, histórico e cultural (VIGOTSKI, 1998). Esse 

pensamento é parte da teoria Vigotskiana dentro da qual existe o conceito de Zona 

de Desenvolvimento Iminente (ZDI), que foi usada como suporte principal para a 

realização da pesquisa. 

Ao definir o conceito de Zona de Desenvolvimento Iminente (ZDI), Vigotski 

(2004) defende que deve-se verificar o duplo nível do desenvolvimento humano, ou 

seja: primeiramente o nível de desenvolvimento real, isto é, o que já está 

amadurecido e, em segundo lugar, a zona de desenvolvimento iminente, ou seja, os 

processos que, no curso do desenvolvimento das mesmas funções, ainda não estão 

amadurecidos, mas já se encontram a caminho, começam a brotar e amanhã, trarão 

frutos passando para o nível de desenvolvimento atual. 

Dentro do conceito de ZDI, além da importância dos contextos social, histórico 

e cultural citados anteriormente, também são abordados diferentes aspectos, como 
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a mediação realizada durante os processos de aprendizagem, as emoções 

envolvidas e outros, que serão detalhados no próximo capítulo. 

Diante do contexto anteriormente apresentado surgiu a questão: com base na 

perspectiva histórico-crítica, como um jogo pode contribuir para o ensino de cinética 

química? Buscando responder esta pergunta foi criado um jogo no estilo RPG 

eletrônico que explora a aliança entre a tecnologia, o ensino de maneira lúdica em 

sala de aula, a teoria Vigotskiana e a pretensão de atender às recomendações feitas 

nas Diretrizes Curriculares do Ensino Médio (BRASIL, 2013), cujos detalhes serão 

abordados nos próximos capítulos. 

Como a literatura brasileira ainda é de caráter investigativo no que se refere 

ao uso do RPG maker relacionado ao ensino, é necessário que mais pesquisas 

sejam feitas (IGNACIO, 2013). Portanto, a pesquisa visou contribuir com a área de 

educação, especificamente com o estudo de jogos voltados ao ensino. 

Os objetivos específicos desta pesquisa foram: a) buscar meios para 

customizar o software RPG VX Ace, em um jogo didático no estilo RPG eletrônico, 

ao conteúdo de Cinética Química; b) elaborar um roteiro de uso do jogo com 

aproximações ao conteúdo de Cinética Química para ser adaptado ao jogo 

eletrônico e que seja útil ao jogador; e c) desenvolver um manual que possa ser 

usado pelos docentes durante o momento de aplicação do jogo em sala de aula. 

No próximo capítulo o leitor se deparará com a explanação dos assuntos que 

norteiam a pesquisa: a aprendizagem da Cinética Química e suas dificuldades, o 

uso de atividades lúdicas no ensino de Química, o RPG como ferramenta de ensino 

e, como já anunciado anteriormente, a teoria da Zona de Desenvolvimento Iminente 

de Vigotski. Também serão abordados os aspectos metodológicos da pesquisa 

(capítulo 2), apresentados e discutidos os resultados da pesquisa (capítulo 3) e, por 

fim, descritas as considerações finais sobre a pesquisa realizada. 
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1 CONSIDERAÇÕES PARA ATUAÇÃO NO CENÁRIO DO ENSINO DE QUÍMICA 

NAS ESCOLAS BRASILEIRAS 

 

1.1 A aprendizagem da Cinética Química e suas dificuldades 

 

De acordo com Cunha (2012), quando se pensa no ensino de Química no 

Brasil é possível constatar que ele é, em grande parte, desvinculado da realidade, 

uma vez que o conteúdo é transmitido por si só, “teoria por teoria”, sem a prática 

como aspecto essencial desse aprendizado. Isso também envolve, segundo 

Yamamoto (2016), o modo como as aulas são ministradas. Quando algo é 

apresentado de forma estanque, sem reflexão e aplicabilidade, o que resta aos 

discentes é a simples memorização de informações, pouco aproveitando o que esse 

conhecimento poderia lhe proporcionar no que diz respeito ao desenvolvimento 

cognitivo e sua circulação em sociedade (YAMAMOTO, 2016). 

Em concordância com essa linha de pensamento, Scolari et al. (2007), 

apontam que a construção do conhecimento científico exige alterações profundas e, 

para tanto, é necessária uma mudança atitudinal por parte de todos os envolvidos: 

docentes, discentes, governo e sociedade. 

Para que se possa atuar no cenário atual é necessário, antes, identificar quais 

problemas específicos precisam ser solucionados. Portanto, ao pretender contribuir 

com a área de ensino de Química, primeiramente se faz necessário entender, de 

modo mais aprofundado, quais são as dificuldades que os alunos apresentam de 

compreensão dessa disciplina e quais motivos os levam a apresentar falhas de 

aprendizagem dos conteúdos. 

Em busca no indexador de periódicos Scielo e no Portal de Periódicos Capes, 

sobre trabalhos referentes aos anos entre 2002 e 2017 que continham as palavras 

dificuldades, ensino, aprendizagem e Química, foram identificados 16.307 trabalhos 

que ajudam a compreender melhor o cenário atual sobre o ensino dessa disciplina 

nas escolas. Deste total, foram selecionados para leitura os 15 primeiros mostrados 

por ordem de relevância, isto é, os mais lidos no sistema, oferecida como ferramenta 

na busca avançada nas plataformas indexadoras citadas. 

De acordo com Lima (2012) e Pinheiro, Medeiros e Oliveira (2010) existem 

grandes desafios no que concerne às dificuldades de aprendizagem, as quais se 

expressam de forma mais nítida em alguns conteúdos, especialmente os temas 
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ligados à físico-química, devido ao fato de se relacionarem com conhecimentos de 

outras disciplinas, como o português e a matemática.    

No trabalho intitulado As dificuldades de aprendizagem de química no ensino 

médio: uma barreira a ser rompida por alunos e professores, Gomes (2008) escreve 

sobre uma pesquisa realizada com 176 estudantes do ensino médio, na qual os 

participantes relatam que suas maiores dificuldades de compreensão da Química 

são relacionadas à interpretação de texto, matemática e entendimento de conceitos. 

No trabalho nomeado dificuldades no ensino-aprendizagem de química no 

ensino médio em algumas escolas públicas da região sudeste de Teresina, há o 

registro de 212 estudantes que atribuíram suas dificuldades de compreensão da 

disciplina de química à matemática e a forma como o professor aborda o conteúdo 

(PAZ et al., 2010). 

Em um estudo realizado por Santos et al. (2013) com 95 alunos da 1ª série do 

Ensino Médio de três escolas da rede pública estadual de ensino do município de 

Aracaju/SE, os estudantes relataram apresentar dificuldades de aprendizagem de 

química devido à ausência de base matemática, metodologias usadas pelos 

professores em sala de aula, déficit de atenção e dificuldades de interpretação. 

Observa-se que as dificuldades de compreensão da disciplina se repetem em 

diferentes instituições, com diferentes grupos de estudantes e que os conteúdos 

considerados como mais difíceis são assim vistos, geralmente, devido ao modo 

como são apresentados e à falta de domínio de conteúdos básicos, como 

interpretação de texto e conhecimentos matemáticos. 

Na pesquisa de Gomes (2008), quando pedido aos alunos para que 

atribuíssem notas aos conteúdos obrigatórios no currículo de química, numerando 

do mais fácil (número 1) até o mais difícil (número 10), os conteúdos que se 

destacaram como sendo mais complexos foram Estequiometria, Eletroquímica e 

Cinética Química (GOMES, 2008).  

Levando-se em consideração que apenas a opinião dos alunos não seria 

suficiente para dizer se um determinado conteúdo é mais difícil em relação a outro, 

foram feitas leituras de outros trabalhos para identificar os conteúdos sobre os quais 

os estudantes apresentam maiores dificuldades de compreensão. 

No artigo Avaliação das dificuldades dos ingressos no curso de licenciatura 

em química no sertão pernambucano (2015), que relata os dados de uma pesquisa 

realizada com 40 estudantes que haviam concluído o Ensino Médio poucos meses 
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antes da aplicação da pesquisa, 50% dos estudantes relataram apresentar 

dificuldades de compreensão do conteúdo de Cinética Química e atribuíram essas 

dificuldades ao modo como o conteúdo foi apresentado e a falta de domínio de 

assuntos considerados básicos, como matemática e simbologia química (SOUZA, 

2015). 

Em um trabalho recentemente escrito e apresentado Martorano e Marcondes 

(2013) relatam que comumente os docentes que atuam regularmente em sala de 

aula e autores de trabalhos nos quais se baseiam sua pesquisa (VAN DRIEL, 2002; 

KAYA; GEBAN, 2012; CAKMAKCI et al., 2005, 2010) descrevem que os alunos 

apresentam dificuldades de aprender os conceitos ligados à Cinética Química, 

porque um número considerável de estudantes ingressa no ensino médio com 

muitas falhas e lacunas de aprendizagem, como, por exemplo, dificuldades em 

interpretar gráficos, tabelas, dados experimentais, enunciados e exercícios, assim 

como descrito acima. 

Para Martorano (2007), a compreensão da velocidade de uma reação química 

envolve a interpretação de dados experimentais e o entendimento do caráter 

dinâmico das partículas, de modo que se torna necessário que os estudantes 

apresentem um entendimento complexo da natureza da matéria. Portanto, segundo 

o autor, é devido ao caráter empírico e abstrato que o conteúdo de Cinética Química 

tem sido apontado pelos professores como sendo de difícil abordagem 

(MARTORANO, 2007). 

Pozo e Crespo (2009) relatam as complicações que muitos alunos têm para 

interpretar o comportamento da matéria em termos submicroscópicos, que é 

bastante comum no universo da Química e, além disso, segundo esses mesmos 

autores, muitos indivíduos enfrentam dificuldades em entender a matéria como 

descontínua e de utilizar espontaneamente o modelo corpuscular em suas 

explicações, independente do grau de instrução recebida. 

Na pesquisa O ensino de cinética química nos periódicos nacionais, Zappe e 

Sauerwein (2016) descrevem que, além das dificuldades associadas ao 

entendimento do mundo microscópico, podem ocorrer equívocos no processo de 

formação do educando em função de estes não conseguirem expressar suas ideias 

em provas escritas ou discussões de sala de aula. Em outros casos, os autores 

citam que as falhas podem ocorrer em função das concepções alternativas dos 

professores geradas em sua formação (ZAPPE; SAUERWEIN, 2016). 



21 

 

No artigo de Martorano e colaboradores (2014), A História da Ciência no 

Ensino de Química: o ensino e aprendizagem do tema Cinética Química, os autores 

destacam que as dificuldades de aprendizagem do conteúdo são devido à 

complicação que os estudantes possuem para realizar leitura de tabelas, elaborar 

gráficos, usar símbolos da linguagem química e, principalmente, devido ao ensino 

desconecto com a realidade e a maneira como os conteúdos são ensinados 

(MARTORANO et al., 2014). 

Levando-se em consideração que o assunto de Cinética Química é 

considerado como complexo por exigir dos estudantes que consigam entender o 

mundo submicroscópico e possuam conhecimentos prévios de interpretação de 

texto, gráficos e tabelas, realizem operações matemáticas e façam uso das 

simbologias químicas, segundo os dados dos artigos citados, esse conteúdo foi o 

selecionado para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

1.2 O uso de atividades lúdicas no ensino de Química com foco nos jogos 

 

Estudos realizados por Kishimoto (2003) e Wajskop (2005) revelam que as 

primeiras reflexões em torno da importância do brincar na educação surgiram no 

século VII a.C, na antiga Roma e Grécia. De acordo com esses autores, Platão (428-

347 a.C.) defendia a ideia de que aprender brincando era uma escolha interessante 

que poderia ser feita em oposição à utilização da violência e da repressão. Ainda 

sobre a importância do brincar, Aristóteles (384-322 a.C.) sugeria que jogos que 

imitam a vida adulta eram importantes para as crianças como forma de preparo para 

a vida futura. Com o advento do Cristianismo, que ocorreu entre os séculos II e XIV, 

foi imposta uma educação disciplinadora, na qual os mestres recitavam lições e liam 

cadernos, enquanto os estudantes memorizavam conteúdos e obedeciam aos 

mestres. Além disso, diferentemente de Aristóteles, nessa época os jogos eram 

vistos como delituosos, à semelhança da prostituição e da embriaguez 

(KISHIMOTO, 2003). 

Durante o Renascimento surgiram novas visões sobre o assunto, autores 

como Erasmo de Roterdã (1466-1536) e Michel de Montaigne (1533-1592) 

defendiam que a educação deveria respeitar a natureza infantil e estimular a 

criatividade e que era possível associar o jogo à aprendizagem (WAJSKOP, 2005). 

Nessa época (séculos XV-XVI), o aparecimento de novos ideais passou a considerar 
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o jogo como conduta livre, que favorecia o desenvolvimento da inteligência e 

facilitava o estudo (WAJSKOP, 2005). 

Na Idade Moderna (século XV ao XVIII), com a Revolução Industrial, 

começou-se a viver o pragmatismo tecnicista e o desenvolvimento científico. 

Começou-se, então, a dar importância para a educação em prol do desenvolvimento 

social. Influenciados pelos pensamentos de suas épocas, Froebel (1782-1852), 

Montessori (1870-1909) e Decroly (1871-1932) elaboraram pesquisas a respeito das 

crianças pequenas e, por meio dos dados obtidos, contribuíram para o início do 

questionamento acerca do uso da concepção tradicionalista de ensino, inaugurando 

um período histórico no qual as crianças passaram a ser compreendidas e 

respeitadas enquanto seres ativos e estabelecendo bases para um novo sistema de 

ensino mais voltado aos infantes (KISHIMOTO, 2003; WAJSKOP, 2005). 

A partir dos séculos XIX e XX, surgiram teorias que dão destaque ao estudo 

científico do jogo com enfoques variados e, em certos casos, bem divergentes 

(NEGRINE, 1994). 

Segundo a Teoria do Recreio proposta por Schiller, por exemplo, o jogo 

possui o recreio como finalidade intrínseca. Essa teoria é parecida com a proposta 

por Lazarus, conhecida como Teoria do Descanso, na qual o jogo serve para 

restabelecer a energia gasta em atividades sérias ou úteis. Para Gross, o jogo é 

considerado um pré-exercício de funções necessárias para a vida adulta (NEGRINE, 

1994). 

Segundo Wallon e Piaget, os conteúdos dos jogos variam de acordo com o 

meio físico e social da criança. Na visão de Shterev, os jogos são um fenômeno 

histórico no desenvolvimento da cultura humana. Para Freud, Melanie Klein e S. 

Hall, os jogos são de origem biológica, enquanto para Winnicot, Elkonin e Vigotski, 

são de origem social (NEGRINE, 1994). Esta é uma ideia defendida neste trabalho 

“devido precisamente a que também o são sua natureza e sua origem, ou seja, a 

que o jogo nasce das condições da vida criança em sociedade” (ELKONIN, 1998, p. 

36). 

Para Elkonin (1998), o processo de constituição do jogo na história da 

humanidade não pôde surgir antes do trabalho, nem da arte. Este autor sintetiza 

assim sua compreensão sobre o processo de surgimento e desenvolvimento do 

jogo: 
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Assim, pode-se formular a tese mais importante para a teoria do Jogo 
protagonizado: esse jogo nasce no decorrer do desenvolvimento histórico 
da sociedade como resultado da mudança de lugar da criança no sistema e 
relações sociais. Por conseguinte, é de origem e natureza sociais 
(ELKONIN, 1988, p. 80).  

 

Segundo pressupostos de Brougère (2010), existe uma cultura específica ao 

jogo e também uma cultura geral definida por pré-requisitos. Quando se brinca, 

primeiramente se aprende a brincar e a controlar um universo simbólico particular, 

portanto, é necessário aprender primeiramente aquilo que se relaciona com o jogo 

antes de aderir a novos contextos. Por exemplo, para participar de jogos com 

números é necessário primeiramente aprender a contar (BROUGÈRE, 2010). 

Nesse contexto, Leontiev (1988) defende o jogo como uma atividade especial 

que permite que ocorram importantes transformações psíquicas no sujeito e que só 

pode surgir em um determinado momento da vida em sociedade. Em termos gerais, 

o jogo, para a teoria histórico-cultural, é uma “atividade em que se reconstroem, sem 

fins utilitários diretos, as relações sociais” (ELKONIN, 1998, p.19). Para Leontiev 

(1983), é o modo de vida historicamente existente em cada sociedade que produz a 

personalidade dos indivíduos, que se constituem como sujeitos, mas o modo de vida 

e as circunstâncias são sempre mediados por um conjunto de atividades que, por 

sua vez, servem como mediador da relação homem/mundo. 

Por apresentar argumentos mais condizentes com visão que se tem acerca 

de ações necessárias para serem adotadas no campo da educação , a perspectiva 

histórico-crítica foi usada como base ao longo de todo o trabalho.  

Com essa breve descrição sobre os estudos relacionados aos aspectos 

lúdicos na educação, percebe-se que, apesar de existirem diversas opiniões em 

torno da natureza e classificação dos jogos, advindas de autores com variados 

referenciais teóricos, parece haver uma concordância em relação à sua importância.  

Quando se trata especificamente dos jogos na disciplina de Química, Russel 

(1999), em extensa revisão bibliográfica, apresenta artigos que utilizam jogos para 

abordar nomenclaturas, fórmulas, equações e conceitos gerais de Química, Química 

Orgânica e Instrumentação. O jogo mais antigo descrito pela autora, em um total de 

73 artigos, data do ano de 1935. 

No Brasil, uma das primeiras propostas de uso de jogos didáticos para o 

ensino da Química foi divulgada em 1993, em um artigo publicado na revista 

Química Nova, de autoria de Craveiro et al. (1993). O jogo chamado Química: um 
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palpite inteligente é composto de perguntas e respostas e conta com o auxílio de um 

tabuleiro específico (CUNHA, 2012). 

Em 1997, na revista Química Nova na Escola, foi divulgada uma nova 

atividade lúdica de autoria de Beltran: um simulador para o comportamento de 

partículas, utilizando modelos para fusão, recristalização ou dissolução de 

substâncias, no qual as partículas são representadas por personagens. Em 2000, na 

mesma revista, foi publicado um artigo referente a outro simulador, de autoria de 

Eichler e Del Pino, o software “Carbópolis”, que simula situações ambientais por 

meio de questões-problema (CUNHA, 2012). 

No ano de 2004, como consequência da tese de doutorado intitulada O lúdico 

em química: jogos e atividades lúdicas aplicados ao ensino de química, o 

pesquisador Marlon Soares tornou-se grande referência para o estudo de jogos no 

ensino de Química. Nesse trabalho, é possível verificar um cuidado apurado quanto 

ao uso de jogos apoiado em um referencial teórico consistente (CUNHA, 2012). 

No ano de 2006, a revista Química Nova na Escola publica mais um artigo, 

agora com uma proposta de jogo de tabuleiro voltado para o ensino da 

Termoquímica, dos autores Soares e Cavalheiro. Desde então, o número de 

trabalhos e atividades lúdicas tem aumentado a cada ano no Brasil e no mundo 

(CUNHA, 2012; SANTANA; REZENDE, 2008). 

Em sua dissertação de mestrado intitulada O Lúdico em Ensino de Química: 

um estudo do estado da arte, Garcez (2014) destaca a existência de grupos que 

possuem como linha de pesquisa o desenvolvimento e o estudo de jogos educativos 

em Ensino de Química e a quantidade de trabalhos apresentados em eventos e 

periódicos: a) Grupo 1: localizado na Universidade Federal de Goiás e coordenado 

pelo professor Márlon Herbert Flora Barbosa Soares e pela professora Nyuara 

Araújo da Silva Mesquita, denominado LEQUAL (Laboratório de Educação Química 

e Atividades Lúdicas no Ensino de Química); b) Grupo 2: localizado na Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, coordenado pela professora Maria Celina Piazza 

Recena; c) Grupo 3: localizado na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e 

coordenado pelos professores Noé de Oliveira, Antônio Rogério Fiorucci e Edemar 

Benedetti Filho; d) Grupo 4: localizado em São Paulo e coordenado pela professora 

Daisy de Brito Rezende, denominado GALPEQ (Grupo de Atividades Lúdicas e 

Pesquisa em Ensino de Química); e) Grupo 5: localizado em Piracicaba, no campus 

da Universidade de São Paulo e coordenado pela professora Rosebelly Nunes 
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Marques; f) Grupo 6: localizado na Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro e coordenado pela professora Rosana Aparecida Giacomini; g) Grupo 

7: localizado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná e coordenado pela 

professora Márcia Borin da Cunha (GARCEZ, 2014). 

A ideia do ensino despertado pelo interesse do estudante passou a ser um 

desafio para os professores. O interesse por parte dos alunos passou a ser a força 

motora do processo de aprendizagem, e o professor passou a ser o gerador de 

situações estimuladoras para aprendizagem. É nesse contexto que o jogo didático 

vem ganhando espaço como instrumento motivador para a aprendizagem de 

conhecimentos químicos (SANTANA; REZENDE, 2008). 

A relevância do lúdico é abordada nos trabalhos de pesquisadores como 

Huizinga (1971), Vigotski (1984), Antunes (1998), Kishimoto (2002) e Carvalho 

(2004), entre outros. Segundo Vigotski (1984), o lúdico influencia enormemente o 

desenvolvimento da criança e, por meio do jogo, “a criança aprende a agir, sua 

curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o 

desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração” (p. 39). 

Essa importância do lúdico não deve ser ignorada pela escola, ao contrário, 

ao educando devem ser proporcionadas situações no ambiente escolar que 

estimulem seu desenvolvimento e a própria interação social, independente da idade 

do indivíduo em processo de escolarização. Lopes (2001) defende o jogo é válido 

para todas as idades e, segundo o autor, possui componentes do cotidiano. Assim, o 

envolvimento desperta o interesse do aprendiz, que se torna sujeito ativo do 

processo. 

De acordo com Soares (2013), quando bem exploradas, as atividades lúdicas 

oportunizam a interlocução de saberes, a socialização e o desenvolvimento pessoal, 

social e cognitivo, favorecendo a ampliação de habilidades que envolvem o indivíduo 

nos aspectos cognitivos, emocionais e relacionais, tornando-o mais competente na 

produção de respostas criativas e eficazes para solucionar os problemas. Para 

Vigotski (2009), ao brincar, constrói-se a consciência da realidade e, ao mesmo 

tempo, vivencia-se a possibilidade de transformá-la. 

Segundo Messeder Neto (2012), uma atividade lúdica bem explorada é 

aquela na qual existe um equilíbrio entre o lúdico e o educativo de forma que o 

lúdico seja usado como ponto de partida para estimular a aprendizagem. 
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[...] apenas o ato de jogar não nos parece suficiente para que o aluno 
consiga um desenvolvimento adequado do conhecimento científico. Parece-
nos que ao fim do jogo o aluno ainda está no início do percurso da 
aprendizagem e tem um conhecimento com um grau sintético não 
satisfatório [...]. A nosso ver, é o professor que precisa, ao final do jogo, 
destacar o que foi importante na atividade lúdica e quais conhecimentos são 
possíveis de serem extraídos dela. É na síntese que o professor retoma o 
que foi discutido no jogo e faz o aluno avançar no pensamento teórico (p. 
54). 
 
 

Portanto, é dever do educador manter o equilíbrio entre essas duas funções a 

fim de promover o desenvolvimento dos estudantes e, caso ocorra de pender para 

um dos lados, “esse deve ser o da função educativa, que é a função da escola” 

(MESSEDER NETO, 2015, p. 54). 

No artigo Revisão de literatura sobre a incidência de trabalhos envolvendo 

atividades lúdicas nos eventos ENEQ, ENPEC e SIMPEQUI, de autoria de Pinto et 

al. (2016), é apresentado um recorte sobre as atividades lúdicas apresentadas no 

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), entre os anos 

de 2007 e 2015, Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ), entre os anos de 

2006 e 2014, e Simpósio Brasileiro de Educação Química (SIMPEQUI), entre os 

anos de 2006 e 2015. Constatou-se que ao todo foram publicados nesses eventos 

durante esses períodos, 175 jogos e outras 34 atividades lúdicas de naturezas 

diferentes, como teatros, júri simulados e paródias para o ensino de Química. Entre 

essas atividades lúdicas, os conteúdos de Tabela Periódica, Química Orgânica e 

conceitos sobre a Química foram os mais citados, devido ao fato de serem amplos, 

permitindo, assim, que diferentes abordagens fossem construídas para contribuir 

com aprendizagens basilares em relação à Química (PINTO et al., 2016). No 

entanto, um dado que chamou a atenção foi o fato de não haver sido mencionado ao 

menos um trabalho lúdico voltado ao ensino de Cinética Química. 

O SIMPEQUI é um evento anual, enquanto o ENPEC e o ENEQ ocorrem a 

cada dois anos. A cada evento, observa-se um aumento significativo na quantidade 

de trabalhos divulgados sobre o uso de atividades lúdicas no ensino de Química 

(PINTO et al., 2016). 

Nesse contexto percebe-se que para motivar os estudantes e melhorar seu 

nível de aprendizado, os jogos, que são atividades lúdicas, são indicados como 

recurso que pode ser utilizado em momentos distintos, sendo um deles a própria 

apresentação inicial de um conteúdo (CUNHA, 2004). Ao mesmo tempo, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 2013) reconhecem o 
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uso da informática na educação como uma ferramenta para novas estratégias de 

aprendizagem, de forma que o uso de jogos eletrônicos se mostra como uma 

proposta atraente a ser explorada com adolescentes para que a memória seja 

transformada e passe a ser vista como pensamento, pois de acordo com Vigotski 

(1998), recordar é pensar, ou seja, apenas memorizar conteúdos leva o estudante a 

pontos não muito profundos do conhecimento, entretanto, formular ou desenvolver 

uma trajetória de raciocínio pode levá-lo a estabelecer as relações no caminho para 

a aprendizagem. 

 

1.3 O RPG e a tecnologia como ferramentas de ensino 

 

De acordo com Martinho e Pombo (2009), o uso das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) pode tornar o ensino mais atrativo e autêntico, 

além de aumentar o tempo de observação e discussão, maximizando as 

possibilidades de se implementar situações de colaboração e comunicação, mas 

para que isso ocorra o uso deve ser feito de forma planejada e apropriada. Nesse 

sentido, destaca-se que, apesar de os novos mecanismos tecnológicos de aquisição 

de informações serem comuns na sociedade atual, a informação não pode ser 

confundida com o conhecimento e, então, durante o processo de aprendizagem 

atrelado ao uso de tecnologias, a presença de um docente é fundamental para o 

desenvolvimento escolar dos estudantes (BRASIL, 2013). 

 
O fato dessas novas tecnologias se aproximarem da escola, onde os 
alunos, às vezes, chegam com muitas informações, reforça o papel dos 
professores no tocante às formas de sistematização dos conteúdos e de 
estabelecimento de valores. Uma consequência imediata da sociedade de 
informação é que a sobrevivência nesse ambiente requer o aprendizado 
contínuo ao longo de toda a vida. Esse novo modo de ser requer que o 
aluno, para além de adquirir determinadas informações e desenvolver 
habilidades para realizar certas tarefas, deve aprender a aprender, para 
continuar aprendendo. Essas novas exigências requerem um novo 
comportamento dos professores que devem deixar de ser transmissores de 
conhecimentos para serem mediadores, facilitadores da aquisição de 
conhecimentos; devem estimular a realização de pesquisas, a produção de 
conhecimentos e o trabalho em grupo (BRASIL, 2013, p. 153). 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM) também 

abordam os possíveis impactos do uso da tecnologia na educação. Segundo o 

documento oficial:  
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O impacto das novas tecnologias sobre as escolas afeta tanto os meios a 
serem utilizados nas instituições educativas, quanto os elementos do 
processo educativo, tais como a valorização da ideia da instituição escolar 
como centro do conhecimento; a transformação das infraestruturas; a 
modificação dos papeis do professor e do aluno; a influência sobre os 
modelos de organização e gestão; o surgimento de novas figuras e 
instituições no contexto educativo; e a influência sobre metodologias, 
estratégias e instrumentos de avaliação (BRASIL, 2013, p. 163). 

 

Portanto, entende-se que o efeito positivo ou negativo das tecnologias para o 

ensino é uma questão que depende muito da ação consciente e crítica que venha a 

ser feita pelos seus utilizadores. Porém, não se pode deixar de ousar na realização 

de estudos e experimentos que visem promover mudanças na prática pedagógica 

relacionados ao ensino e que poderão gerar resultados significativos. 

Duarte (2015), em concordância com as ideias anteriores, também defende 

que o computador é uma ferramenta poderosa que pode fazer com que os 

professores modifiquem o seu papel em relação aos estudantes, pois, em vez de 

serem transmissores com todas as respostas, desempenham o papel de 

orientadores que apoiam os alunos no descobrimento dos ambientes e na 

construção de ideias e juízos baseados na informação recompilada do mundo. 

Porém, destaca que, para que o processo de ensino seja adequado, é necessário 

que o professor tenha um conhecimento de informática básica para usar como uma 

fonte de aprendizado (DUARTE, 2015). 

Dentre as ferramentas TIC, que incluem o uso de computadores, estão os 

jogos eletrônicos, que se mostram como sendo bem diferentes dos modelos 

tradicionais de ensino até então apresentados para os alunos no ambiente escolar e 

são capazes de agregar e enriquecer os métodos de ensino (AMARAL, 2008). 

Segundo Schwartz (2008), o uso desses jogos surge na medida em que se 

percebe o potencial de recorrer às novas tecnologias para desenvolver práticas 

pedagógicas capazes de combinar o pensar, o fazer e o brincar. Nesse contexto, 

ressalta-se a existência do RPG eletrônico como possível ferramenta de apoio. 

RPG é a abreviação, em inglês, de Role Playing Game e não existe uma 

tradução exata para o português brasileiro, mas atualmente as expressões mais 

utilizadas são: “Jogo de Interpretação” ou “Jogo de papéis”, em que o “faz de conta” 

tem o seu espaço, mas dentro do que foi programado pelo desenvolvedor do jogo 

(SANTOS, 2012). 
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Para Soares (2013) o RPG vem sendo adotado como uma ferramenta de 

apoio paradidático, mesmo que ainda de forma isolada e experimental, e o 

movimento está mostrando que esses tipos de jogos, além de se tornarem uma 

atividade lúdica para crianças, adolescentes e até adultos, possuem também 

potencial educativo repleto de alternativas, para que a aula seja ministrada com 

empolgação e prazer (SOARES, 2013). Segundo Grando e Tarouco (2008), algumas 

características, como a socialização, cooperação, criatividade, interatividade e 

interdisciplinaridade, contribuem para o RPG se tornar uma ferramenta de ensino 

bastante adequada. 

O interessante é que, ao mesmo tempo em que os indivíduos são expostos a 

uma aprendizagem diferenciada e lúdica promovida pelo RPG, eles também são 

convocados a estabelecer e desenvolver relacionamentos interpessoais (GRANDO; 

TAROUCO, 2008). Nesse sentido, Cavalcanti e Souza (2009) escrevem que as 

atividades em grupo são favorecidas porque um jogador ajuda o outro e juntos a 

chance de vencer é maior, o que vai de encontro à ideia de Vigotski (2007) de que a 

interação entre pessoas pode favorecer o aprendizado e promover o 

desenvolvimento de valores sociais importantes, como o respeito, a compreensão e 

a solidariedade, o saber ouvir e falar. 

O interessante é que, ao mesmo tempo em que os indivíduos são expostos a 

uma aprendizagem diferenciada e lúdica promovida pelo RPG, eles também são 

convocados a estabelecer e desenvolver relacionamentos interpessoais (GRANDO; 

TAROUCO, 2008). Nesse sentido, Cavalcanti e Souza (2009) escrevem que as 

atividades em grupo são favorecidas porque um jogador ajuda o outro e juntos a 

chance de vencer é maior, o que vai ao encontro da ideia de Vigotski (2007) de que 

a interação entre pessoas pode favorecer o aprendizado e promover o 

desenvolvimento de valores sociais importantes, como o respeito, a compreensão e 

a solidariedade, o saber ouvir e falar. 

Conforme Ducrot et al. (2008), nesse tipo de jogo o jogador interage 

socialmente com outros personagens e isso proporciona um desenvolvimento 

psicológico nas diversas áreas cognitivas. Portanto, ao se levar a dinâmica dos 

RPGs para os jogos educacionais pode-se, de um modo criativo, promover a 

construção de conceitos, permitir o intercâmbio de saberes e conduzir a emergência 

de inteligências (ALVES et al., 2004). 
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Riyis (2004) propõe uma série de etapas para auxiliar o professor no 

desenvolvimento dessa atividade: ele é quem deve se encarregar de preparar os 

cenários e a história. Depois dessa etapa, basta direcionar os jogadores para que 

atuem conforme a história que por ele foi planejada, dando aos alunos as opções de 

escolha durante as ações e mostrar pela experiência do jogo que as escolhas 

sempre vêm acompanhadas de consequências. 

No RPG eletrônico, o que foi programado irá conduzir a história, descrevendo 

o ambiente, interpretando personagens que os jogadores encontrarão pelo caminho, 

organizando as regras a serem testadas e determinando os resultados das ações. 

No entanto, são os jogadores (players) que decidem o que seus personagens vão 

dizer ou fazer. 

O RPG apresenta o aspecto “interativo”, de acordo com Pavão (2000), o que 

significa uma grande contribuição na prática escolar, no sentido de participação e 

troca, ou seja, no RPG o jogador não é um mero espectador, mas um participante 

ativo (MARCATTO, 1996) que, assim como na sociedade em que vive, representa 

um papel, escolhe caminhos e toma decisões. Quanto maior o grau de 

conhecimento, maior é a probabilidade de fazer as melhores escolhas para o futuro 

em comunidade (PRAIA et al., 2007). Por isso, cada vez mais essa ferramenta vem 

sendo utilizada nas mais diversas áreas do ensino, incluindo o ensino de Ciências 

(SCHWARTZ, 2008). 

No ano de 2000, nas pesquisas para sua dissertação de Mestrado em 

Educação, Andréa Pavão já observava o início da pedagogização do RPG: 

 

Segundo minhas observações em campo, acredito que o RPG está 
passando por uma fase de pedagogização. Na medida em que os jovens se 
interessam tão apaixonadamente por estes jogos, assim como se 
interessam pelos quadrinhos, educadores se apropriam destas linguagens e 
as trazem para a cena pedagógica (PAVÃO, 2000, p. 112-113).  

 

Em busca por trabalhos no indexador de periódicos Scielo e no Portal de 

Periódicos Capes, entre os anos 2002 a 2017, verificou-se a existência de obras nas 

quais os autores fazem menção ao uso do RPG para o Ensino de Química. Entre os 

trabalhos visitados estão: “O RPG eletrônico no ensino de química: uma atividade 

lúdica aplicada ao conhecimento de tabela periódica”, de autoria de Andréia 

Christina Ignácio, Desenvolvimento de Role Playing Game (RPG) para o ensino de 

química orgânica, desenvolvido por estudantes da Pontifícia Universidade Católica 
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do Paraná (PUC-PR), O uso do Role Playing Game (RPG) como estratégia de 

avaliação da aprendizagem no ensino de química, de autoria de estudantes e 

docente da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) e utilização do RPG no 

ensino de química, de autoria do um estudante de Pós-Graduação da Universidade 

Federal do Goiânia (UFG). Em todos esses trabalhos o RPG é visto como vantajoso 

e capaz de contribuir com o processo de aprendizagem da disciplina de Química. 

No entanto, apesar do RPG eletrônico se mostrar como uma ferramenta de 

ensino atrativa e promissora, o seu uso também pode gerar problemas, como os 

relacionados ao gerenciamento do tempo pelo professor, pendência para o lúdico 

em lugar do equilíbrio entre este e o conteúdo científico e geração de interação que 

nem sempre são profícuas entre as pessoas envolvidas (AMARAL, 2008). Portanto, 

embora seu uso possa apresentar desvantagens, mais pesquisas precisam ser 

feitas nessa área, como esta na qual este trabalho se baseia, buscando-se atender 

às exigências das DCNEM (2013): 

 

Busca-se uma escola que não se limite ao interesse imediato, pragmático e 
utilitário, mas, sim, uma formação com base unitária, viabilizando a 
apropriação do conhecimento e desenvolvimento de métodos que permitam 
a organização do pensamento e das formas de compreensão das relações 
sociais e produtivas, que articule trabalho, ciência, tecnologia e cultura na 
perspectiva da emancipação humana (BRASIL, 2013, p. 163). 

 

Mais reflexões sobre o assunto serão apresentadas nos capítulos seguintes. 

 

1.4 O conceito da Zona de Desenvolvimento Iminente de Vigotski 

 

Zoia Prestes (2010) defende que, para ela, a escolha das palavras que 

compõe conceitos deve ser minuciosa, visto que cada uma delas é fundamental para 

a compreensão do que foi escrito originalmente e, às vezes, palavras mal 

selecionadas podem comprometer bons trabalhos, pois modificam o entendimento 

de termos importantes, assim como, segundo seus relatos, ocorreu durante os 

processos de tradução das obras de Lev Semionovitch Vigotski, do russo para 

outros idiomas, como o inglês, o espanhol e o português. 

Vigotski nasceu em 1896, em uma cidade da Bielorrussia chamada Orcha, e 

foi, segundo Prestes (2010, p. 54), “um pensador que revolucionou a psicologia”. No 

entanto, as obras escritas pelo autor têm sido, de acordo com ela, mal interpretadas. 
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Como um aspecto positivo de suas últimas análises, a autora destaca que 

constatações de equívocos nas interpretações das ideias de Vigotski, decorrentes, 

principalmente, dos processos de tradução, têm sido, não ainda suficientemente 

divulgadas, mas crescente nos últimos anos. A partir disso, Prestes (2010) espera 

que os trabalhos que citam Vigotski, ou usam seus pressupostos como referência, 

possam ser mais fiéis em seus conteúdos (PRESTES, 2010). 

A importância dos trabalhos de Vigotski está relacionada, segundo Messeder 

Neto (2012), ao fato de ele ter, em conjunto com outros autores, como Leontiev, 

Lúria, Galperin, Davidov, Elkonin e Smirnov, trabalhado intensamente, “deixando 

bastante desenvolvidas as bases de uma nova vertente teórica para o estudo 

psicológico do homem, denominada, no início, de psicologia instrumental e, 

posteriormente e até os dias de hoje, de psicologia histórico-cultural” (PRESTES, 

2010, p. 37). 

A expressão psicologia histórico-cultural compreende, segundo Oliveira e 

Lima (2017), o homem como ser capaz de ressignificar sentidos que tem acerca de 

si, do mundo, de suas experiências e suas interações sociais. É com base nele que, 

neste trabalho, se conectam os pensamentos de Vigotski com os processos de 

ensino de Química em sala de aula. Para tanto, se levará em consideração as 

traduções das obras de Vigotski que mais se aproximam dos textos originais, 

segundo recomendações de Prestes (2010). 

De acordo com Prestes (2010), no livro Psicologia da Arte existem distorções 

realizadas em relação ao conceito de vivência, que erroneamente foi traduzido ora 

como emoção, ora como sentimento. Instrução é outro conceito que, segundo a 

autora, foi adulterado e virou aprendizagem. Fala virou sinônimo de linguagem e, 

assim como estas, outras palavras foram alteradas de modo equivocado durante o 

processo de tradução do russo para o português, deturpando, assim, os 

pensamentos de Vigotski. Os livros A formação social da mente e pensamento e 

linguagem, que introduziram Vigotski no Brasil, receberam alterações tão 

significativas e deliberadas, afirma a autora, que é possível dizer que não foram 

escritos por ele (PRESTES, 2010). 

Em sua obra, Prestes (2010) esclarece os equívocos contidos na escolha dos 

termos Zona de Desenvolvimento Proximal, Zona de Desenvolvimento Potencial e 

Zona de Desenvolvimento Imediato para tradução do conceito Zona de 

Desenvolvimento Iminente (ZDI) de Vigotski e explica que o termo blijaichego 
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significa, em russo, o adjetivo próximo no grau superlativo sintético absoluto, 

portanto, o mais próximo, proximíssimo (PRESTES, 2010). Para a autora, a tradução 

que mais se aproxima do termo russo é Zona de Desenvolvimento Iminente (ZDI), 

pois contém como característica essencial, em suas palavras, significação de 

“possibilidades de desenvolvimento”, que é a mais adequada dentro do contexto da 

psicologia histórico-cultural (PRESTES, 2010). 

Relacionado ao conceito de ZDI, segundo Prestes (2010), Vigotski (2004) 

usa, no texto Problema vozrasta i dinâmica razvitia (O problema da idade e da 

dinâmica do desenvolvimento), as expressões desenvolvimento atual e 

desenvolvimento real para referir-se ao nível de desenvolvimento efetivo. Segundo a 

tradução feita por Prestes (2010) do trecho do texto O pedaloguicheskom analize 

pedagoguitcheskogo protsessa (Sobre a análise pedológica do processo 

pedagógico), Vigotski (2004) define o conceito Zona de Desenvolvimento Iminente 

da seguinte forma: 

 
Pesquisas permitiram aos pedólogos pensar que, no mínimo, deve-se 
verificar o duplo nível do desenvolvimento infantil, ou seja: primeiramente, o 
nível de desenvolvimento atual da criança, isto é, que, hoje, já está 
amadurecido e, em segundo lugar, a zona de seu desenvolvimento 
iminente, ou seja, os processos que, no curso do desenvolvimento das 
mesmas funções, ainda não estão amadurecidos, mas já se encontram a 
caminho, já começam a brotar; amanhã, trarão frutos; amanhã, passarão 
para o nível de desenvolvimento atual. Pesquisas mostram que o nível de 
desenvolvimento da criança define-se, pelo menos, por essas duas 
grandezas e que o indicador a zona de desenvolvimento iminente é a 
diferença entre esta zona e o nível de desenvolvimento atual. Essa 
diferença revela-se num grau muito significativo em relação ao processo de 
desenvolvimento de crianças com retardo mental e de crianças normais. A 
zona de desenvolvimento iminente em cada uma delas é diferente. Crianças 
de diferentes idades possuem diferentes zonas de desenvolvimento. Assim, 
por exemplo, uma pesquisa mostrou que, numa criança de 5 anos, a zona 
de desenvolvimento iminente equivale a dois anos, ou seja, as funções, que 
na criança de 5 anos, encontram-se em fase embrionária, amadurecem aos 
7 anos. Uma criança de 7 anos possui uma zona de desenvolvimento 
iminente inferior. Dessa forma, uma ou outra grandeza da zona de 
desenvolvimento iminente é própria de etapas diferentes do 
desenvolvimento da criança (VIGOTSKI, 2004, p. 485). 

 
 

Entende-se, portanto, que para Vigotski (2004) são as aprendizagens que 

ocorrem na ZDI que fazem com que o sujeito se desenvolva ainda mais, por isso, os 

processos de aprendizagem e desenvolvimento são indissociáveis. Isso significa que 

a zona atual de hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã (VIGOTSKI, 

2004). 
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No âmbito da ZDI, o ser mais experiente deve atuar como mediador do 

conhecimento para instruir o menos experiente e, a partir dessa mediação, o ser 

menos experiente pode obter autonomia (VIGOTSKI, 2004). Para Vigotski (2009), o 

ser mais experiente é nomeado o par mais capaz e é o responsável por dar as 

instruções. Aqui ressalta-se que, ao fazer uso da palavra instrução, concorda-se 

com Prestes (2010) quando ela defende que o termo leva em conta o conteúdo e as 

relações concretas da pessoa com o mundo. 

Pensando no ambiente escolar, o par mais capaz, ou seja, aquele com maior 

preparo, é o professor (PRESTES, 2010). Sobre as implicações do conceito de ZDI 

no ambiente escolar e sua relação com o processo de ensino usado pelos 

professores para ministrar aulas, Prestes (2010) escreve: 

 

Durante o processo de instrução, o professor cria uma série de embriões, 
ou seja, incita à vida processos de desenvolvimento que devem perfazer o 
seu ciclo para dar frutos (...). Para criar a zona de desenvolvimento 
iminente, ou seja, para gerar uma série de processos internos de 
desenvolvimento, são necessários processos de instrução escolar 
corretamente estruturados (PRESTES, 2010, p. 283). 

 

Isso significa que a instrução realizada pelo professor deve ajustar-se não ao 

nível do desenvolvimento atual, mas à zona de desenvolvimento iminente e, 

portanto, é necessário que o par mais capaz (professor) tenha preparo adequado. 

Dessa forma, pode existir uma troca de experiências entre professor e estudante 

que pode ser benéfica para ambos: o professor passa a conhecer melhor os seus 

estudantes e aprende a aprimorar seus processos de mediação e os estudantes 

podem ser melhor orientados e aumentam suas chances de aprender os conteúdos 

escolares (OLIVEIRA, 2011). Nesse sentido, concordamos com Davis e Oliveira 

(1994, p. 90), que reforçam a ideia de que: 

 
Cabe ao professor conhecer de perto seus alunos para estar familiarizado 
com os modos através dos quais eles raciocinam. Conhecendo bem o 
pensamento dos alunos, ele está em posição de organizar a situação de 
aprendizagem e, sobretudo, interagir com eles, ajudando-os a elaborar 
hipóteses pertinentes a respeito do conteúdo em pauta, por meio de 
constante questionamento das mesmas.  

 

Isso significa que a instrução realizada pelo professor deve ajustar-se não ao 

nível do desenvolvimento atual, mas à zona de desenvolvimento iminente e, 

portanto, é necessário que o par mais capaz (professor) tenha preparo adequado. 
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Dessa forma, pode existir uma troca de experiências entre professor e estudante 

que pode ser benéfica para ambos: o professor passa a conhecer melhor os seus 

estudantes e aprende a aprimorar seus processos de mediação e os estudantes 

podem ser melhor orientados e aumentam suas chances de aprender os conteúdos 

escolares (OLIVEIRA, 2011). Nesse sentido, concordamos com Davis e Oliveira 

(1994, p. 90), que reforçam a ideia de que: 

 

 

Cabe ao professor conhecer de perto seus alunos para estar familiarizado 
com os modos através dos quais eles raciocinam. Conhecendo bem o 
pensamento dos alunos, ele está em posição de organizar a situação de 
aprendizagem e, sobretudo, interagir com eles, ajudando-os a elaborar 
hipóteses pertinentes a respeito do conteúdo em pauta, por meio de 
constante questionamento das mesmas.  

 

Com a troca de experiências proposta por Vigotski, então, o professor deixa 

de ser visto como a única fonte detentora de saber na sala de aula, pois ocorrem 

interações entre os próprios estudantes, mas nem por isso tem seu papel diminuído, 

pois continua sendo o responsável por cuidar das pendências cognitivas dos 

estudantes, atuando como um mediador decisivo, por exemplo, na hora de formar 

equipes com alunos em diferentes níveis de conhecimento para uma atividade em 

grupo, ou na hora de ensinar, interagindo com os seus estudantes e agindo par mais 

capaz.  

Na concepção vigotskiana, a principal vantagem de se promover essa mescla 

entre estudantes de diferentes níveis é que, por um lado, o aluno menos experiente 

pode se sentir desafiado pelo que sabe mais e, com a sua assistência, pode 

conseguir realizar tarefas que não conseguiria sozinho e, por outro, o mais 

experiente pode ganhar discernimento e aperfeiçoar suas habilidades ao ajudar o 

colega, ou seja, ambos têm possibilidade de sair ganhando. Além disso, enquanto 

os alunos interagem, o docente pode auxiliar aos estudantes que necessitam de 

maior assistência (PAGANOTTI, 2011). 

É dever também do educador não se esquecer ou ignorar o fato de que a 

Zona de Desenvolvimento Iminente tem limite, além do qual não se consegue 

realizar tarefa alguma, seja individualmente ou com ajuda, por isso é importante que 

o educador conheça os seus estudantes a fim de adotar estratégias de ensino que 

julgar como mais pertinentes (PAGANOTTI, 2011). 
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Para Davis (2011 apud Paganotti, 2011), deve-se adotar uma estratégia 

diferente com cada tipo de aluno: o que apresenta desenvolvimento dentro da 

média, o mais adiantado e o que avança mais lentamente. Ainda acrescenta que o 

mais adiantado pode ser útil em sala, pois ajuda o professor com o trabalho em 

algumas atividades. No entanto, vale ressaltar que não se devem escolher sempre 

os mesmos “ajudantes”, deixando as demais pessoas em aparente condição de 

inferioridade. “É importante variar e montar os grupos de acordo com os diferentes 

saberes que os alunos precisam dominar”, complementa a psicóloga Maria Suzana 

de Stefano Menin (PAGANOTTI, 2011). 

Não dar importância às zonas de desenvolvimento pode gerar problemas no 

processo de aprendizagem, pois ao ignorar o limite, muitas propostas aplicadas em 

sala de aula acabam colocando os estudantes diante de desafios quase impossíveis. 

Corre-se o risco também de formar grupos homogêneos ou permitir que os 

educandos se organizem somente de acordo com suas afinidades. Segundo 

Paganotti (2011), nas atividades de lazer não há porque restringir esse tipo de 

organização, mas é importante aproximar alunos com diferentes níveis de ensino 

nas atividades em que o domínio dos saberes seja um diferencial. 

Aprofundando a análise sobre as atividades de lazer voltadas ao 

desenvolvimento cognitivo, ressalta-se que podem ser realizadas explorando 

situações imaginárias. Essa associação entre lazer e aprendizagem pode ser 

benéfica ao desenvolvimento, principalmente, do pensamento abstrato, que é 

comum no estudo da Química (MARTORANO, 2007). Sobre isso, Vigotski escreve 

que “do ponto de vista do desenvolvimento, a criação de uma situação imaginária 

pode ser analisada como um caminho para o desenvolvimento do pensamento 

abstrato” (VIGOTSKI, 2008, p. 36). Nesse sentido, então, acredita-se que atividades 

que envolvam situações imaginárias e lazer podem ser úteis para trabalhar 

conteúdos escolares dessa disciplina. 

Dentre as atividades que exploram as conexões entre lazer, imaginação e 

desenvolvimento, existem os jogos, que podem ser usados por pessoas de todas as 

idades, como afirmam Messeder Neto e Moradillo (2016, p. 364): 

 

A origem social do jogo nos permite dizer que ele aparece em qualquer 
idade e não, necessariamente, na infância. Assumir que o jogo só é coisa 
de criança é naturalizá-lo. Saber essa origem pode nos ajudar a pensar e 
trabalhar com os estudantes o processo conhecido como adultificação, em 
que adolescentes ou pessoas mais velhas inibem sua vontade de brincar 
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por acharem que é coisa de criança, e por isso têm vergonha. O processo 
de brincar é possível em qualquer idade, mas espera-se que o lugar que o 
jogo ocupa nas outras fases da vida seja diferente do papel ocupado na 
infância. 

 

Em processos de ensino, o jogo, no entanto, precisa atuar como linha auxiliar (e 

não exclusiva) para o desenvolvimento da atividade de estudo no adolescente e no 

adulto (MESSEDER NETO; MORADILLO, 2016). Ou seja, o jogo deve ajudar o 

estudante a sentir-se motivado a apropriar-se do conhecimento científico, pois, 

segundo Messeder Neto e Moradillo (2016, p. 364), “só assim ele estará 

contribuindo para o desenvolvimento psíquico e exigindo do aluno mais do que ele 

pode no momento, avançando sempre para a atividade de estudo”. Nesse sentido, 

defende-se que o engajamento do aprendiz com o objeto de estudo é fundamental 

para a aprendizagem e, quando o objeto de estudo é usado como ferramenta 

pedagógica, só será útil se levar o estudante à mudança dos motivos. 

Aqui destaca-se que, para que o jogo possa atuar como ponto de partida para 

que os estudantes se sintam estimulados a estudar o conteúdo escolar, deve-se 

considerar, também, que as pessoas que fazem parte da vida dos educandos e as 

ações realizadas e incentivadas por esses indivíduos geram emoções e sentimentos 

que atuam como agentes motivadores, isto é, de certa forma, se relacionam com as 

impressões que o estudante tem sobre o mundo que o cerca. Isso vai totalmente de 

encontro à ideia defendida por Vigotski de que o desenvolvimento mental humano 

não é passivo nem independente do desenvolvimento histórico e das formas sociais 

da vida.   

 

As reações emocionais exercem a influência mais substancial sobre todas 
as formas do nosso comportamento e os momentos do processo educativo. 
Queremos atingir uma melhor memorização por parte dos alunos ou um 
trabalho melhor sucedido do pensamento, seja como for devemos nos 
preocupar com que tanto uma quanto a outra atividade seja estimulada 
emocionalmente. A experiência e estudos mostram que o fato 
emocionalmente colorido é lembrado com mais intensidade e solidez do que 
um fato indiferente. Sempre que comunicamos alguma coisa a algum aluno 
devemos procurar atingir o seu sentimento. Isso se faz necessário não só 
como meio para melhor memorização e apreensão, mas também como 
objetivo em si (VIGOTSKI, 2010, p. 143). 

 
 

Nesse estudo, escolheu-se o uso de um RPG eletrônico como ferramenta de 

lazer geradora de estímulo à aprendizagem do conteúdo de Cinética Química para 

adolescentes, para quem a aprendizagem está intrinsecamente relacionada não só 
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às emoções, mas à lógica e ao raciocínio. Nessa perspectiva, Vigotski (1998, p. 46) 

propõe: 

 

Se para a criança pequena pensar é recordar, para o adolescente recordar 
é pensar. Sua memória está tão moldada à lógica, que memorizar se reduz 
a estabelecer e encontrar relações lógicas e recordar consiste em buscar 
um ponto que deve ser encontrado. 

 

Para Davis (2011, apud Paganotti, 2011), no Brasil ainda são poucos os 

docentes que dominam conceitos como o da ZDI: “os professores até sabem que o 

conceito existe, mas não conseguem colocá-lo em prática”, afirma. Se estivesse 

vivo, segundo Paganotti (2011), o conselho do psicólogo para a esses educadores 

talvez fosse óbvio: interação e troca de experiências com aqueles que sabem mais, 

exatamente como se deve fazer com as crianças (PAGANOTTI, 2011).  
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2 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

Para a análise das informações foram utilizadas procedimentos da análise de 

conteúdo de Bardin (1994), para quem as fases da análise de conteúdo podem ser 

organizadas em três pólos: a pré-análise; a exploração do material, e, por fim, o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação (BARDIN, 1994, p. 95). 

A utilização desses pólos durante uma pesquisa não precisa, 

necessariamente, seguir a ordem cronológica, embora todos eles sejam fortemente 

conectados: a escolha de documentos depende dos objetivos, assim como os 

objetivos são estabelecidos em função dos documentos disponíveis; os indicadores 

serão construídos em função das hipóteses, assim como as hipóteses podem ser 

criadas na presença de certos índices e a pré-análise tem por objetivo a 

organização, embora ela própria seja composta por atividades não estruturadas, 

“abertas”, por oposição à exploração sistemática dos documentos (BARDIN, 1994, p. 

96).  

Neste sentido, para a construção das reflexões desta pesquisa, a pré-análise 

se constituiu na organização das informações obtidas através dos instrumentos de 

pesquisa e da “leitura flutuante” de informações presentes nos artigos que 

continham, simultaneamente, as palavras-chave dificuldades, ensino, aprendizagem 

e Química, disponíveis no Portal de Periódicos Capes e no Indexador de Periódicos 

Scielo entre os anos 2002 e 2017.  A escolha desse período se deve ao fato de que 

no ano de 2002 houve um marco para a educação brasileira, que foi a criação de 

novas leis para o curso de formação de professores. 

Ao todo foram identificados 16.307 trabalhos que continham essas palavras. 

Deste total, foram selecionados para leitura os 15 primeiros mostrados por ordem de 

relevância (mais lidos) oferecida como ferramenta na busca avançada do próprio 

site. A exploração do material foi realizada através da leitura intensiva e exaustiva 

desses 15 trabalhos.   

A partir desta leitura flutuante foram construídas hipóteses que possuíam o 

potencial de se transformar em itens de análise sobre o processo de escolha de 

algum conteúdo de Química a ser explorado por meio de um método diferenciado de 

ensino e que se relacionasse com o conceito de ZDI de Vigotski. Após as reflexões 

que surgiram por meio desse primeiro contato, escolheu-se o jogo eletrônico no 

estilo RPG  e o tema de Cinética Química. 
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Na sequência, as informações foram tratadas, agrupadas e organizadas, de 

modo que passaram a ser usadas como pressupostos teóricos apresentados nos 

capítulos anteriores.  

Durante a etapa de pré-analise também se fez uma leitura da obra de Prestes 

(2010) intitulada Quando não é quase a mesma coisa, que foi, por consequência, 

escolhida para ser usada como material de exploração principal para a criação do 

produto final, assim como apresentado a seguir.  

 

2.1 Categorias usadas para a construção do jogo e em sua análise. 

 

Durante toda a criação do jogo foram consideradas as categorias: 1) 

Conhecimentos prévios; 2) Estratégias de ensino e de avaliação usadas pelos 

professores; 3) Interação do educando com seus colegas e professores no processo 

de aprendizagem; 4) Transmissão de informação dos conhecimentos dos estudantes 

por meio da língua; e 5) Relação dos estudantes com a Química do cotidiano. 

As categorias emergiram após a exploração da obra de Prestes (2010), na 

qual a autora enfatiza que as palavras-chave que estão apresentadas no Quadro 1 

são as que melhor traduzem e expressam os pensamentos de Vigotski (com 

exceção do sobrenome do autor de referência e dos termos cinética química e 

ensino médio, que foram usados para refinar a busca no contexto desta 

investigação).  

Com base nisso, após a leitura da obra mencionada, foram realizadas 

pesquisas por textos em português publicados no Portal de Periódicos Capes entre 

os anos 2002 e 2017 nos quais essas palavras-chave aparecessem.  

Como critério de exclusão, considerou-se trabalhos com a palavra Vygotsky, 

assumindo-se que, segundo Prestes (2010), autores de trabalhos que não 

apresentam cuidados com o uso do nome ou sobrenome do autor, possivelmente 

usam como referencial obras que contém erros de tradução e insuficiente rigor na 

escolha de suas informações. 

Do total de trabalhos encontrados foram lidos os primeiros (entre 5 e 8) sobre 

cada categoria, conforme a ordem de relevância oferecida como ferramenta na 

busca avançada das plataformas indexadoras. Esta relevância se mede nas 

plataformas em função do maior número de leituras dos artigos. 

 



41 

 

QUADRO 1: Categorias usadas para a construção do jogo e sua análise. 

Categoria Palavras-chave 
Total de trabalhos 

encontrados 

Conhecimentos prévios 

 
Vigotski, cinética química, ensino 
médio e conhecimentos prévios. 

 

 
123 

Estratégias de ensino e de 
avaliação usadas pelos 

professores 

Vigotski, cinética química, ensino 
médio, métodos e metodologia. 

 
211 

Interação do educando com 
seus colegas e professores no 

processo de aprendizagem 

 
Vigotski, cinética química, ensino 

médio, vivências, emoções e 
sentimentos. 

 

 
68 

Transmissão de informação dos 
conhecimentos dos estudantes 

por meio da língua 
 

Vigotski, cinética química, ensino 
médio, símbolos e linguagem. 

142 

Relação dos estudantes com a 
Química do cotidiano 

 
Vigotski, cinética química, ensino 

médio e cotidiano. 
 

 
236 

Fonte: autoria própria (2018). 

 

Embora a exploração dos 15 artigos selecionados tenha ocorrido através da 

leitura intensiva e exaustiva, destaca-se que, por outro lado, a busca se deu de 

modo não exaustivo e não exclusivo, portanto, pode ser que um mesmo artigo se 

encontre em mais de uma categoria. Devido ao excesso de obras encontradas, a 

leitura do total de artigos encontrados ocorreu de maneira diagonal com foco nos 

resumos e introduções.   

A partir das leituras, o jogo começou a ser confeccionado, sempre em 

articulação com as categorias citadas anteriormente. O recurso teve um período de 

confecção aproximado de 10 (dez) meses e foi criado para ser usado em sala de 

aula ou locais de ensino em que haja acesso a computadores conectados à internet, 

ou, em casos em que não haja acesso à internet, computadores nos quais o jogo 

seja previamente instalado.  

A elaboração da ferramenta contou com o trabalho do pós-graduado em 

Linguagem de Programação Java, Vinicius de Macedo Salmória, que ajudou com a 

parte de programação computacional, a qual envolveu efeitos sonoros, pontuações e 

itens de jogo. Todos os caminhos do jogo, cenários, roteiro, diálogo nas caixas de 

texto e parte conceitual foram desenvolvidos e criados pela autora desta 

dissertação, sob a supervisão da orientadora. 
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A aventura completa do jogo foi planejada para ter duração aproximada de 

duas a três horas, dependendo do jogador. A diferença de tempo deve-se ao fato de 

alguns discentes apresentarem familiaridade com conteúdos prévios e, devido a 

isso, conseguirem completar os desafios propostos pelo jogo com maior rapidez, 

mas, ao mesmo tempo, também se levou em consideração as diferentes habilidades 

que os estudantes têm com os jogos em geral e com os aparatos tecnológicos, o 

que conta também como velocidade para assimilação e desenvolvimento das 

atividades previstas. 

Na continuidade, para o desenvolvimento da pesquisa, foram construídos dois 

questionários com a finalidade de auxiliar ou orientar o docente durante a aplicação 

da sequência didática, o que será detalhado adiante. Os questionários (Apêndices C 

e D) foram criados em aproximadamente duas semanas e passaram pela análise e 

aprovação, por meio de pilotos, de docentes da UTFPR que compõem o PPGFCET, 

programa ao qual a pesquisa está vinculada. Ambos contêm indicações de 

perguntas para orientar o docente em seu trabalho e servem como inspiração.  

No primeiro questionário (APÊNDICE C) há sugestões de perguntas que 

podem ser usadas pelo docente no momento que antecede o uso do jogo, a fim de 

perceber os conhecimentos prévios do grupo com o qual aplicará a atividade.  Pode-

se pedir aos estudantes que preencham os questionários e utilizar as respostas para 

uma roda de conversa. 

No segundo questionário (APÊNDICE D), por sua vez, há sugestões de 

perguntas que podem se usadas após a utilização do jogo. Por meio destas, o 

docente pode avaliar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes por meio do 

uso da ferramenta e, para finalizar o processo, pode aproveitar as respostas 

observadas para fazer a retomada do conteúdo em sala de aula, aparando arestas 

de conhecimentos que foram entendidos pelos estudantes de maneira equivocada, 

ou que ficaram incompreendidos. A partir disso o docente pode verificar o 

conhecimento real dos estudantes antes e após o uso do jogo.  
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3 CRIAÇÃO DO RPG ELETRÔNICO PARA O ENSINO DE CINÉTICA QUÍMICA 

NO ENSINO MÉDIO 

 

3.1 Análise categórica: uma reflexão aprofundada sobre o uso do jogo 

 

A seguir será apresentada a análise sobre formas de utilizar o jogo para que 

se possa atender às necessidades do ensino e aprendizagem do conteúdo de 

Cinética Química levando-se em consideração o conceito de ZDI de Vigotski e suas 

relações com as categorias apresentadas no item 2.1 deste trabalho 

(Conhecimentos prévios; Estratégias de ensino e de avaliação usadas pelos 

professores; Interação do educando com seus colegas e professores no processo 

de aprendizagem; Transmissão de informação dos conhecimentos dos estudantes 

por meio da língua e; Relação dos estudantes com a Química do cotidiano). 

 

3.1.1 Conhecimentos prévios  

 

Uma das categorias que merece destaque na análise é a que se refere aos 

conhecimentos prévios dos estudantes, pois durante a leitura dos artigos abordados 

no item 1.1 deste trabalho  foi possível perceber que a maior parte das dificuldades 

enfrentadas pelos discentes em relação ao entendimento da Química está associada 

às suas falhas de conhecimentos de assuntos antecedentes não só dessa disciplina, 

como também de outras, como Português e Matemática (MARTORANO et al., 2014; 

PAZ et al., 2010; SOUZA, 2015; YAMAMOTO, 2016; ZAPPE E SAUERWEIN, 2016).  

Por esse motivo, antes de dar início ao uso do jogo eletrônico no estilo RPG, 

recomenda-se que o docente aplicador faça uma abordagem dos conhecimentos 

prévios dos estudantes jogadores, preferencialmente por uso de questionário 

seguido de realização de roda de conversa. 

O questionário, de acordo com Gil (1999), pode ser definido como a técnica 

de investigação composta por questões apresentadas por escrito aos sujeitos que 

compõem um grupo, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas e situações vivenciadas. 

Para Windelfelt (2005), um questionário pode ajudar na detecção de 

incoerências e aumentar a validade dos resultados, mas, para que isso ocorra, a 

análise das palavras escritas pelos participantes deve ser minuciosa. Bardin (2009) 
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também defende o uso desse material e afirma que sua exploração consiste numa 

etapa importante para uma investigação, porque possibilita a riqueza das 

interpretações e inferências. De acordo com essa autora, o seu uso, atrelado a 

momentos que favoreçam a comunicação oral com os sujeitos envolvidos (como se 

propôs nesse caso, por roda de conversa), pode contribuir ainda para uma 

investigação no sentido de tornar a interpretação dos dados mais rica em detalhes, 

pois falas existentes durante entrevistas ou outros momentos de interação nem 

sempre são registradas por escrito e vice-versa (BARDIN, 2009). 

A estratégia do uso do questionário pode ser útil para o docente que visa 

compreender a lógica e o raciocínio de cada um dos estudantes que compõe um 

grupo, levando em consideração suas experiências pessoais e sem interferências de 

seus colegas de classe no momento em que cada um faz a reflexão e registro 

escrito sobre as questões abordadas, ou seja, de forma individualizada (GIL, 1999). 

A roda de conversa, por sua vez, possibilita ao docente complementar a 

compreensão das respostas que foram escritas e favorece o entendimento das 

relações que existem entre o que os estudantes pensam e expressam (BARDIN, 

2009). 

Por meio da ação conjunta das técnicas, o docente pode perceber se as 

respostas dos estudantes serão, em maior parte, adequadas, equivocadas ou 

incompletas, ou, ainda, se mostram a falta de domínio sobre conteúdos específicos. 

A partir disso, poderá ter noção da forma como os dados se relacionam com 

observações e reflexões que os estudantes fazem ao longo de suas vidas e seus 

conceitos espontâneos, ou seja, conceitos formados por suas vivências, em 

ambiente escolar ou não. Em outras palavras, a partir das ações iniciais, o docente 

poderá ter ciência sobre o nível de desenvolvimento real dos estudantes naquele 

momento e, a partir disso, poderá planejar seus próximos movimentos visando o 

desenvolvimento cognitivo e social dos estudantes que compõem o grupo. 

Investigações em ensino de Ciências têm mostrado que os estudantes podem 

manter suas representações (formadas, em grande parte, por seus conceitos 

espontâneos), mesmo após ter tido um longo contato com o conhecimento científico 

e ter passado por um processo de escolarização. Isto tem levado alguns 

pesquisadores a defender que um dos motivos geradores dessa realidade é o fato 

de que os professores de Ciências têm dado pouca ou nenhuma importância aos 

conceitos espontâneos dos estudantes, desenvolvendo um ensino mais voltado para 
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a transmissão de informações destituídas de significado (MORTIMER; SCOTT, 

2002; POZO, 2005, 2002; JULIÁN; CRESPO; POZO, 2002). 

Vigotski (1993) evidencia que essa ação é inadequada, uma vez que os 

conceitos científicos não são assimilados em sua forma já pronta, mas por um 

processo de desenvolvimento relacionado à capacidade geral de formar conceitos, 

existente no sujeito. Por sua vez, este nível de compreensão está associado com o 

desenvolvimento dos conceitos espontâneos. 

Para Vigotski (1993, p. 184), “o conceito não é simplesmente um conjunto de 

conexões associativas que se assimila com a ajuda da memória, não é um hábito 

mental automático, mas um autêntico e completo ato do pensamento”. Portanto, o 

conceito deve ser visto como uma estrutura viva e complexa do pensamento que 

tem a função de comunicar, assimilar, entender ou resolver problemas e não como 

uma estrutura isolada e imutável. 

Nesse sentido, destaca-se que a relação do conceito com a realidade é um 

fator essencial para o seu entendimento. Segundo Schroeder (2007), o conceito 

surge no processo de operação intelectual, com a participação e combinação de 

todas as funções intelectuais elementares, culminando com a utilização da palavra, 

que orienta arbitrariamente a atenção, a abstração, a discriminação de atributos 

particulares, da sua síntese e simbolização. Ou seja, um conceito não se origina 

simplesmente da memorização da palavra e sua relação com o objeto, embora o uso 

da palavra e do signo sejam importantes, o que será abordado adiante na categoria 

denominada Uso de símbolos e linguagem (VIGOTSKI, 1993). 

Ainda sobre a internalização de conceitos, Vigotski (1993) defende que o 

desenvolvimento dos processos que dão origem à formação conceitual tem seu 

início na infância, entretanto, as funções intelectuais que formam a base psicológica 

que possibilita a plena formação conceitual têm o seu amadurecimento somente na 

adolescência e escreve, relacionado a isso, que os conceitos espontâneos seguem 

para o alto, em direção a níveis maiores de abstração, abrindo caminho para os 

conceitos científicos, rumo a uma maior concretude. 

Portanto, acredita-se que se o professor conseguir, a partir das respostas, 

inserir os conceitos científicos e desenvolver ideias e raciocínios com base nas 

noções dos estudantes, em conjunto com a turma e levando em consideração as 

particularidades dos indivíduos que compõem o grupo, haverá uma grande chance 

de prosperar (SOARES, 2013). 
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Para Atkins e Jones (2006), existem alguns conceitos cujas compreensões 

são indispensáveis para o entendimento do conteúdo de Cinética Química, como 

energia de ativação, afinidade química, colisão eficaz, entalpia, reagente e produto, 

entre outros, pois a partir de seus entendimentos pode-se aprender a relação que 

existe entre a ocorrência das reações, em escala microscópica, e suas velocidades 

de ocorrência. No entanto, para que esse conteúdo possa ser aprendido também 

depende do entendimento de outros conteúdos, como os que foram citados nos 

artigos, entre os quais estão interpretação de texto, leitura de tabelas e de gráficos e 

realização de conversões de unidades e operações matemáticas básicas como 

multiplicação e divisão (KAYA; GEBAN, 2012; SOUZA, 2015; YAMAMOTO, 2016). 

A etapa que antecede a aplicação do jogo, então, é fundamental para que o 

docente tenha noções básicas acerca de como explorar a ferramenta e como se 

preparar para as aulas seguintes, de modo a contribuir ao máximo com a 

aprendizagem dos estudantes, o que nos faz defender que esse momento se torna 

indispensável para que a aplicação do jogo não seja inicialmente vazia de 

significado para os envolvidos. As lacunas de aprendizagem que por ventura não 

forem percebidas pelo docente durante essa primeira etapa, que antecede à 

aplicação do jogo, poderão ser trabalhadas durante o próprio momento de uso do 

recurso em sala de aula (SOARES, 2013; GARCEZ, 2014). 

Na fase 1 do jogo, os conhecimentos prévios são relacionados às condições 

necessárias para que reações químicas ocorram e, aqui se destaca que, embora 

alguns estudantes entendam as transformações sofridas pela matéria em uma 

reação química e o rearranjo que ocorre entre átomos, muitas vezes apenas 

trabalham com as equações químicas que são representadas em sala por seus 

professores e as aceitam como verdadeiras, sem refletir a respeito das causas e pré-

requisitos envolvidos nos processos representados (POZO; CRESPO, 2009). 

No momento de passagem por essa fase, é importante ressaltar detalhes 

como os de que apenas colocar reagentes em contato entre si não é suficiente para 

que uma reação química ocorra, pois deve haver afinidade química entre esses 

reagentes e deve ser fornecida uma energia mínima necessária para ativá-la 

(ATKINS; JONES, 2006). Nesse momento, o professor deve começar a circular pelo 

ambiente comentando sobre falhas que observou nos questionários iniciais e na 

roda de conversa e ressaltando a importância de os estudantes consultarem o 
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roteiro e tentarem trabalhar de modo ativo, fazendo as trocas de informações com os 

colegas e pedindo ajuda quando necessitarem. 

Enquanto jogam a fase 2 do jogo, é esperado que alguns estudantes façam 

pedidos de ajuda para escrever a equação química de combustão do arsênio, 

confirmar se o balanceamento da equação química está correto ou pedir que se 

ensine a fazer o balanceamento da mesma, peçam auxílio para entender os dados 

da tabela, perguntar quais cálculos são feitos de maneira equivocada e questionar 

por quais motivos chegam em valores diferentes do que é correto. Nesse momento, 

alguns estudantes podem se mostrar envergonhados por não conseguir realizar 

algumas dessas ações, mas devem ser tranquilizados, pois devem compreender 

que a ideia do jogo é justamente detectar suas dificuldades para tentar supri-las, 

levando-se em conta que uma mínima falha de aprendizagem pode afetar a 

aquisição de conhecimentos futuros (SCHROEDER, 2007). 

Muitos estudantes, mesmo após conversar com o professor aplicador, ainda 

podem cometer falhas de cálculos, interpretações ou pegar dados equivocados da 

tabela. No entanto, conforme o tempo passa, espera-se que percebam cada vez 

com maior rapidez os seus próprios erros e equívocos e entendam quais 

transformações matemáticas devem ser feitas para o cálculo de velocidade média 

de consumo de reagentes, velocidade média de produção de produtos e velocidade 

média de reação, fazendo-os refletir sobre quais são as diferenças entre esses 

conceitos, ou seja, podem entender o significado dos conceitos de velocidade média 

de consumo de reagentes, velocidade média de produção de produtos e velocidade 

média de reação, a partir de aplicações no jogo. 

Na fase 3, os estudantes se deparam com situações nas quais o personagem 

deve fazer escolhas que dependem de conhecimentos sobre os fatores que alteram 

a velocidade das reações químicas. Comumente, os estudantes vivem situações em 

que os fatores abordados no jogo (temperatura, pressão, concentração dos 

reagentes, superfície de contato e catalisador) se fazem presentes, mas não fazem 

as relações entre a prática e a teoria (MARTORANO, 2007). É provável que alguns 

dos fatores sejam rapidamente associados por alguns estudantes, enquanto outros 

sequer sejam conhecidos ou lembrados, mas quantos e quais são eles dependerão 

do que cada estudante que compõe o grupo já possui de conhecimentos prévios. 

Isso pode fazer, não só para essa fase, mas para o jogo como um todo, com que 

alguns educandos finalizem a fase rapidamente, enquanto outros precisem de maior 
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tempo para interagir com seu(s) colega(s) e com o docente, a fim de esclarecer suas 

dúvidas e seguir jogando. 

A tentativa de aprendizagem com base em repetição é priorizada na fase 4 do 

jogo. A ideia é fazer com que o estudante seja capaz de interpretar gráficos de 

entalpia em função do caminho da reação para uma reação catalisada e não 

catalisada do roteiro, como também que faça adaptações conforme recebe novas 

informações, ou seja, deve fazer as interpretações para situações que envolvam 

outros dados numéricos e outros contextos partindo da interação entre seus 

conhecimentos prévios com o jogo, com o roteiro, com seus colegas e com o 

docente. 

Apesar de a perspectiva vigotskiana defender que a imitação oferece a 

oportunidade de reconstrução daquilo que o indivíduo observa externamente e pode 

ser usada como um instrumento de compreensão do sujeito, os estudantes podem 

apresentar dificuldades de interpretação de gráficos e não conseguir fazer as 

adaptações a outros valores ou interpretar os dados, o que pode fazer com que 

memorizem informações sem compreendê-las (PINHEIRO; MEDEIROS; OLIVEIRA, 

2010; LIMA, 2012; SOUZA, 2015). Por isso, o docente deve estar atento ao modo 

como os estudantes reagem a essa etapa do jogo e avaliar se é necessário interferir 

para fazer uma abordagem referente a como os gráficos de entalpia em função do 

caminho da reação são construídos e interpretados. 

Para a fase 5 é esperado que os jogadores apresentem como conhecimentos 

prévios a utilização de símbolos químicos como os que se referem às substâncias 

em equações químicas e a realização de operações básicas de Matemática, bem 

como o uso adequado das unidades que se relacionam com essas operações. A 

partir disso, pode-se trabalhar a escrita e os cálculos relacionados às Leis de 

Velocidade para processos químicos não elementares, ou seja, aqueles que 

ocorrem em mais de uma etapa. 

A fase 6 do jogo exige que os jogadores apresentem como conhecimentos 

prévios a interpretação de tabelas e do texto (para entender que o mesmo 

experimento seria realizado mais de uma vez), a realização de operações 

matemáticas de multiplicação e divisão e o entendimento sobre o que foi abordado 

na fase 5 do jogo (como se expressam as Leis de Velocidade e para que servem). A 

explicação de como se resolver esse tipo de exercícios (fase 6) deve ser feita aos 

estudantes não por meio do jogo, mas de forma que o professor possa explicar 
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como se faz para cada equipe, conversando com os integrantes e percebendo suas 

ações. Pode-se perceber, nesse momento e durante toda a etapa de aplicação do 

jogo, se o assunto estará sendo entendido ou não pelas expressões faciais dos 

estudantes e suas respostas a perguntas que são feitas durante o processo de 

explicação. 

Aqui é importante ressaltar que, embora se tenham descrito orientações sobre 

como explorar os conhecimentos prévios dos estudantes e relacioná-los com o jogo, 

não existe uma receita a ser imposta sobre o uso do recurso, mas sugestões que 

devem ser adaptadas a cada espaço e a cada grupo de alunos. Nesse sentido, para 

que o jogo possa ser usado de maneira a atender os pressupostos da ZDI de 

Vigotski (PRESTES, 2010), algumas ações devem ser priorizadas. Entre elas, 

destaca-se que o professor deve ser paciente e não deve se irritar ou culpar o aluno 

por não apresentar todos os conhecimentos prévios desejados, mas perceber que 

assim pode estabelecer uma ligação maior com o estudante e que ele pode, a partir 

dessa conexão, contribuir para o desenvolvimento do seu par menos capaz. 

Resende (2009) reforça esse pensamento ao afirmar que o ambiente de 

ensino deve ser estimulador e favorável e o educador deve ser paciente e afetuoso 

com o educando, além de buscar conhecer seus alunos, o meio em que vivem, as 

relações que estabelecem nesse meio e compreender o que seus aprendizes já 

sabem. Seguindo essa mesma linha, ressalta-se que Vigotski, em sua teoria, 

defendia a reelaboração e reconstrução do conhecimento com base nos 

conhecimentos prévios dos estudantes, provenientes dos meios nos quais os alunos 

viveram durante suas experiências anteriores (RESENDE, 2009). 

Para Vigotski, subestimar as experiências pessoais dos estudantes seria um 

erro por parte dos professores, uma vez que “a educação se faz através da própria 

experiência do aluno, a qual é inteiramente determinada pelo meio, e nesse 

processo o papel do mestre consiste em organizar e regular o meio” (2004, p. 67). E 

ainda: “o processo de educação deve basear-se na atividade pessoal do aluno, e 

toda a arte do educador deve consistir apenas em orientar e regular essa atividade” 

(2004, p. 64). Isso significa que os conhecimentos prévios pertinentes (conceitos 

espontâneos) dos estudantes exercem uma grande influência sobre a sua 

aprendizagem (VIGOTSKI, 2005). 

Assim, de acordo com o raciocínio vigotskiano, a colaboração sistemática 

entre o professor e o estudante ou entre os próprios estudantes é que propiciará o 
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amadurecimento intelectual dos mesmos: “a mudança da estrutura funcional da 

consciência é o que constitui o conteúdo central e fundamental de todo o processo 

de desenvolvimento psicológico” (VIGOTSKI, 2005, p. 285). 

Como forma de favorecer esse amadurecimento, aqui se intensifica um 

processo de reflexão a partir do qual se fortalece a ideia de que, apesar do jogo ser 

um recurso atrativo, o método tradicional de ensino ainda é útil em alguns 

momentos. Amaral (2008, p. 163) reforça essa linha de raciocínio:  

 

Assim, não deve ser utilizado como substituto das aulas, mas como 
complemento. Os alunos devem ter um aprofundamento sobre os conceitos 
abordados na aventura, antes ou após o jogo, na sala de aula. Dessa forma, 
julgamos o RPG como mais um recurso pedagógico a serviço da educação.  
 

 
 

Isto significa que o jogo não deixa de ser útil para o ensino de Cinética 

Química, mas por si só não é capaz de atuar de modo totalmente satisfatório para 

promover o desenvolvimento dos estudantes e que, visando contribuir com a 

formação dos educandos como cidadãos capazes de resolver problemas, como 

previsto na DCNEM (2013), outros métodos e estratégias de ensino podem ser 

usados de forma complementar pelo docente. Isso justifica a sugestão aqui feita de 

que, após a aplicação do jogo, seja feita a aplicação de um novo questionário 

seguida de retomada dos assuntos de cada fase do jogo, separadamente. 

Esse questionário final tem como objetivo analisar de que forma os 

estudantes assimilam as ideias exploradas no jogo e até que ponto participam 

ativamente da atividade para adquirir novos conhecimentos. Dessa forma, pretende-

se avaliar se os estudantes aproveitam de maneira cognitivamente produtiva os 

momentos em que o docente está com outros colegas de turma. A partir da 

metodologia proposta tem-se uma visão geral sobre o processo de como os 

conceitos espontâneos, que apareceram nos questionários e na roda de conversa 

inicias, se desenvolvem até a possível chegada ao entendimento de conceitos 

científicos, por análise dos questionários e da roda de conversa finais. 

Como forma de guiar o docente aplicador, são dados dois exemplos de 

questionários iniciais e finais a serem utilizados em sala, mas vale lembrar que cada 

professor deve fazer os seus ajustes de forma a adaptá-los para cada turma. Esses 

questionários podem ser consultados nos APÊNDICEs C e D desta dissertação. 
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Para que o processo seja executado de modo esperado com o que esta 

dissertação propõe, as ações do professor em sala são decisivas e, para que os 

resultados esperados possam ser gerados, é indispensável que o docente conheça 

os seus educandos. Como defendem Davis e Oliveira (1994, p. 90): 
 

Cabe ao professor conhecer de perto seus alunos para estar familiarizado 
com os modos através dos quais eles raciocinam. Conhecendo bem o 
pensamento dos alunos, ele está em posição de organizar a situação de 
aprendizagem e, sobretudo, interagir com eles, ajudando-os a elaborar 
hipóteses pertinentes a respeito do conteúdo em pauta, por meio de 
constante questionamento das mesmas.  

 

Isso significa que o professor conseguirá interpretar melhor as respostas se 

conhecer o estudante responsável pela sua escrita ou fala. As conversas que devem 

ocorrer após a aplicação do jogo e o questionário final são fundamentais para lapidar 

algumas reflexões que podem passar despercebidas durante a aplicação do jogo e 

não se pode deixar de ressaltar sua importância como aplicação da teoria 

vigotskiana, uma vez que os estudantes e o professor atuam juntos e, por meio de 

interação, é possível atuar na ZDI de estudantes que, partindo do que foi dito nas 

conversas, passaram a refletir e a aprender ainda mais sobre o conteúdo de Cinética 

Química. 

Durante a roda de conversa final, o docente pode tanto resolver questões do 

questionário final que julgar pertinentes em sala, quanto pedir auxílio para que os 

estudantes resolvam as questões no quadro, fazendo comentários sobre as 

representações, cálculos e unidades, por exemplo, ou reforçando e elogiando os 

acertos sempre que possível para valorizar os aspectos emocionais que, como será 

reforçado adiante, também são importantes para o processo de aprendizagem 

(VIGOTSKI, 2007). 

Portanto, a sequência didática é promissora para, com base nos conceitos 

espontâneos dos estudantes, inserir novos conhecimentos de forma que um 

estudante possa agir da ZDI do outro e que haja interação entre os componentes da 

turma, mas sua validade dependerá do comprometimento dos envolvidos e, 

principalmente, da atuação e interferência do docente. 

Dessa forma, a partir do que se observa nos questionários iniciais, atuação 

durante o jogo e discussões, será possível perceber o nível de desenvolvimento 

atual dos estudantes para realizar a instrução ajustada à Zona de Desenvolvimento 
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Iminente e, pela análise das respostas dos questionários finais e novas discussões, 

é possível analisar de que modo cada um dos estudantes progride e quanto do 

explorado se transforma em conhecimento real. Nessa abordagem, espera-se que o 

jogo funcione como ponto de partida, ou, em outras palavras, como diria Messeder 

Neto (2012), como agente motivador do processo de aprendizagem. 

No entanto, ressalta-se que para fazer a aplicação das atividades propostas, 

o docente deve planejar com antecedência e estar disposto a assumir os desafios 

que aparecerem, o que se relaciona com o próximo item no qual se discute a 

adequação e a escolha de metodologias de ensino em sala de aula. 

 

3.1.2 Estratégias de ensino e de avaliação adotadas pelos professores 

 

A leitura dos artigos selecionados (As dificuldades de aprendizagem de química no 

Ensino médio: uma barreira a ser rompida por Alunos e Professores, (2008), 

Dificuldades no ensino-aprendizagem de química no Ensino Médio em algumas 

escolas públicas da região sudeste de Teresina (2010), Dificuldades e motivações 

de aprendizagem em Química de alunos do ensino médio investigadas em ações do 

(PIBID/UFS/Química) (2013) e Avaliação das dificuldades dos ingressos no curso de 

licenciatura em química no sertão pernambucano (2015)) nos faz questionar os 

métodos de avaliação e os modelos de ensino usados nas instituições brasileiras: a 

pressão exercida por esses instrumentos (provas e seminários) afetam os 

estudantes a ponto de causar um estresse que os impede de agir racionalmente no 

momento em que estão sendo avaliados ou num momento anterior a esse, em que a 

ansiedade é alimentada? E ainda, o método de avaliação tradicional avalia o 

estudante considerando o seu progresso e desenvolvimento como cidadão singular 

para que este possa vir a tomar decisões pensando no bem coletivo? 

Pensando nisso, esta categoria se baseia na análise das estratégias 

utilizadas pelos professores de Química em sala de aula e as avaliações que são 

realizadas, assim como as impressões dos estudantes sobre as metodologias e 

formas de avaliação. 

É comum os estudantes relatarem apresentar dificuldades de compreensão 

do conteúdo de Química e os principais motivos elencados são: nervosismo durante 

a resolução de provas; equívocos de cálculos; dificuldade de tentar imaginar a 

situação que é explicada em sala de aula ou que é posta nos enunciados das 
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questões de provas e em exercícios de atividades; e metodologia adotada pelos 

professores em sala de aula (DUARTE, 2015; GRANDO; TAROUCO, 2008; 

SCHWARTZ, 2008). 

Uma das perguntas sugeridas para questionário inicial é: “você já aprendeu 

na escola algum conteúdo de Química por meio de jogos? Se sim, cite quais 

conteúdos e diga o que foi interessante, se contribuiu para você aprender o 

conteúdo e em que você acredita que o jogo não contribuiu”. Ela serve para que, 

durante a roda de conversa que antecede a aplicação do jogo, o docente possa falar 

para os estudantes sobre os diversos recursos que podem ser usados em sala de 

aula e recordar que nem sempre uma aula necessita exclusivamente do uso de 

computador para passar slides, listas de exercícios, livros, apostilas ou quadro negro 

e giz, mas que pode ser realizada com o auxílio de outras atividades, dentre as 

quais existem as lúdicas como músicas, teatro, jogos e outras. Após essa breve 

explicação, espera-se que os estudantes se sintam interessados para saber o que 

será feito nos próximos encontros. 

Por meio da análise das respostas escritas e das observações, o professor 

poderá saber os motivos que levaram as atividades lúdicas já vivenciadas pelos 

estudantes a serem mais marcantes, positivamente ou negativamente e, com base 

nas reflexões que essas análises despertarem, poderá aperfeiçoar suas técnicas 

voltadas para o ensino e atribuir maior significado às suas ações, dentro e fora de 

sala de aula, adaptando-as a grupos de indivíduos distintos (CUNHA, 2012). 

Acredita-se que o esquecimento de um conteúdo explicado na escola é 

comum quando a experiência não é marcante, por isso as atividades escolares 

devem ser muito bem planejadas (SOARES, 2013). Para Pietrocola (2005), o 

aprendizado eficaz é aquele que é recordado e as lembranças mais fortes em nossa 

memória são aquelas que correspondem a dois critérios: tem alguma utilidade e é 

fonte de satisfação e prazer. No que diz respeito ao uso de jogos, é importante 

ressaltar que toda aplicação de uma atividade lúdica deve ser muito bem pensada 

para que se obedeça a esses dois critérios e se possa alcançar aos objetivos 

específicos e metas pré-determinadas a fim de gerar a aprendizagem (CUNHA, 

2012). 

Acredita-se que as experiências escolares serão melhores recordadas a 

medida em que passam a ser menos tradicionais e começam a se relacionar mais 

com as vivências e emoções dos estudantes (SANTOS, 2012). Perrenoud (1999) 
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defende que a avaliação tradicional empobrece o processo de aprendizagem, 

induzindo os professores a utilizarem didáticas conservadoras, que afetam o 

emocional dos estudantes e, como consequência, influenciam em suas notas, as 

quais nem sempre estão relacionadas com o poder de decisão ou capacidade de 

resolver problemas do educando. Pensando nisso, o jogo RPG desenvolvido nesta 

dissertação pode ser uma alternativa para avaliar o progresso de um estudante, à 

medida em que avança de fase, porém, deve-se estar atento às ações de cada 

estudante e contribuições dentro de sua equipe, para evitar que atue de forma 

meramente passiva (VIGOTSKI, 2001). 

Novamente, aqui se critica o uso exclusivo do método de avaliação que é 

típico do método tradicional, o qual restringe-se ao ato de avaliar o aluno, verificar a 

aprendizagem ou a apropriação dos conteúdos transmitidos, sendo realizada em 

momentos isolados do processo educativo preparados com esse objetivo, ou seja, 

com fim em si mesmo. Nas escolas ainda é comum cumprir-se esse método de 

avaliação, o chamado “ritual de avaliação”, descrito por Luckesi (1998), no qual 

geralmente o que ocorre é: o professor que trabalha numa unidade de ensino, 

ministra aulas quase sempre expositivas e passa uma sequência de exercícios 

sobre o conteúdo. Após essa etapa, elabora a prova, testes ou outro instrumento de 

avaliação e aplica aos alunos. Depois disso, recolhe esse material, corrige, atribui 

nota ou conceito, que corresponde ao nível qualitativo de aprendizagem do aluno, 

registra a nota e a disponibiliza aos pais ou responsáveis, que fazem disso um 

instrumento que às vezes é usado com viés punitivo e sentenciativo. 

Como afirma Hoffmann (1991, p. 90), a avaliação “reduz-se à prática de 

registro de resultados que expressam o desempenho do aluno em determinado 

período, como um bimestre ou um ano letivo” em aprovado ou reprovado e, dessa 

forma, potencializa a padronização da aprendizagem, firmada no contrato 

pedagógico, na qual todos são iguais, aprendem identicamente e passam ao mesmo 

tempo pelo mesmo processo de apropriação de informações. A aprendizagem passa 

a ser medida pelo índice de acertos e erros em cada instrumento utilizado para 

avaliar. 

Portanto, a presença do docente durante a aplicação do jogo é indispensável, 

pois é ele quem vai avaliar o progresso de cada estudante, considerando que a ZDI  

de um estudante não se equipara a dos demais. Essa presença do profissional deve 

ocorrer no sentido de auxiliar os educandos e não de forma que se crie uma 
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dependência, ou seja, o educador deve atuar no sentido de “tirar dúvidas” ou 

“esclarecer dúvidas”, trabalhando no sentido de ajudar naquilo que os estudantes 

fazem sozinhos e minimizando o ensino de forma passiva. 

Aqui destaca-se duas reflexões importantes sobre o uso do jogo, pensando 

nos métodos de ensino e de avaliação. Na primeira delas destaca-se o olhar atento 

do docente no sentido de perceber quando os alunos apresentam dificuldades, o 

que por si só o jogo não é capaz de fazer, mas destaca-se que necessita passar um 

tempo com cada participante, o que pode ser complicado devido ao fato de em 

alguns momentos muitos estudantes poderem solicitar ajuda ao mesmo tempo e, 

haverá de se passar apressadamente entre os grupos para evitar que os educandos 

comecem a se dispersar. 

Na segunda reflexão evidencia-se que o roteiro nem sempre contribui, mas 

que deve ser usado como apoio e não como recurso imposto. A ideia do roteiro é 

dar liberdade ao professor aplicador do jogo, que pode trabalhar de modos 

diferentes com cada turma, de acordo com o ritmo dos estudantes que a compõe e, 

até mesmo, contextualizando assuntos diferentes, dependendo dos acontecimentos 

atuais. 

A realidade observada mostra que, apesar de existirem diversas opções de 

técnicas diferenciadas de ensino, ainda há professores que insistem em apresentar 

a Química de maneira não atrativa, isto é, através de métodos de ensino e de 

avaliação que a tornam maçante e entediante, não contribuindo, dessa forma, para o 

desenvolvimento de competências e habilidades desejáveis no Ensino Médio, como 

as recomendadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (2013) 

(SANTANA; REZENDE, 2008). Porém, entende-se os motivos geradores das 

dificuldades dos docentes em recorrer às metodologias diferenciadas e acredita-se 

que são, em grande parte, relacionados às políticas de incentivo aos professores, ou 

seja, devido ao excesso de estudantes por turma, o pouco tempo em sala de aula, o 

excesso de horas trabalhadas e o tempo e atenção dedicada ao preparo dessas 

aulas, entre outros, muitos professores optam por fazer uso do método tradicional 

(SANTANA; REZENDE, 2008). 

No entanto, nota-se que uma tímida e vagarosa ação de alguns docentes está 

acontecendo em direção ao sentido de transformação do modelo de ensino utilizado 

em sala de aula (DUARTE, 2015). O jogo é um recurso atrativo, que pode ser usado 

como alternativa de ferramenta a ser utilizada em sala de aula e que consegue 
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equilibrar muito bem as funções lúdica e conteudista, sem pender para extremos, 

mas o docente deve estar atento durante a aplicação e fazer o estímulo à 

aprendizagem nos momentos que julgar adequados. Em relação ao seu tempo de 

aplicação, acredita-se que não haja sérios problemas, pois, sua criação já foi feita 

considerando este aspecto. Em último caso, o professor terá que fazer uma 

adaptação de sua agenda, o que não é nada incomum para quem atua em uma 

profissão na qual com frequência tem que adaptar seus horários devido aos 

feriados, aplicações de prova, eventos das escolas e outros acontecimentos. 

Portanto, o jogo pode ser útil para explorar aspectos cognitivos, sociais e emocionais 

dos jogadores e é uma ferramenta que foi feita pensando em aplicabilidade flexível. 

 

3.1.3 Interação do educando com seus colegas e professores no processo de 
aprendizagem 
 

Muitos estudantes relacionam o bom desempenho escolar na disciplina de 

Química aos fatos de terem pais que os incentivam a estudar e a terem professores 

que usam uma linguagem simples, que se preocupam com eles e os acontecimentos 

de suas vidas e que buscam estratégias de ensino e metodologias variadas para 

usar em sala de aula (MARTORANO et al., 2014; GARCEZ, 2014; POZO; CRESPO, 

2009). 

Com base nisso, percebeu-se que as ações realizadas e incentivadas por 

indivíduos que fazem parte das vidas dos educandos geram transformações internas 

que atuam como agentes motivadores para o processo de formação (OLIVEIRA e 

LIMA, 2017). Isso significa que as ações realizadas por essas pessoas, de certa 

forma, se relacionam com as impressões que os estudantes têm sobre o mundo e 

interferem em suas decisões, o que vai totalmente de encontro à ideia defendida por 

Vigotski (2007) de que o desenvolvimento mental humano não é passivo nem 

independente do desenvolvimento histórico e das formas sociais da vida.  

Ducrot et. al (2008) também defende essa ideia ao escrever que as relações 

do estudante tanto com os indivíduos que se fazem presentes no ambiente escolar, 

quanto no ambiente externo à escola, podem influenciar no seu desenvolvimento. 

Portanto, segundo esse autor, o professor deve utilizar técnicas para formar um 

ambiente que promova vivências marcantes e que sejam, ao mesmo tempo, 

favoráveis para a aprendizagem dos estudantes.  
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Pensando nessas relações que existem entre indivíduos, a aprendizagem e o 

mundo que os cerca, o jogo foi criado com o intuito de estimular, por meio das 

sensações, a vontade de aprender, provocando a necessidade imediata dos 

estudantes de entender o conteúdo a partir do interesse pela história, a qual foi feita 

para mantê-los curiosos a respeito do rumo da aventura. Quando os desafios 

propostos pelo jogo não conseguirem ser resolvidos pelas equipes, o professor deve 

deixar claro que os discentes podem contar com seu auxílio para ultrapassá-los, não 

culpando os estudantes por não conseguirem cumpri-los, mas usando isso para 

estreitar o vínculo afetivo e conhecer mais sobre os motivos geradores das 

dificuldades, bem como observar de que forma esses estudantes estão progredindo 

em relação ao primeiro momento da atividade, em que são analisados seus 

conhecimentos prévios. 

Ao longo de um jogo eletrônico no estilo RPG, a ansiedade e o medo de 

perder podem causar sensações bastante reais nos estudantes, como mãos 

geladas, tremores e corações palpitantes (AMARAL, 2008). Essas sensações dos 

estudantes construídas pelo jogo devem ser aproveitadas nos momentos em que 

são percebidas pelo docente para se transformarem em vivências capazes de 

favorecer o desenvolvimento cognitivo ou de fortalecer as relações, pois como dizia 

Vigotski (2001), tudo que a fantasia constrói influencia nossos sentimentos, 

adquirindo uma importância na conduta e no desenvolvimento humano. Essa 

relação entre a imaginação e as emoções no desenvolvimento do homem raramente 

é explorada em aulas tradicionais (AMARAL, 2008). 

As sensações causadas pela mescla proposta entre docente, aprendizes mais 

experientes e ludicidade com os estudantes menos experientes pode auxiliar de 

forma que todos os envolvidos construam o conhecimento coletivamente, de 

maneira agradável. Portanto, o jogo, além de estimular a criação de um ambiente 

prazeroso, é capaz de incentivar o aprendizado por meio das intervenções de cada 

estudante na ZDI de seu colega, pois os alunos interagem entre eles, ensinando e 

aprendendo uns com os outros, também diferentemente do ambiente tradicional de 

sala de aula, em que somente o professor é o detentor do saber (DUARTE, 2015). 

Em síntese, o jogo criado teve com o intuito fazer com que a todo instante os 

estudantes precisem trocar ideias e conversar uns com os outros para tomarem 

decisões sobre os desafios que lhes são cobrados durante o jogo. Com isso espera-

se que o espírito de equipe e o respeito às opiniões individuais se fortaleçam. Além 



58 

 

disso, a própria história do jogo é capaz de gerar sensações que podem incentivar 

os estudantes a aprenderem o conteúdo. Portanto, pretende--se que os educandos 

consigam ampliar suas vivências à medida em que as crenças particulares forem 

suprimidas para atingir o bem coletivo, atitudes éticas importantes para as relações 

sociais. 

Durante as rodas de conversas, tanto iniciais quanto finais, o docente também 

pode explorar as sensações dos estudantes, fazendo elogios e parabenizando os 

acertos, destacando os pontos positivos das experiências e corrigindo os estudantes 

de modo a evitar sentimentos negativos como os de fracasso ou desinteresse. 

Oliveira (2011) também enfatiza, assim como defendido até então, que 

atividades de sala de aula que são geradoras de boas sensações favorecem a 

aprendizagem. No entanto, a experiência que propõe a mescla entre sentimentos, 

emoções, vivências e aprendizagem, embora interessante, pode nem sempre gerar 

resultados benéficos (VIGOTSKI, 2007). Na tese de doutorado intitulada 

Contribuições da Psicologia Histórico-Cultural para Ludicidade e a Experimentação 

no Ensino de Química: Além do Espetáculo, Além da Aparênci, por exemplo, 

Messeder Neto (2015) nos mostra que nem sempre a interação entre pares é 

proveitosa.  

Quando mais de um grupo precisar da atenção do docente, os estudantes dos 

grupos que aguardam a chegada do professor (enquanto uma outra equipe está 

sendo atendida) podem começar a se dispersar com conversas dentro dos grupos 

ou com outros grupos, sobre assuntos não relativos ao jogo. Nesse sentido, o jogo 

pode deixar a desejar, pois em uma sala com uma grande quantidade de alunos não 

haveria como dar atenção simultânea a todos os estudantes, de forma que, em 

turmas com grandes quantidades de alunos, o ideal seria fazer a divisão em 2 ou 3 

grupos para que todos possam ser atendidos com qualidade, ou ainda, se sugere a 

presença de um docente auxiliar para a aplicação. 

Em alguns momentos, enquanto alguns integrantes fazem os cálculos 

matemáticos ou estão concentrados no jogo, os outros componentes da mesma 

equipe também podem se distrair, mas acredita-se que quando a atividade é 

realizada em duplas há uma sensação maior de companheirismo entre as partes, 

por uma depender quase unicamente da outra e, então, esse aspecto negativo pode 

ser minimizado. Assim, recomenda-se que os estudantes se organizem em duplas e 

se evite a formação de trios ou grupos maiores no momento de uso do recurso. 
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Em alguns momentos, enquanto alguns integrantes fazem os cálculos 

matemáticos ou estão concentrados no jogo, os outros componentes da mesma 

equipe também podem se distrair, mas acredita-se que quando a atividade é 

realizada em duplas há uma sensação maior de companheirismo entre as partes, 

por uma depender quase unicamente da outra e, então, esse aspecto negativo pode 

ser minimizado. Assim, recomenda-se que os estudantes se organizem em duplas e 

se evite a formação de trios ou grupos maiores no momento de uso do recurso. 

Em alguns instantes também pode ocorrer de um dos integrantes dar as 

ordens e o(s) outro(s) fazer(em) os cálculos matemáticos ou mexer(em) nos 

computadores, mas sem entender os motivos de estar(em) fazendo as operações, 

agindo de modo simplesmente mecânico. 

Isso significa que nem todas as fantasias do jogo irão gerar impactos nos 

motivos dos estudantes a favor da aprendizagem ou influenciar nas suas atitudes. 

Quando isso ocorrer, o docente deve buscar outros meios de motivação, como 

conversas e reflexões para incentivar o pensamento, pois, partindo-se do 

pressuposto de que para formar o pensamento é necessária motivação, conclui-se 

que para aprender também é preciso querer estar motivado e que, para que o aluno 

se motive, é importante que o professor busque mostrar aos seus educandos a 

importância de se aprender (GASPAR, 2014). Assim, eles mobilizarão a construção 

de novas estruturas de pensamento para construir um novo conhecimento, tal como 

afirma Gaspar: 

 

O que importa de fato é que o professor procure apresentar a seus alunos 
razões suficientemente fortes e convincentes: só assim eles mobilizarão, 
conscientemente, suas mentes para construir as novas estruturas de 
pensamento necessárias à aquisição do conteúdo ensinado (GASPAR, 
2014, p. 180). 

 

Logo, o jogo, em conjunto com os questionários e as rodas de conversa, é 

importante para promover a interação dos indivíduos e, a partir disso, os estudantes 

podem desenvolver e reorganizar suas estruturas mentais e criar motivos para 

aprender. Entretanto, o uso do recurso deve ser feito de maneira atenta e de modo 

que se trabalhe com os sentidos dos estudantes considerando as experiências e 

vivências de cada um. Nas palavras de Vigotski (2004, p. 144): 
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Antes de comunicar esse ou aquele sentido, o mestre deve suscitar a 
respectiva vivência do aluno e preocupar-se com que essa esteja ligada a 
um novo conhecimento. Os gregos diziam que a filosofia nasce da surpresa. 
Em termos psicológicos isso é verdadeiro se aplicado a qualquer 
conhecimento no sentido de que todo conhecimento deve ser precedido de 
uma sensação de sede. O momento da vivência e do interesse deve 
necessariamente servir de ponto de partida a qualquer trabalho educativo. 

 
 
 

3.1.4 Transmissão de informação dos conhecimentos dos estudantes por meio da 
língua 

  

Segundo Prestes (2010), é incorreto traduzir do russo para o português a 

palavra retch como simplesmente sinônimo de fala ou de linguagem, pois a sua 

definição é tão complexa que um simples termo não é capaz de explicá-la. Para ela, 

o significado que mais se assemelha do sentido real dessa palavra pode ser 

expresso por Luria (2006, p. 277), que afirma que “com retch entendemos o 

processo de transmissão de informação por meio da língua”, o que deu origem ao 

nome da categoria. De acordo com Prestes (2010), as obras Pensamento e 

linguagem (VIGOTSKI, 2005) e Construção do pensamento e da linguagem 

(VIGOTSKI, 2001) estão com seus títulos inadequados e muitas das ideias de 

Vigotski que foram escritas originalmente com o uso dessa palavra, tanto nessas 

duas obras quanto em muitas outras, foram deturpadas (PRESTES, 2010). 

Para o docente é importante analisar de que forma ocorre a retch dos 

estudantes para quem ministra suas aulas, pois a partir disso poderá refletir, inferir e 

atuar sobre a zona de desenvolvimento atual de cada um dos discentes e delimitar 

suas ZDI. Tanto os questionários quanto as rodas de conversa visam analisar, 

então, a retch dos estudantes, ou seja, de que forma os estudantes transmitem os 

conhecimentos adquiridos ao longo da sequência didática proposta e como se 

apropriam das palavras, alteram suas falas e fazem uso dos símbolos de modo que 

as técnicas de análise escrita e oral se complementem, uma vez que “cada uma 

utiliza diferentes meios para expressar os conhecimentos , assim como possuem 

diferentes estruturas psicológicas e, ao mesmo tempo, cada uma tem suas 

variações” (LURIA, 2006, p. 283). 

Isso vai contra o método tradicional de avaliação no qual a avaliação 

geralmente é escrita, como já abordado anteriormente, e, ao mesmo tempo, de 

encontro à ideia de Vigotski, que defende que é errado julgar o grau de 

desenvolvimento mental dos escolares com base em suas composições escritas, 



61 

 

pois o desenvolvimento da fala oral e da fala escrita nem sempre coincidem 

(VIGOTSKI, 2009). 

Nesse contexto, para que o estudante possa entender como a Química se 

relaciona com suas vivências a fim de torná-lo um cidadão apto a fazer decisões 

éticas e responsáveis, o jogo incluiu a utilização de símbolos, linguagem e fala que 

mesclam o cotidiano dos estudantes com os conceitos científicos. Segundo Coelho e 

Pisoni (2012), os mecanismos de expressão e o pensamento estão fortemente 

relacionados e promovem o desenvolvimento humano a medida em que novos 

conceitos são internalizados e passam a ser usados na fala ou na escrita. 

Um exemplo de como o jogo se relaciona com a teoria pode ser mencionado 

quando, por exemplo, na fase 2, novos conceitos são introduzidos e explorados e 

posteriormente usados pelos estudantes em suas respostas de questionários ou 

participações em rodas de conversa. Nas fases 5 e 6 isso também pode ocorrer com 

as Leis de Velocidade que exploram a utilização de símbolos da Química e da 

Matemática e que são representadas pelos estudantes de modo escrito, na fase 4 

com a inserção de palavras relacionadas à análise gráfica e na própria introdução do 

jogo, com a retomada de conhecimentos prévios associados a novos termos de 

Cinética, entre outros. 

Com base no jogo, então, os estudantes são levados a compreender os 

símbolos que são usados dentro do estudo da Cinética Química ou da Química 

Geral (quando, por exemplo, se faz a relação entre unidades de concentração e 

tempo). Além disso, entram em contato com conceitos novos e, a partir disso, podem 

ampliar seus vocabulários. Espera-se que usem as informações adquiridas para 

ordenar seus pensamentos e aplicar os conhecimentos desenvolvidos em situações 

futuras, que é um dos propósitos da educação escolar (BRASIL, 2013). 

Alguns estudantes podem fazer os cálculos exigidos no jogo de forma mais 

direta, apenas escrevendo os valores e o resultado final de seus cálculos, essa 

passagem feita de modo mais rápido não interferirá em suas respostas. Porém, 

dependendo da quantidade de dados com os quais os estudantes devem trabalhar, 

pode ocorrer confusão de informações que seriam minimizadas se houvesse melhor 

ordenação escrita (COELHO; PISONI, 2012). Também pode acontecer de, mesmo 

utilizando as representações corretas, ocorrerem equívocos nos valores calculados. 

Portanto, apenas utilizar as representações corretas não é o suficiente, mas pode 

ajudar no processo de ordenação do raciocínio (SCHROEDER, 2007). 



62 

 

Segundo Schroeder (2007), as funções psicológicas superiores são 

desenvolvidas a partir da necessidade humana de interferir em seu meio, de forma 

consciente e, para que isso aconteça, são necessários instrumentos e símbolos que 

vão fazer a mediação entre o indivíduo e o meio. Estas se diferenciam das funções 

psicológicas elementares pelo fato de que, segundo Vigotski (1995), as funções 

psicológicas elementares são de caráter biológico, marcadas pelo imediatismo, 

determinadas pela estimulação ambiental e definidas por meio da percepção. 

Para Schroeder (2007), uma das funções psicológicas superiores mais 

importantes para o desenvolvimento do homem é a linguagem, que pode ser escrita 

ou oral. Segundo Vigotski (2001), relacionado a isso, é importante considerar os 

modos de se expressar no processo de desenvolvimento humano, pois é através 

disso que um sujeito tem a possibilidade de transformar o concreto em abstrato ou 

de passar do âmbito do real para o simbólico, permitindo que formule 

representações desse real. Nesse sentido, o jogo fez mescla de uso de palavras e 

símbolos comuns aos estudantes com a linguagem científica, pensando em ampliar 

o vocabulário dos estudantes e seus conhecimentos de Química por meio do 

pensamento do significado e uso dos novos termos. 

Para a expressão feita por escrito, Vigotski (2001) argumenta sobre a 

importância do signo para o desenvolvimento cognitivo dos adolescentes: 

 
Como mostra a investigação, a questão central desse processo é o 
emprego funcional do signo e da palavra como meio através do qual o 
adolescente subordina ao seu poder as suas próprias operações 
psicológicas, através do qual ele domina o fluxo dos próprios processos 
psicológicos e lhes orienta a atividade no sentido de resolver os problemas 
que tem pela frente (2001, p. 169). 

 

Pensando de que forma os estudantes relacionam as palavras e os símbolos 

aprendidos com o jogo (teoria) e as situações que envolvem a resolução de 

problemas no cotidiano (prática), percebeu-se a necessidade de analisar a nova 

categoria, no qual isso será explorado em maiores detalhes, apresentada a seguir.    
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3.1.5 Relação dos estudantes com a Química do cotidiano 

 

Essa categoria merece ser discutida devido à importância e quantidade de 

vezes em que aparece nos artigos e trabalhos analisados. Destaca-se que os 

trabalhos são recentes (O ensino de Cinética Química nos periódicos nacionais 

(2016), Revisão de literatura sobre a incidência de trabalhos envolvendo atividades 

lúdicas nos eventos ENEQ, ENPEC e SIMPEQUI (2016); O RPG eletrônico no 

ensino de química: uma atividade lúdica aplicada ao conhecimento de tabela 

periódica(2012); Desenvolvimento de Role Playing Game (RPG) para o ensino de 

química orgânica(2013), O uso do Role Playing Game (RPG) como estratégia de 

avaliação da aprendizagem no ensino de química(2009);Utilização do RPG no 

Ensino De Química (2005) e que essa categoria está em crescimento quando se 

pensa em sua aplicação em ambientes de ensino.   

As DCNEM (BRASIL, 2013) sugerem o ensino por abordagem da Química do 

cotidiano para oportunizar a interlocução de saberes, a socialização e o 

desenvolvimento pessoal, social e cognitivo, favorecendo a ampliação de 

habilidades que envolvem o indivíduo nos aspectos cognitivos, emocionais e 

relacionais, tornando-o mais competente na produção de respostas criativas. 

Pensando nisso e nas análises feitas nos itens acima deste mesmo capítulo, 

com destaque para a importância das vivências de Vigotski (2007), foram 

acrescentadas ao manual de uso do docente (APÊNDICE B) algumas sugestões 

para abordagem de conteúdos por meio de discussões que envolvem situações do 

dia a dia para serem usadas durante a aplicação do jogo (por exemplo, com maior 

intensidade enquanto os estudantes jogam as fases 3 e 5, mas também explorado 

em outros momentos do jogo). Nesse manual, destacou-se que o docente pode 

atuar de maneira a complementar as instruções ou fazer alterações, se achar 

necessário, para auxiliar na aprendizagem dos estudantes, abordando outros 

assuntos relacionados à Química ou demais conhecimentos que julgar pertinentes. 

No questionário final também foram acrescentadas sugestões de perguntas 

com o intuito de avaliar se os estudantes entendem as relações entre a teoria e a 

prática em questão. Por exemplo, por meio do uso do jogo, pode-se perceber quais 

são e de que forma atuam os fatores capazes de alterar a velocidade das reações 

químicas (fase 3 e pergunta número 3) ou fazer parte da discussão envolvendo 
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questões ambientais e o uso de substâncias pela sociedade (fase 5 e pergunta 

número 5). 

Para responder a pergunta 3 do questionário final, os estudantes precisam 

perceber que a diminuição da pressão de um ambiente provoca a diminuição do 

número de colisões efetivas entre moléculas do gás e, consequentemente, provoca 

uma redução na velocidade da reação química que ocorre entre o gás citado no jogo 

e o organismo humano. A ideia é fazer com que os estudantes percebam quais 

personagens atuavam de modo a ajudá-los e quais queriam prejudicá-los para, a 

partir disso, fazer escolhas de modo a manter o personagem principal pronto para 

enfrentar os próximos desafios. No entanto, o docente deve fazer a retomada dessa 

parte do conteúdo durante a roda de conversa final, pois é comum que os discentes 

saibam que existe uma proporcionalidade entre a velocidade de uma reação química 

e os fatores que sobre ela interferem, mas apenas decorem se essa proporção é 

direta ou inversa, sem compreender os reais motivos das relações existentes 

(YAMAMOTO, 2016). 

Durante a roda de conversa final o docente pode direcionar a discussão de 

várias formas, falando sobre procedimentos de laboratório, explicando o que são 

duplicatas, triplicatas, quadruplicatas, etc., pode explicar ainda que isso é usado 

para confirmar se as análises de amostras reais não geram resultados que têm 

grande discrepância entre eles. Também pode falar sobre análises interlaboratoriais 

e a rotina dentro dos laboratórios de análises ou de laboratórios industriais. Durante 

essa conversa com os estudantes, o professor pode perguntar para quê os 

conhecimentos do jogo são usados no dia a dia, pode citar exemplos como as 

indústrias que têm metas de produção para cumprir e entregar seus produtos usam 

os conhecimentos acerca das reações e velocidade, bem como as condições 

necessárias para prever se os prazos serão cumpridos. Pode falar sobre a 

importância do armazenamento e transporte de reagentes químicos, impactos para o 

meio ambiente ou saúde humana e muitos outros, usando a criatividade ao seu 

favor. No fechamento da discussão, pode-se abordar a importância da tomada de 

decisões dos indivíduos de uma sociedade em tempo hábil e a importância das 

escolhas no mundo atual competitivo em que vivemos. 

Para os docentes, as discussões que envolvem problemas do mundo real, 

são ricas e, mesmo que o jogo se passe numa realidade virtual, pode ser usado 

como motivador de temas a serem discutidos com os estudantes, os quais muitas 
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vezes apresentam ideias que precisam ser revistas, ou que acabam levando o 

próprio docente a refletir sobre seus pontos de vista acerca de determinados 

assuntos. Dessa forma, a sequência didática proposta pode ser promissora 

dependendo do modo como for instruída. 

 

3.2 Descrição do jogo  

 

Para Vigotski (2007), existe uma estreita relação entre o desenvolvimento 

humano e a brincadeira de “faz de conta”, uma vez que esse tipo de brincadeira cria 

uma ZDI no indivíduo, pois aquilo que a fantasia constrói influencia nos sentimentos, 

adquirindo uma importância na conduta humana e em suas escolhas, fazendo com 

que, por meio da imaginação, o homem seja capaz de ampliar sua experiência. De 

acordo com ele, a capacidade imaginativa do ser humano é tão importante que está 

intimamente relacionada às maiores descobertas científicas que já foram feitas 

(OLIVEIRA, 2011). 

Ainda relacionado aos sentimentos, Vigotski (2001) defende que as emoções 

são geradas por acontecimentos relacionados à vida real ou fantasia, portanto, não 

aparecem de maneira independente de outras funções da consciência, mas, 

necessariamente, integrada ao contexto das vivências subjetivas. Portanto, para ele, 

sentir e pensar estão umbilicalmente unidos. 

Além de favorecer a interação entre o emocional e a imaginação, o uso do 

RPG como ferramenta pedagógica também é vantajoso, em nossa opinião, por se 

vincular com as habilidades sugeridas pelas DCNEM (BRASIL, 2013): a resolução 

de situações-problema (a cada instante do jogo, requerendo decisões rápidas e 

solução de enigmas que travam a continuidade do jogo), a contextualização (através 

da aplicação de conceitos em situações práticas do dia a dia) e a 

interdisciplinaridade (estimulando a relação de conteúdos normalmente separados 

artificialmente). 

Buscando desenvolver essas habilidades e relacioná-las com os processos 

de ensino e de aprendizagem foram escolhidos como público-alvo os docentes de 

Química que atuam em escolas brasileiras e os estudantes de Ensino Médio do 

país. Espera-se que os professores considerem o produto atrativo para ensinar o 

conteúdo de Cinética Química de forma que os estudantes atuem de maneira ativa 

durante o processo de aprendizagem. O jogo digital vem acompanhado de um 
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roteiro para jogadores (APÊNDICE A) e por um manual de termos de uso do jogo 

para o docente aplicador (APÊNDICE B). 

O jogo “Batalha de Periódica” foi criado como produto do Programa de Pós-

Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Esse recurso digital didático é para ser 

jogado preferencialmente em sala de aula ou local que tenha acesso a 

computadores, com a presença de um docente da área de Química e com o roteiro 

previamente preparado em mãos. Sugere-se também que o docente tenha à 

disposição o manual de aplicação do jogo durante a execução da atividade. 

A história do jogo se passa no fictício “Continente de Periódica”1, que é uma 

criação própria, no qual existem quatro grandes reinos: Mercuriana, Aurioso, Borius 

e Ferrotis (fazendo referência aos elementos químicos mercúrio, ouro, boro e ferro). 

Todos esses reinos foram atacados pelos exércitos que são controlados pelo 

poderosíssimo líder Cornnelius Agripaa, que usa seus conhecimentos de Química 

para fazer o mal. Para salvar o continente, os jogadores (que no jogo são chamados 

de alquimistas2), contratados pelos quatro principais monarcas, devem adentrar no 

covil onde o mago está escondido para capturá-lo, porém, para chegarem até lá, 

devem enfrentar diversos desafios. 

O jogo possui uma introdução e seis (6) fases. A introdução foi feita para que 

os jogadores se situem na história, aprendam a usar os botões relacionados aos 

seus movimentos, aprendam a se equipar3 durante o jogo e respondam perguntas 

básicas de Cinética Química que envolvem situações do cotidiano dos jogadores, 

como o processo de lavagem de roupas em água com temperatura variada, queima 

de lenha, degradação de alimentos e fermentação do vinho, por exemplo, para irem 

refletindo sobre qual será o assunto abordado ao longo do jogo e como se faz 

presente em suas vidas. 

                                            
1 O nome do jogo faz referência à Tabela Periódica, que é um dos principais marcos da Química e à 
história do jogo, que se baseia em batalhas para chegar até o mago Cornnelius Agripaa. Os cenários 
escolhidos foram criados com base no que o programa RPG VX Ace oferecia no pacote mais barato e 
os nomes dos personagens foram invenções aleatórias. 
2 Aquele que se ocupa da alquimia: a ciência mística da Idade Média que relacionava o estudo da 
matéria com o secreto e espiritual. O homem alquímico se relacionava com a natureza apoiado em 
uma visão vitalista e qualitativa do mundo: já o homem químico se dirige a ela com um olhar 
mecanicista e quantitativo. 
3 Preparar o personagem com os itens de recuperação de vida, defesa e ataque disponíveis no menu. 
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Durante o jogo são feitas diversas relações entre a Cinética Química, o 

cotidiano dos jogadores e os acontecimentos envolvendo os personagens, 

detalhadas abaixo. Segundo Vigotski (2007), essa conexão entre o indivíduo e seu 

contexto social e cultural é fundamental para o desenvolvimento das funções 

psíquicas. Na tabela a seguir são detalhados os conteúdos envolvidos, a quantidade 

de perguntas e quais os personagens envolvidos em cada uma das fases. 

Posteriormente será explicada a história por trás do jogo para que o leitor possa 

entender sua sequência. 

 

QUADRO 2 - CONTEÚDOS ENVOLVIDOS, QUANTIDADE DE PERGUNTAS E PERSONAGENS 
ENVOLVIDOS EM CADA UMA DAS FASES DO JOGO 

Trecho do jogo Conteúdo Quantidade de 
perguntas 

Personagens envolvidos 

Introdução 
Introdução à Cinética 

Química. 

Entre 10 e 30, 
dependendo do 

caminho percorrido 
pelo jogador. 

Emissário Maklanel, Rei Hoff, 
Rainha Beth, Cavaleiro 

Walaach, monarcas de outros 
reinos do continente de 

periódica e outros personagens 
secundários. 

Fase 1 

Condições 
necessárias para a 

ocorrência de 
reações químicas. 

7 Ogros 

Fase 2 

Velocidade média de 
reação, velocidade 

de consumo de 
reagentes e 

velocidade de 
produção de 

produtos. 

10 Seres índigo 

Fase 3 
Fatores que alteram 

a velocidade de 
reações químicas. 

7 
Personagens com cauda de 

fogo 

Passagem da fase 
3 para a fase 4 

Nenhum, pois é 
meramente de 
caráter lúdico. 

0 
Comandante Trutênius 

(miniboss) 

Fase 4 
Gráficos envolvendo 

catalisadores. 
12 Seres aquáticos 

Fase 5 

Leis de velocidade 
para reações 

químicas 
elementares e não 

elementares. 

9 Pinguins 
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Fase 6 
Leis de velocidade 

baseadas em tabelas 
de experimentos. 

4 Observadores 

Fim de jogo 
Caráter ético do uso 
do conhecimento da 

Química. 
0 Mago Cornnelius Agripaa (boss) 

Fonte: A autora (2017). 

 

3.1.1 A introdução do jogo 

 

Na introdução, os jogadores entram em contato com diversos personagens 

como o emissário do Rei, chamado Maklanel, que encaminha os jogadores e dá 

dicas de por onde devem seguir no mapa (Figuras 1 e 2), o Rei Hoff, que explica ao 

jogador qual é a sua importância dentro do contexto do jogo (Figura 3), o Cavaleiro 

Walaach, que introduz conceitos de velocidade de reação e de Cinética Química 

(Figura 4), e a Rainha Beth, que faz perguntas sobre a ocorrência ou não de reações 

químicas, por exemplo, para uma mistura de água com gasolina, para a interação 

que ocorre entre gás argônio e o filamento de uma lâmpada e para alimentos que 

são armazenados em freezer (Figura 5). 

Essa parte do jogo é importante, pois, a partir dela, os jogadores entram em 

contato com a linguagem específica da área de Química, dentre a qual faz parte o 

uso de termos do estudo de Cinética Química (como afinidade química, mistura, 

reação química, consumo e produção, por exemplo) e, segundo Vigotski (2007), a 

apropriação de uma linguagem merece um papel de destaque no processo de 

pensamento, ou seja, a linguagem é, para ele, um signo mediador por excelência, 

pois através do entendimento do significado das palavras é que os pensamentos 

podem ser ordenados. A partir disso, acreditamos que nada mais importante do que 

organizar as ideias de conceitos básicos, desde o início do jogo, para suavizar 

futuras confusões no processo de obtenção de novos conhecimentos. A avaliação 

da apropriação da linguagem pelos estudantes foi feita pelas análises das respostas 

dos questionários e pelas observações das falas dos participantes durante as 

discussões. Para acompanhar o desenvolvimento dos estudantes, se faz necessário 

que o docente também explore o aspecto da linguagem após a aplicação do jogo e 

faça a retomada dos termos e conceitos científicos em sala de aula, partindo do que 

os estudantes falarem. 
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Quando se pensa especificamente nos conceitos científicos, Vigotski (2001) 

defende que os conceitos científicos surgem e se constituem dentro do processo de 

aprendizagem escolar, enquanto os conceitos espontâneos são aqueles que surgem 

a partir da experiência pessoal de um indivíduo. Segundo essa linha de raciocínio, 

entende-se que os jogadores podem associar os conceitos apresentados no recurso 

às situações vividas por eles e às situações vividas pelo personagem no mundo do 

“faz de conta” ou, até mesmo, a outros conceitos já internalizados, e que a presença 

do par mais capaz pode ser útil para a aprendizagem desses conceitos. 

 
FIGURA 1 - CHEGADA DO PERSONAGEM PRINCIPAL (ALQUIMISTA) AO REINO DE BORIUS 

 
Fonte: A Autora (2017). 
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FIGURA 2 - EMISSÁRIO MAKLANEL (ACIMA) CONVIDANDO O ALQUIMISTA PARA IR AO 
PALÁCIO DO REINO DE BORIUS (ABAIXO). 

 
Fonte: A Autora (2017). 

 

FIGURA 3 - REI HOFF (ACIMA) RECEBENDO O ALQUIMISTA NO PALÁCIO E EXPLICANDO A 
NECESSIDADE DE AJUDA 

 
Fonte: A Autora (2017). 
 

 



71 

 

FIGURA 4 - CAVALEIRO WALAACH (À DIREITA) PERGUNTANDO AO JOGADOR PRINCIPAL 
SOBRE DEFINIÇÕES 

 
Fonte: A Autora (2017). 

 
 
FIGURA 5 - RAINHA BETH FAZENDO PERGUNTAS AO PERSONAGEM PRINCIPAL SOBRE 

SITUAÇÕES COTIDIANAS 

 
Fonte: A Autora (2017). 
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Em troca dos acertos, os jogadores recebem poções de vida da Rainha e 

equipamentos de defesa do cavaleiro, que serão úteis nas etapas seguintes. Cada 

personagem aceita até dois equívocos: no primeiro é dado um aviso ao jogador, e 

no segundo o jogo é encerrado e o jogador volta ao início do jogo, ou seja, à tela 

inicial. Após ser aprovado pelo cavaleiro e pela Rainha de Borius, o alquimista 

(personagem principal) é encaminhado pelo emissário até a entrada do covil e 

apresentado aos monarcas que são representantes dos outros três Grandes Reinos: 

Ferrotis, Mercuriana e Aurioso. A entrada ao covil só é liberada após o personagem 

principal conversar com todos os monarcas e estar totalmente equipado (Figura 6). 

Portanto, o jogador que chega até a entrada do covil deve ter conseguido 

compreender como faz para equipar-se, usar as Poções de Vida, movimentar-se 

pelo mapa e acessar ao menu. Para deslocar-se pelos cenários os jogadores devem 

usar as flechas do teclado. A tecla shift pode ser usada pelos jogadores que 

pretendem movimentar-se com maior rapidez pelo mapa e a tecla enter é usada 

como botão de comando durante o jogo inteiro. 

 

FIGURA 6 - ALQUIMISTA NA ENTRADA DO COVIL SENDO APRESENTADO AOS MONARCAS DE 
FERROTIS, MERCURIANA E AURIOSO 

 
Fonte: A Autora (2017). 
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Depois da introdução, os jogadores devem superar seis (6) níveis, sendo que 

em cada um deles são abordados, respectivamente, os temas: condições 

necessárias para a ocorrência de reações químicas (fase 1); cálculo de velocidade 

média da reação, de consumo de reagentes e de produção de produtos (fase 2); 

fatores que alteram as velocidades das reações químicas (fase 3); interpretação de 

gráficos de catalisadores (fase 4); leis de velocidade de reações elementares e não 

elementares simples (fase 5); e leis de velocidade baseadas em tabelas (fase 6). 

Todas as reações químicas mencionadas no jogo são reais, bem como as suas 

aplicações. Cada fase contém uma música diferente, que é para cansar menos os 

jogadores. 

 

3.1.2 Fase 1 do jogo 

 

Na fase 1 do jogo, o mago manda os ogros buscarem quatro ingredientes 

para elaborar a Poção do Sono Profundo e o jogador, para evitar que essa solução 

seja elaborada, deve colher os diamantes que contém informações verdadeiras 

sobre as condições necessárias para que ocorram reações químicas, pois em cada 

diamante desses há um ingrediente. 

 

FIGURA 7 - PERSONAGEM PRINCIPAL OPTANDO ENTRE COLHER OU NÃO UM DOS 
DIAMANTES DA FASE 1 

 
Fonte: A Autora (2017). 
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O jogador deve colher quatro (4) diamantes, mas com o cuidado de colher 

apenas os que contém afirmações verdadeiras. Se o jogador agir erroneamente, 

será lançado para outro local do mapa ou terá que enfrentar alguns monstros que 

trabalham para o mago. Simultaneamente à busca pelos diamantes, o jogador deve 

bater nos ogros que o ameaçam e que são capazes de tirar a sua vida.  

 

FIGURA 8 - ALQUIMISTA (ACIMA) SENDO ABORDADO POR UM MONSTRO (ABAIXO) APÓS TER 
RECOLHIDO UM INGREDIENTE QUE ESTAVA CONTAMINADO COM AFIRMAÇÃO 
FALSA 

 
Fonte: A Autora (2017). 

 

Em caso de o personagem (alquimista) estar próximo de morrer, pode-se 

consumir as Poções de Vida ou de Recuperação, que foram doadas pela Rainha 

Beth ou que são obtidas por meio de acertos cometidos durante o jogo e são 

solicitadas via menu. O jogador que não estiver atento à barra no canto superior 

esquerdo saberá que o personagem está prestes a perder quando um barulho de 

relógio se sobrepor à música. 

Conforme Vigotski (1991), o erro deve ser visto pelo professor como parte dos 

processos de ensino e aprendizagem e jamais deve ser ignorado. Segundo Oliveira 

(2011), a correção é importante para que o aluno perceba que deve melhorar e de 

que deve dedicar-se mais aos conhecimentos que ainda não domina. Por esses 

motivos, durante a criação do jogo, um dos grandes cuidados foi fazer com que cada 

equívoco cometido pelos jogadores, referentes às respostas dos desafios de 
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Química propostos pelos personagens, seja sempre claramente sinalizado através 

da resposta que o jogo gerar quando um erro for cometido. 

Do nível 1 ao nível 6, os jogadores podem cometer até duas vezes a mesma 

falha e apenas três falhas distintas por level. Além disso, os jogadores devem ficar 

atentos aos obstáculos que geram exclusivamente danos físicos ao personagem, 

sem serem relacionados diretamente à Química, como monstros, fogueiras e maçãs 

envenenadas, por exemplo. Em casos de danos físicos gerados pelos obstáculos 

mencionados, a quantidade de vida do personagem é diminuída e, se ocorrer com 

muita frequência, pode levar o jogador a perder o jogo. 

Ao passar de level, o jogador recebe Poções de Recuperação, Poções de 

Vida ou equipamentos, e o jogo é automaticamente salvo (Figura 9). Caso os 

jogadores percam o jogo têm o direito de voltar ao início da fase em que o 

personagem morreu, ou seja, não precisam retomar o jogo desde o início. Se o 

jogador optar por salvar o seu progresso em qualquer momento do jogo, essa opção 

também é oferecida e, em caso de Game Over, o jogador retornará ao seu último 

Save. 

 

FIGURA 9 - PASSAGEM DA FASE 1 PARA A FASE 2 DO JOGO 

 
Fonte: A Autora (2017). 
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3.1.3 Fase 2 do jogo 

 
Na fase 2 do jogo, o mago Cornnelius Agripaa infesta algumas maças com 

óxido de arsênio III e as oferta aos Seres Índigo, que são personagens de cabelos 

azuis, aprisionados pelo mago, e que circulam pelo cenário em busca de ajuda. Os 

Seres Índigo em estado avançado de intoxicação apresentam aparência de mortos-

vivos e encontram-se em estado de confusão mental tão intenso que chegam a 

atacar o personagem do jogador, mesmo sendo ele o responsável por salvar a todos 

(Figura 10). 

Os Seres Índigo buscam, com base na reação química de combustão de 

arsênio para a síntese do óxido de arsênio III (Figura 11), criar um antídoto, escapar 

do local onde se encontram e retornar ao Continente de Periódica para voltar a 

distribuir seus conhecimentos e a alfabetizar os povos cientificamente. 

No início da fase, o jogador deve se recordar de como se representa uma 

equação química e como se faz o balanceamento da mesma (Figura 12). Caso essa 

etapa não seja realizada, a obtenção dos valores corretos de velocidade de 

consumo de reagentes, de velocidade de produção dos produtos e de velocidade 

média da reação de combustão do arsênio nos intervalos de tempo solicitados pelos 

personagens, que são os assuntos centrais dessa fase, será dificultada. 

Para que os cálculos possam ser realizados, também é importante que os 

jogadores saibam interpretar dados dispostos em tabela e tenham conhecimentos 

acerca de operações básicas da Matemática como soma, subtração, multiplicação e 

divisão. 

Assim como abordado no capítulo 2, os equívocos cometidos pelos 

estudantes, relacionados ao que é abordado na fase 2 do jogo, estão conectados à: 

interpretação dos dados fornecidos (por não conseguir saber quais informações 

devem ser usadas em quais momentos), falta de atenção no momento de selecionar 

os dados (o estudante sabe quais dados selecionar, mas acaba utilizando as 

informações erradas, ou o estudante seleciona e usa um determinado dado 

acreditando ser o correto e simplesmente não percebe que usou o errado), 

realização de operações matemáticas básicas (soma, subtração, multiplicação e 

divisão) e diferenciação entre conceitos: velocidade média de consumo, velocidade 

média de produção e velocidade média da reação, pois consideram que esses três 

conceitos apresentam o mesmo significado (VAN DRIEL, 2002; KAYA; GEBAN, 
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2012; CAKMAKCI et al., 2005, 2010). Portanto, a fase 2 foi elaborada pensando em 

auxiliar os estudantes a minimizarem suas dificuldades desses pontos específicos.  

Para o docente a utilização do jogo como ferramenta de atuação na ZDI dos 

estudantes tem como vantagem o contato próximo com cada aluno, levando em 

consideração suas dificuldades pessoais, que, às vezes, não conseguem ser 

superadas ou explicadas por sua equipe de jogo. Em uma aula na qual o estudante 

apenas recebe as informações de modo passivo, não se sabe ao certo qual a 

dificuldade de cada um e seus conhecimentos prévios dificilmente são identificados, 

pois o tempo de aula, o excesso de conteúdos e a quantidade de alunos por turma 

faz com que a interação seja mais rápida e superficial, isto é, muitas vezes, a 

atenção dada aos estudantes de uma turma, nesse estilo de aula, desconsidera 

suas capacidades e particularidades, enquanto com o uso do jogo o docente pode 

aproveitar as oportunidades que surgirem para fortalecer relações sociais e 

conhecer melhor os estudantes (AMORIM, 2002). Enquanto fazem uso do jogo, no 

entanto, os aspectos sociais e a troca de experiências ganham destaque. 

Ao fim da fase, todos os Seres Índigo comemoram e agradecem ao jogador 

por ajudar na elaboração do antídoto e por saírem de lá vivos (Figuras 13 e 14). 

 
 

FIGURA 10 - ALQUIMISTA (ABAIXO) SENDO ABORDADO POR SERES ÍNDIGO EM GRAU 
AVANÇADO DE INTOXICAÇÃO (ACIMA) 

 
Fonte: A Autora (2017). 
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FIGURA 11 - SER ÍNDIGO (ACIMA) RECEPCIONANDO O ALQUIMISTA NA FASE 2 E 
SOLICITANDO AJUDA 

 
Fonte: A Autora (2017). 

 

FIGURA 12 - SER ÍNDIGO (ACIMA) EXPLICANDO AOS JOGADORES O QUE DEVE SER FEITO 
NA FASE 2 

 
Fonte: A Autora (2017). 
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FIGURA 13 - PERSONAGEM PRINCIPAL APÓS A CONCLUSÃO DA FASE 2 

 
Fonte: A Autora (2017). 

 

FIGURA 14 - ALQUIMISTA APÓS TER ABERTO A PORTA PARA O NÍVEL 3 

 
Fonte: A Autora (2017). 
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3.1.4 Fase 3 do jogo 

 
Na fase 3, o personagem alquimista (jogador) deve conversar com todos os 

outros personagens que estão no cenário. Alguns oferecerão ajuda e outros tentarão 

prejudicá-lo. Durante as conversas, os jogadores devem decidir o que farão para 

que as substâncias que o beneficiam ajam rapidamente no organismo do 

personagem e as que são prejudiciais ajam de forma mais lenta possível ou devem 

apenas responder a alguma provocação feita por algum dos personagens, sempre 

envolvendo os fatores que são capazes de alterar a velocidade das reações 

químicas. O cenário é de fogo e para cada personagem com quem o alquimista 

interage de forma esperada, dentro do que é abordado do conteúdo de Química, 

uma alma é libertada. 

A passagem desta fase está relacionada à capacidade de resolução de 

problemas. Para que uma pessoa queira resolver um desafio, no entanto, deve 

reconhecê-lo como seu, com significado e sentido para si, ou seja, precisa estar 

motivado para a sua solução (POZO; CRESPO, 2009). Essa motivação pode ser 

encontrada, no RPG, através da inserção do personagem numa situação na qual 

queira muito seguir adiante na aventura, mas encontre um obstáculo no caminho, 

que precise, a todo o custo, ser ultrapassado. Pensando também na motivação do 

jogador é que se evitou repetir frases dos personagens e usar palavras muito 

formais. 

De acordo com Pozo e Echeverría (1998), o ensino baseado na solução de 

problemas promove nos alunos o domínio de procedimentos e a utilização dos 

conhecimentos disponíveis para dar resposta a situações variáveis e diferentes. 

Esses autores ainda destacam que as situações problema devem ser 

preferencialmente contextualizas, a fim de preparar o indivíduo para suas escolhas 

cotidianas ou futuras. 

De acordo com Vigotski, os estímulos para que a aprendizagem aconteça 

podem vir de dois fatores: externos (ligados à mediação), e interno ou direto (que 

tem ligação com fatores psicológicos), portanto, a escolha da ferramenta de 

incentivo deve ser muito bem pensada, pois é a partir da interação entre motivação, 

ferramenta e psicológico do indivíduo que nasce a aprendizagem (OLIVEIRA, 2011). 

Portanto, a ideia do jogo é a de que, a partir de situações apresentadas, os 

estudantes devem aprender a fazer a transposição para a sua realidade e tomar 
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decisões. Como exemplo disso, pode-se citar o que um indivíduo faz para preservar 

um alimento ou um medicamento, a fim de que o produto não estrague e possa ser 

consumido posteriormente, ou de que forma um medicamento deve ser ingerido 

para que aja de maneira mais rápida, entendendo os motivos que o faz agir dessa 

maneira (Figura 15 e Figura 16). 

 

FIGURA 15 - ALQUIMISTA OPTANDO PELA FORMA COMO IRÁ INGERIR UM COMPRIMIDO 
REVIGORANTE 

 
Fonte: A Autora (2017). 
IGURA 16 - PERSONAGEM PRINCIPAL OPTANDO PELA FORMA COMO INGERIRÁ UM 

COMPRIMIDO DE CAFEÍNA 

 
Fonte: A Autora (2017). 
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Durante essa fase do jogo, os jogadores devem tomar o cuidado de não 

entrar em contato com o fogo ou com os personagens que têm uma cauda de fogo. 

Caso entrem em contato, serão queimados e sua barra de vida sofrerá redução 

(Figura 17). 

 

FIGURA 17 - ALQUIMISTA, BOLAS DE FOGO, FOGUEIRAS, MONSTROS COM CAUDA DE FOGO 
(À ESQUERDA) E PERSONAGEM DA FASE 3 (À DIREITA) 

 
Fonte: A Autora (2017). 
 
 

Após finalizar a fase 3, o personagem principal deve enfrentar o miniboss, que 

se apresenta na história como comandante Tritênius (Figura 18).  

 

FIGURA 18 - ALQUIMISTA (ABAIXO) ENFRENTANDO O MINIBOSS (ACIMA) 

 
Fonte: A Autora (2017). 
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Na etapa seguinte, o miniboss foi criado com o intuito de manter o interesse 

dos estudantes na história, trabalhando a motivação e fazendo-os recordar-se de 

que o fato de terem chegado até essa etapa do jogo foi bastante significativo. Essa 

parte é meramente lúdica e não aborda conhecimentos específicos da área de 

Química. 

Esse trecho teve como objetivo, então, incentivar os estudantes a 

continuarem jogando para realizarem as ações previstas e programadas dentro do 

jogo. Como afirma Messeder Neto e Moradillo (2016) “o motivo realmente eficaz, 

psicologicamente, move o individuo para realizar a atividade”. Isso significa que esse 

trecho foi feito para que os jogadores encontrem, ao decorrer da aventura, o que o 

autor denomina de “motivos realmente eficazes”, ou seja, incentivo para continuar 

aprendendo que podem surgir dos trechos exclusivamente lúdicos.  

Depois disso, o comandante bane o jogador principal para o Reino de 

Aquática, que fica em outra dimensão, e afirma que essa é a única saída para 

manter o jogador distante de seu chefe (o mago) e longe de arruinar seus planos, já 

que o alquimista está cada vez mais esperto e poderoso (Figura 19). 

 

FIGURA 19 - MINIBOSS INSTANTES ANTES DE BANIR O ALQUIMISTA PARA O REINO DE 
AQUÁTICA 

 
Fonte: A Autora (2017). 
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3.1.5 Fase 4 do jogo 

 

No Reino de Aquática, o jogador acaba chegando justamente no momento em 

que os seres aquáticos estão realizando o “Clubinho da Leitura”. Num primeiro 

momento, os moradores desse Reino se mostram irritados por serem interrompidos 

em uma hora tão importante. 

Após conversas com os personagens do cenário, o jogador descobre que a 

reunião foi marcada com o intuito de restaurar livros que foram estragados devido ao 

contato com a água e, então, é feito um acordo no qual, para que o alquimista possa 

retornar à dimensão da qual foi banido, deve ajudar a reconstruir a página de um 

livro que contém um gráfico da entalpia em função do caminho da reação, 

apontando no gráfico em que pontos se encontram os complexos ativados da reação 

catalisada e não catalisada, quais são os valores de energia de ativação para esses 

dois casos, em que parte aparecem os valores de entalpia dos reagentes e dos 

produtos, como se calcularia a variação de entalpia da reação, se a reação 

representada é endotérmica ou exotérmica e quais são as funções dos catalisadores 

nas reações em que são usados. 

O objetivo desta fase foi fazer com que os estudantes entendessem os 

conceitos e aprendessem a interpretar e a desenhar gráficos que relacionam a 

entalpia de uma reação química com o caminho da reação. Aqui se destaca 

novamente a importância de mediação do docente, a fim de verificar se todos os 

membros do grupo estão, até esse momento do jogo, trabalhando em equipe e 

entendendo o significado das palavras em vez de simplesmente decorar 

informações. 

 

FIGURA 20 - SERES AQUÁTICOS NO MOMENTO DO “CLUBINHO DA LEITURA” DA FASE 4 

 
Fonte: A Autora (2017). 
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FIGURA 21 - IMAGEM FINAL DA FASE 4: LIVRO RECUPERADO E COMPLETO COM A AJUDA DO 
ALQUIMISTA 

 
Fonte: A Autora (2017). 

 

Nessa fase, as respostas certas ou erradas são identificadas pelas 

respostas que são dadas pelos seres de aquática, mas não causam dano ou 

benefício à vida do personagem. 

A passagem dessa fase priorizou a aprendizagem pela qual, a partir da 

comparação entre os gráficos do roteiro e o gráfico do jogo, o estudante deve ser 

capaz de interpretar, reproduzir e adaptar informações para situações com outros 

dados. Nessa fase, o estudante deve compreender qual é a função de um 

catalisador e como representar a sua atuação química na forma de gráfico. 

É comum que se relacione a atividade imitativa a um processo puramente 

mecânico, de cópia e repetição. Porém, de acordo com a perspectiva Vigotskiana, a 

imitação oferece a oportunidade de reconstrução daquilo que o indivíduo observa 

externamente e pode ser entendida como um dos possíveis caminhos para o 

aprendizado, ou seja, um instrumento de compreensão do sujeito. Esse postulado 

traz uma importante implicação à educação escolar, é interessante que se 

promovam situações que permitam a imitação, a observação e a reprodução de 

modelos, isto é, o fornecimento de sugestões, exemplos e demonstrações no 

contexto escolar adquirem um papel de extrema importância para a aprendizagem, 

pois o indivíduo aprende através da imitação. 
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Espera-se que, a partir do contato com o jogo, o estudante sinta curiosidade 

a respeito do que são catalisadores, como atuam e como seu funcionamento pode 

ser representado de forma gráfica. Durante essa fase é informado aos jogadores 

que os catalisadores estão mais próximos dele do que imagina. No organismo 

humano, por exemplo, existem catalisadores que são chamados de enzimas. A 

saliva e o suco gástrico (que contém ácido clorídrico) são exemplos de enzimas que 

aumentam a velocidade da reação, no caso, a digestão. Nas indústrias químicas, 

principalmente a petroquímica, os catalisadores também são bastante utilizados 

para acelerar as reações, deixando o processo mais barato (FUVEST, 2017). 

A ideia é fazer com que o estudante relacione o gráfico do jogo com os 

gráficos disponíveis no roteiro e, principalmente, com situações de seu cotidiano 

para responder a pergunta que é bastante comum quando o estudo de catalisadores 

é abordado: “por que eu tenho que saber isso?”. 

Após essa etapa, o jogador recebe, além do seu direito de voltar à dimensão 

da qual foi banido, um item de defesa chamado “Espada de Aquática”, com a qual 

deve seguir em frente (Figura 22). 

 

FIGURA 22 - LÍDER DA REUNIÃO DOS SERES AQUÁTICOS EM CONCLUSÃO DA FASE 4 

 
Fonte: A Autora (2017). 
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3.1.6 Fase 5 do jogo 

 

Ao chegar na fase 5, cujo cenário é de clima frio e com neve, o alquimista é 

atropelado por pinguins obreiros e apressados e em seguida é recebido pelo 

Pinguim-chefe, que pede desculpas pelo transtorno e explica que seus funcionários 

estão agitados, pois estão trabalhando na reconstrução de uma ponte de gelo que 

foi derretida em decorrência do intenso aquecimento global (Figura 23).  

 

FIGURA 23 - CHEGADA DO PERSONAGEM PRINCIPAL NA FASE 5 

 
Fonte: A Autora (2017). 

  

No momento em que é percebido que os estudantes chegam nessa parte do 

jogo, cabe ao professor aproximar-se e perguntar aos estudantes quais são os 

fatores que possivelmente estão causando o aquecimento global de forma tão 

acelerada. A partir disso, o docente pode gerar uma breve discussão em cada 

grupo, abordando a ideia e conceitos de estados físicos das substâncias (sólido, 

líquido, gasoso), transformações físicas e interferência do homem na natureza em 

prol da evolução tecnológica, levando em conta os conhecimentos prévios e as 

opiniões dos alunos. A partir dessa troca, é possível saber um pouco mais acerca do 

que se passa na cabeça de cada educando.  
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FIGURA 24 - PINGUIM-CHEFE (ABAIXO) EM SEU PRIMEIRO CONTATO COM O ALQUIMISTA 
(ACIMA) 

 
Fonte: A Autora (2017). 

 

Algumas ideias que podem guiar o educador para dar início à reflexão nesse 

momento são: 1) quais são as os usos da substância nitrogênio gasoso pela 

humanidade? 2) para que serve o nitrogênio líquido? 3) se a maior parte da nossa 

atmosfera é constituída de gás nitrogênio, por que não vivemos em cidades 

congeladas? 4) os pinguins afirmam que estão gerando nitrogênio gasoso para 

refrigerar o ambiente, porém, essa é uma propriedade comum da substância no 

estado líquido. Com base nisso, o que os pinguins devem fazer após obterem a 

substância na forma gasosa para convertê-la em líquido? 

De acordo com alguns pesquisadores (MARCATTO, 1996; PAVÃO, 2000; 

RIYIS, 2004; RODRIGUES, 2004), é comum o jogador de RPG pesquisar em outras 

fontes, externas ao jogo (livros, internet, etc.), dados que possam ser relevantes 

para a aventura. O mais interessante é que essa pesquisa tem sido voluntária, o que 

chama atenção por se referir a crianças e adolescentes que, geralmente, não têm o 

hábito da leitura (PAVÃO, 2000). 
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Cabe ao docente ser criativo e se aproveitar das respostas dos estudantes 

para inserir outros conceitos da Química, estimular os alunos e aprofundar a 

discussão que leve os estudantes a pensarem mais sobre o assunto explorado no 

jogo e a realizar as suas próprias buscas pelo conhecimento. 

No jogo, a produção do gás nitrogênio é feita com base em uma reação 

química que ocorre em etapas. Para que a ponte possa ser construída, o jogador 

deve selecionar os blocos de gelo que contém informações corretas sobre as Leis 

de Velocidade para a produção desse gás. Cada bloco de gelo, no entanto, 

apresenta uma informação: se a informação for falsa, o gelo deve ser derretido e se 

a informação for verdadeira, deve ser levado para a construção da ponte (Figuras 

25, 26 e 27).  

 

FIGURA 25 - EQUAÇÕES QUÍMICAS QUE SERÃO USADAS DURANTE A FASE 5 

 
Fonte: A Autora (2017). 
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FIGURA 26 - UM DOS PINGUINS SOLICITANDO AJUDA AO PERSONAGEM PRINCIPAL 
DURANTE A FASE 5 

 
Fonte: A Autora (2017). 

 

FIGURA 27 - OUTRO PINGUIM SOLICITANDO AJUDA AO ALQUIMISTA DURANTE A FASE 5 

 
Fonte: A Autora (2017). 
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A ideia desta fase é que os jogadores compreendam para que são usadas as 

Leis de Velocidade e como devem ser escritas usando a linguagem Química. 

Quando o alquimista responde aos pinguins incorretamente, eles se mostram 

irritados e dão respostas que dão a entender que estão sendo enganados e que não 

confiam no jogador para ajudar na obra ou que preferem trabalhar sozinhos. No 

caso de o alquimista ser útil, os pinguins são amorosos, agradecem e elogiam o 

personagem (Figuras 28 e 29). 

O modo de perceber como os estudantes representam as Leis de Velocidade 

por meio de simbologia química será avaliado pelos questionários e falas durante as 

discussões. Vigotski (2007) defende a importância do uso dos símbolos para o 

aprendizado. 

 

A linguagem, o uso de símbolos e o pensamento estão fortemente 
conectados, uma vez que, segundo os autores, é na atividade prática, ou 
seja, na coletividade que a pessoa se aproveita da linguagem e dos objetos 
físicos disponíveis em sua cultura, promovendo assim seu desenvolvimento, 
dando ênfase aos conhecimentos histórico-cultural, conhecimentos 
produzidos e já existentes em seu cotidiano (COELHO; PISONI, 2012, p. 
98). 

 

Pensando especificamente nas aulas de Química, por exemplo, é comum o 

professor começar a inserir no ambiente escolar uma linguagem que é própria da 

ciência (conceitos científicos) e também incluir símbolos de elementos químicos, 

representar reações químicas por meio de equações químicas e usar símbolos 

numéricos para resolver exercícios ou explicar conteúdos variados. 

No caso específico do ensino das Leis de Velocidade, é comum o docente 

representar a concentração das espécies químicas com o uso de colchetes, 

números e unidades, utilizar tabelas e realizar cálculos envolvendo os dados 

disponíveis. Dessa forma, ao cursar o ensino regular, torna-se possível um maior 

desenvolvimento da linguagem e dos aspectos cognitivos (COELHO; PISONI, 2012). 
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FIGURA 28 - REAÇÃO DO PINGUIM APÓS TER SIDO AJUDADO PELO PERSONAGEM     
PRINCIPAL 

 
Fonte: A Autora (2017). 

 

FIGURA 29 - REAÇÃO DO PINGUIM-CHEFE APÓS RECEBER UMA RESPOSTA INCORRETA DO 
ALQUIMISTA 

 
Fonte: A Autora (2017). 
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Ao final da fase, o Pinguim-chefe agradece aos jogadores pela ajuda e o 

personagem principal atravessa a ponte de gelo, que foi reconstruída graças a sua 

ajuda, para chegar ao próximo level. 

 

FIGURA 30 - REAÇÃO DO PINGUIM-CHEFE APÓS O TÉRMINO DA FASE 5 

 
Fonte: A Autora (2017). 

 

3.1.7 Fase 6 do jogo 

 

Ao chegar na fase 6, é dado aos jogadores o aviso de que estão perto de 

finalizar o jogo (Figura 31). 
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FIGURA 31 - AVISO AOS JOGADORES SOBRE A PROXIMIDADE DO FIM DO JOGO NA 
ENTRADA DA FASE 6 

 
Fonte: A Autora (2017). 

 

Na última fase, quatro observadores (monstros em formato de olho) decidem 

ajudar ao alquimista e contam aos jogadores que já sabem onde o mago está 

escondido, mas que somente o levarão até lá se forem ajudados. Cada observador 

mostra uma tabela e, a partir de cada tabela, os jogadores devem encontrar as Leis 

de Velocidade e responder a uma pergunta sobre ela (ordem da reação, valor da 

constante de velocidade ou o que acontece quando se alteram as concentrações 

dos reagentes) (Figura 32). 

 

FIGURA 32 - DESAFIO PROPOSTO DA FASE 6 

 
Fonte: A Autora (2017). 
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Essa fase reforça a ideia da representação das Leis de Velocidade com base 

em dados fornecidos, mas se difere do level 5 pelo uso de tabelas e por não levar 

em conta a etapa lenta de uma reação química que ocorre em etapas para 

representar a lei. Como é um assunto que gera muita confusão, devido ao fato de os 

estudantes não conseguirem, muitas vezes, escolher e usar os dados da tabela 

adequadamente, optou-se por retirar a explicação da obtenção da lei de velocidade 

com base em tabelas do roteiro. Dessa forma, quando os estudantes chegarem a 

esse level devem contatar o professor, que fará a explicação detalhada desse 

assunto, usando como exemplo uma das tabelas do jogo. Além disso, o professor 

deve explicar qual é a aplicação desse conhecimento no dia a dia dos estudantes e 

nas indústrias, pois não é raro que os alunos questionem isso.  

Nesse momento, também pode-se falar do uso dos gráficos que são 

construídos e usados em análises químicas de laboratório e sobre a importância de 

realizar um mesmo experimento várias vezes, sobre a confiabilidade dos resultados, 

sobre resultados práticos que não vão de encontro com o que se prevê na teoria e 

ainda a diferença entre hipóteses, leis e teorias científicas. 

Ao passar pelos quatro observadores, os jogadores são direcionados para a 

porta, onde o mago deixa uma mensagem de ataque (Figura 33). 

 

FIGURA 33 - ALQUIMISTA APÓS RESPONDER TODOS OS DESAFIOS DA FASE 6 

 
Fonte: A Autora (2017). 
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 Enquanto não luta contra os monstros, o personagem é impedido de sair do 

cenário. Nessa etapa, os monstros são fortes e difíceis de serem vencidos. Portanto, 

os jogadores devem permanecer atentos ao consumo de Poções de Vida (Figura 

34). 

 

FIGURA 34 - PERSONAGEM PRINCIPAL SENDO ATACADO PELOS LACAIOS DO MAGO APÓS 
FINALIZAR A FASE 6 

 
Fonte: A Autora (2017). 

 

Após essa última etapa, os jogadores vão de encontro ao mago Cornnelius 

Agripaa, com quem, após lutar bravamente, tem uma esclarecedora conversa. O 

mago explica que tudo o que fez foi para manter a ordem no Continente de Periódica 

e que o conhecimento é uma arma poderosa (Figura 35). 
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FIGURA 35 - ALQUIMISTA APÓS FINALIZAR A FASE 6 E CHEGAR NO NOVO CENÁRIO 

 
Fonte: A Autora (2017). 

 

3.1.8 Fim de jogo e resultados esperados 

 

Ao fim do jogo, descobre-se que os monarcas queriam nada mais que alguém 

com conhecimento de Química necessário para ampliar seus conhecimentos 

próprios e manipular pessoas e informações para adquirir ainda mais poder (Figura 

36). Esse trecho do jogo pode ser usado para levar os jogadores a pensarem sobre 

como o conhecimento científico pode gerar poder para os líderes de uma sociedade 

e a refletirem sobre a ética, isto é, de que forma o conhecimento científico vem 

sendo usado no mundo em que vivemos e para o cumprimento de quais objetivos.  
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FIGURA 36 - ALQUIMISTA (ABAIXO) EM CONVERSA ESCLARECEDORA COM O MAGO 
CORNELIUS AGRIPAA (ACIMA) 

 
Fonte: A Autora (2017). 

  

Depois disso, o jogo é finalizado e os jogadores se deparam com a tela final 

(Figura 37). 

 

FIGURA 37 - TELA FINAL DO JOGO 

 
Fonte: A Autora (2017). 

 

Sabe-se que o RPG não pode ser considerado “tábua da salvação” da 

educação, mas talvez possa fazer parte do elenco de recursos pedagógicos de uso 

do professor e do estudante dentro da sala de aula. Visando a melhor utilização do 

jogo criado como ferramenta que atenda às necessidades da área de Ensino da 

Química percebidas durante as leituras, sugere-se o seu uso de forma que as 

categorias em destaque possam ser valorizadas. 
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Para ter acesso ao jogo e manuais completos os interessados deverão: 

 

OPÇÃO 1: 

 

a) Acessar o site: www.batalhadeperiodica.com.br  

b) Ler as instruções detalhadas na página para obter o jogo e os manuais. 

 

*Deste modo o jogo pode ser instalado nos computadores pelo arquivo 

disponível na página e, durante as etapas que compõem a atividade, os 

estudantes e docentes podem acessar o mesmo link usando seus celulares 

ou dispositivos móveis para ter acesso aos manuais. Caso desejável, é 

possível realizar a impressão desses materiais de modo diretamente extraído 

do site. 

 

OPÇÃO 2: 

a) Buscar a página do Archive Internet na página de buscas www.google.com.br 

ou acessar o site:  

https://archive.org/search.php?query=cin%C3%A9tica%20qu%C3%ADmica 

b) Clicar sobre o arquivo nomeado: A BATALHA DE PERIÓDICA. 

c) Na barra lateral direita, selecionar com o botão direito o item ZIP. 

d) Clicar em “descompactar arquivo” 

e) Explorar pasta que contém o jogo e os manuais em formato pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.batalhadeperiodica.com.br/
https://archive.org/search.php?query=cin%C3%A9tica%20qu%C3%ADmica
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste estudo instituiu-se como objetivo geral avaliar, com base na 

perspectiva histórico-crítica, como um jogo no formato RPG eletrônico poderia 

contribuir para o ensino do conteúdo de Cinética Química, segundo os pressupostos 

da Zona de Desenvolvimento Iminente (ZDI) de Vigotski. De modo complementar, 

estabeleceram-se como objetivos específicos: a) buscar meios para customizar o 

software RPG VX Ace, em um jogo didático no estilo RPG eletrônico, ao conteúdo 

de Cinética Química; b) elaborar um roteiro de uso do jogo com aproximações ao 

conteúdo de Cinética Química para ser adaptado ao jogo eletrônico e que seja útil 

ao jogador; e c) desenvolver um manual que possa ser usado pelos docentes 

durante o momento de aplicação do jogo em sala de aula. 

Para alcançar tais objetivos: limitou-se o período de busca de publicações 

para os anos compreendidos entre 2002 e 2017 a fim de obter-se dados mais 

recentes e criar categorias de análise, aprendeu-se sobre programação de jogos, 

estudou-se sobre o contexto histórico da época na qual se passa o jogo (Idade 

Média) e fez-se uso da experiência em sala de aula para fazer adaptações para uma 

sequência didática, que explora o modo de utilizar a ferramenta, em conjunto com 

outras técnicas, com base nas percepções das necessidades atuais da educação 

em relação ao conteúdo escolhido.  

 Os alunos são capazes de desenvolver, por meio da sequência didática 

proposta, habilidades cognitivas e atitudinais. No entanto, ao longo do processo 

também podem ocorrer falhas que podem levar os estudantes a apresentarem 

dificuldades para aprender detalhes específicos do conteúdo de Cinética Química. 

Para que possam ser minimizadas, devem ser percebidas pelo docente para serem 

exploradas no momento em que forem notadas ou na roda de conversa final, que 

deve acontecer de modo complementar ao jogo, de forma fundamental para que o 

recurso seja usado não como ferramenta exclusiva de ensino, mas como geradora 

de motivos que levam os estudantes a aprimorar a aprendizagem. 

Para que se eliminem ou suavizem as deficiências, as ações do docente 

aplicador do jogo devem ser bem planejadas (OLIVEIRA, 2011). Dentre as ações 

que devem ser realizadas, é importante que se destaque, primeiramente, que para 

que o jogo possa ser usado de maneira a atender os pressupostos da ZDI de 

Vigotski, o professor deve ser paciente e não culpar os estudantes por apresentarem 
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lacunas de aprendizado. Isto é, o docente deve utilizar os momentos de interação 

para detectar e auxiliar os educandos com suas falhas de conhecimentos prévios e 

aproveitar esse momento para fortalecer suas conexões com os estudantes e 

contribuir para o desenvolvimento social e cognitivo desses (SOARES, 2013). 

Além disso, também destaca-se que o docente deve permanecer atento 

durante a aplicação de toda a sequência proposta para verificar se não há 

estudantes que atuam de modo meramente passivo e dependente de seus colegas. 

Nesse caso, deve estar disposto a oferecer ajuda e trabalhar no sentido de acolher o 

estudante e fazê-lo compreender a importância do entendimento do assunto 

ensinado, usando argumentos que coincidam com a realidade dos educandos. 

Resende (2009) reforça esse pensamento ao escrever que o ambiente de 

ensino deve ser estimulador e o educador deve ser paciente e afetuoso. Vigotski 

(2007) também era contra uma “pedagogia diretiva e autoritária”, pois, para ele, a 

intervenção no desenvolvimento da criança tem maior preocupação com o meio 

cultural e as relações entre os indivíduos. Portanto, nesse sentido, considerando que 

durante a aplicação de atividades lúdicas que promovem a interação é comum que 

os estudantes fiquem bastante agitados, o professor deve aceitar e se acostumar 

com a ideia de que o silêncio monástico nem sempre é sinônimo de aprendizado e 

de que está incumbido na própria interação entre os participantes, em que um atua 

na ZDI do outro, colaborando para o desenvolvimento (GASPAR, 2014). 

Outra ação fundamental que deve ser realizada pelo professor é a de 

permanecer atento ao que os estudantes entendem sobre os assuntos abordados 

pelo jogo, pois durante a atividade o aluno conseguir trabalhar com os instrumentos 

matemáticos não implica, necessariamente, que ele tenha aprendido o conceito 

químico envolvido naquele processo (AMARAL, 2008). 

É importante ressaltar que o processo todo se baseia no questionário e na 

roda de conversa inicial, em que se estabelece a zona de desenvolvimento atual dos 

estudantes para que se possa atuar em direção a ZDI de cada estudante. 

Apesar de o roteiro ser fornecido como apoio para o docente aplicador do 

jogo, este deve estar disposto a fazer adaptações sempre que julgar necessário para 

promover o desenvolvimento dos estudantes e favorecer a aprendizagem. Através 

das interferências que vierem a ser feitas, a aprendizagem pode ser mais concreta. 

O uso conjunto dos instrumentos de coleta de dados enriqueceu a 

metodologia, pois dados que são escritos nem sempre são comentados e vice-
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versa, por exemplo, quando se pretende analisar o uso de simbologia química feito 

pelos discentes. 

A maior dificuldade da sequência provavelmente será poder dar a devida 

atenção a todos os estudantes, pois haverá momentos em que mais de uma equipe 

pode solicitar ajuda e, quando há demora, os estudantes podem começar a 

conversar com membros de outros grupos sobre assuntos não relativos ao 

conteúdo. Nesses momentos, buscando fazer com que os estudantes mantenham o 

foco, as explicações devem ser feitas rapidamente entre os grupos, para que se 

possa atender a todos. Acredita-se que, se o professor puder dividir a turma em dois 

grupos menores, o resultado pode ser mais satisfatório, porém, destaca-se que o 

docente também deve estar atento ao tempo que tem para realizar a abordagem do 

conteúdo. Além disso, o docente deve deixar claro que a metodologia proposta exige 

uma postura mais independente, de forma que os estudantes troquem ideias e se 

ajudem entre si. 

Também recomenda-se que os educandos façam uso do jogo sempre em 

duplas, pois nesses casos as conversas paralelas serão menos intensas do que 

quando se tem a formação das equipes em trios, considerando que haverá uma 

dependência maior entre as partes envolvidas quando existem apenas dois em vez 

de três alunos participando da mesma atividade. 

Portanto, o recurso criado pode ser usado em sala de aula de maneira flexível 

e as adaptações devem ser feitas pelo docente, levando em consideração seus 

conhecimentos acerca do grupo de estudantes que fará o uso do jogo. Essas 

impressões podem ser percebidas pela análise de respostas dos questionários 

inicias e da roda de conversa, que antecedem o uso do recurso. Ao longo da 

sequência didática o professor poderá, então, atuar sobre as vivências dos 

educandos para observar o progresso destes e usar essa análise como própria 

forma de avaliação. Assim como usar o Jogo de RPG Eletrônico como uma 

inovadora metodologia de ensino e aprendizagem em suas aulas. 

 

  

 

 

 
 



103 

 

REFERÊNCIAS 
 
 
ALVES, L. R. G.; GUIMARÃES, H.; OLIVEIRA, G.; RETTORI, A. Ensino On-
Line, jogos eletrônicos e RPG: Construindo novas lógicas. In: Conferência 
Eles’04, Aveiro, 2004. 
 
 
AMARAL, R. O uso do RPG pedagógico para o ensino de física. 2008. 170 f. 
Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências) – Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, Recife, 2008. 
 
 
AMORIM, M. C. V. et al. Petróleo: um tema para o ensino de química. Química 
Nova na Escola, n. 15, v. 1, p. 19-23, 2002. 
 
 
ANTUNES, C. Jogos para estimulação das múltiplas inteligências. 
Petrópolis/RJ: Vozes, 1998. 
 
 
ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida 
moderna e o meio ambiente. 2ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
 
 
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal: Edições 70, 2009. 
 
 
Brasil. 2000. Ministério da Educação MEC. Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília: 
MEC/Semtec. 
 
 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Avaliação internacional. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/33571>. Acesso em: 16 dez. 2016. 
 
 
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Conselho Nacional da 
Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. 
Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. 
 
 
______. Ministério da Educação. Programa Internacional de Avaliação de 
Alunos On-line. Brasília: Inep, 2007. Disponível em: 
<http://www.inep.gov.br/internacional/pisa/Novo/oquee.html>. Acesso em: 22 fev. 
2017. 
 
 

http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/33571
http://www.inep.gov.br/internacional/pisa/Novo/oquee.html


104 

 

______. Programa Internacional de Avaliação de Alunos On-line. Disponível 
em: <http://www.inep.gov.br>. Acesso em: 22 fev. 2017. 
 
 
_______. Ministério da Educação. Secretaria de Articulação com os Sistemas de 
Ensino (MEC/SASE). Planejando a Próxima Década. Conhecendo as 20 Metas 
do Plano Nacional de Educação. Brasília: MEC, 2014.  
 
 
BROUGÈRE, G. Brinquedo e cultura. 8.ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
 
 
CAKMAKCI, G.; DONNELLY, J.; LEACH, J. A cross-sectional study of the 
understanding of the relationships between concentration and reaction rate 
among Turkish secondary and undergraduate students. In: BOERSMA, K. et al. 
(Orgs.). Research and the quality of science education. Dordrecht: Springer, 
2005. p. 483-497.  
 
 
_______. Tecnologias Digitais na Educação. Campina Grande: EDUEPB, 2010. 
 
 
CARVALHO, A. M. P. Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a prática. São 
Paulo: Thomson, 2004.  
 
 
CAVALCANTI, E. L. D.; SOARES, M. H. F. B.; Utilização do RPG no Ensino de 
Química. In: CONGRESSO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO DA UFG - 
CONPEEX, 2., 2005, Goiânia. Anais eletrônicos do II Seminário de Pesquisa e 
Pós Graduação [CD-ROM], Goiânia: UFG, 2005.   
 
 
COELHO, L.; PISONI, S. Vigotski: sua teoria e a influência na educação. Revista e-
Ped, Osório-RS, v. 2, n. 1, p. 144-152, 2012.  
 
 
CRAVEIRO, A. A. et al. Química: um palpite inteligente. Revista Química Nova, 
v. 16, n. 3, 1993. 
 
 
CUNHA, M. B. Jogos de Química: desenvolvendo habilidades e socializando o 
grupo. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUÍMICA, 12, Goiânia, 2004. 
Anais... Goiânia: UFG, 2004. 
 
 
______. Jogos no ensino de Química: considerações teóricas para sua utilização 
em sala de aula. Química Nova na Escola, v. 34, n. 2, 2012. 
 
 
DAVIS, C.; OLIVEIRA, Z. Psicologia na educação. 2.ed. São Paulo: Cortez, 1994.  

http://www.inep.gov.br/


105 

 

 
 
DUARTE, J. P. Desenvolvimento e Aplicação de um E-Book no Ensino da 
Física. 2015. 76 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Física em 
Rede) – Universidade Federal de Goiás, Catalão, 2015. 
 
 
DUCROT, R.; JACOBI, P. R.; BARBAN, V.; CARVALHO, Y.; GUNTHER, W. R.; 
SENDACZ, S.; RANÇA, T.; CAMARGO, M. E. Elaboração multidisciplinar e 
participativa de jogos de papéis: uma experiência de modelagem de 
acompanhamento em torno da gestão dos mananciais da Região Metropolitana de 
São Paulo. Ambiente e Sociedade, Campinas, v. 11, n. 2, p. 355-372, 2008.  
 
 
ELKONIN, D. B. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: 
Ícone, 1988.  
 
 
_______. Psicologia do jogo. São Paulo: Martins Fonte, 1998. 
 
 
ECHEVERRÍA, M. D. P. P.; POZO, J. I. Aprender a resolver problemas e resolver 
problemas para aprender. In: POZO, J. I. A solução de problemas: aprender a 
resolver, resolver a aprender. Porto Alegre: Artmed, 1998.  
 
 
FRANZOSI, R. Content Analysis: Objective, Systematic, and Quantitative 
Description of Content. Ph.D. Thesis, 2011. 
 
 
FUVEST. Química na Fuvest: Cinética Química. Disponível em: 
<https://quimicanafuvest.wordpress.com/2015/11/01/cinetica-quimica>. Acesso 
em: 21 jul. 2017. 
 
 
GARCEZ, E. S. C. O Lúdico em Ensino de Química: um estudo estado da arte. 
2014. 142 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) – 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014. 
 
 
GASPAR, A. Atividades experimentais no ensino de física: uma nova visão 
baseada na teoria de Vigotski. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2014. 
 
 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
 
GOMES, R. S. As dificuldades de aprendizagem de Química no Ensino Médio: 
uma barreira a ser rompida por alunos e professores. 2008. 47 f. Monografia 

https://quimicanafuvest.wordpress.com/2015/11/01/cinetica-quimica


106 

 

(Graduação de Licenciatura em Química) – Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Campos, Campos dos Goytacazes, 2008. 
 
 
GRANDO, A.; TAROUCO, L. O uso de jogos educacionais do tipo RPG na 
educação. Renote – Novas tecnologias na educação, v. 6, n. 2, p. 1-10, 2008. 
 
 
GRANEHEIM, U. H.; LUNDMAN, B. Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 
Today, v. 24, p. 105-112, 2004. 
 
 
HOFFMANN, J. Avaliação: mito e desafio: uma perspectiva construtivista. Porto 
Alegre: Medição, 1991. 
 
 
HUIZINGA, J. Homo Ludens – 1938. Tradução de J. P. Monteiro. São Paulo: 
Perspectiva, 1971. 
 
 
IGNÁCIO, A. C. O RPG eletrônico no ensino de química: uma atividade lúdica 
aplicada ao conhecimento de tabela periódica. 2013. 80 f. Dissertação (Mestrado 
em Formação Científica, Educacional e Tecnológica) – Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, Curitiba, 2013. 
 
 
JULIÁN, M. S. G.; CRESPO, M. A. l. G.; POZO, J. I. Conocimiento cotidiano frente a 
conocimiento científico en la interpretación de las propiedades de la matéria. 
Investigações em Ensino de Ciências, v. 7, n. 3, p. 191-203, dez. 2002. 
 
 
KAYA, E.; GEBAN, Ö. Facilitating conceptual change in rate of reaction concepts 
using conceptual change oriented instruction. Education and Science, v. 37, n. 
163, 2012. 
 
 
KISHIMOTO, T. M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: 
Cortez, 2002.  
 
 
_______. O brinquedo na educação: considerações históricas. São Paulo: 
FDE, 1995. 
 
 
_______. O jogo e a educação infantil. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 
2003. 
 
 



107 

 

LEONTIEV, A. N. Actividad, Consciencia, Personalidad. Habana: Editorial Pueblo 
y Educación, 1983.  
 
 
_______. (Org.). Slovar L. S. Vigotskogo. Moskva: Smisl, 2007.  
 
 
_______. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone, 1988.  
 
 
LIMA, J. F. L. A Contextualização no Ensino de Cinética Química. Química Nova na 
Escola, n. 11, maio 2000. 
 
 
LIMA, J. O. G. Perspectivas de novas metodologias no Ensino de Química. Revista 
Espaço Acadêmico, n. 136, p. 95-101, 2012. 
 
 
LIMA, E. R. P. O.; MOITA, F. M. G. S. C. A tecnologia e o ensino de Química: jogos 
digitais como interface metodológica. In: SOUSA, R. P.; MIOTA, F. M. G. S. C.; 
CARVALHO, A. B. G. (Orgs.). Tecnologias digitais na educação. Campina 
Grande: EDUEPB, 2011.  
 
 
LOPES, M. G. Jogos na educação: criar, fazer e jogar. 4.ed. São Paulo: Cortez, 
2001.  
 
 
LUCKESI, C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1998. 
 
 
LURIA, A. R. O Desenvolvimento da Escrita na Criança. In: VIGOTSKI L. S.; 
LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. 10.ed. São 
Paulo: Ícone, 2006, p. 143-189. 
 
 
MARCATTO, A. Saindo do quadro: uma metodologia lúdica e participativa baseada 
no Role Playing Game. 2.ed. São Paulo: A. Marcatto, 1996.  
 
 
MARTINHO, T.; POMBO, L. Potencialidades das TIC no ensino das Ciências 
Naturais: um estudo de caso. Revista Electrónica de Enseñanza de las 
Ciencias, v. 8, n. 2, 2009. 
 
 
MORTIMER, E. F.; SCOTT, P. Atividade discursiva nas aulas de Ciências: uma 
ferramenta sociocultural para analisar e planejar o ensino. Investigações em 
Ensino de Ciências, v. 7, n. 3, p. 283-306, dez. 2002.  
 
 



108 

 

MARTORANO, S. A. A.; CARMO, M. P.; MARCONDES, M. E. R. A História da 
Ciência no Ensino de Química: o ensino e aprendizagem do tema cinética química. 
História da Ciência e Ensino, v. 9, p. 19-35, 2014. 
 
 
MARTORANO, S. A. A.; MARCONDES, M. E. R. Análise da compreensão dos 
professores de química, do ensino médio, sobre representações gráficas da 
velocidade de uma reação química. In: ABRAPEC, 2013. Águas de Lindóia. 
Anais... Águas de Lindóia, 2013. 
 
 
NEGRINE, A. Aprendizagem e desenvolvimento infantil: simbolismo e jogo. 
Porto Alegre: Editora Prodil, 1994. 
 
 
MESSEDER NETO, H. S. Abordagem contextual lúdica e o ensino e a 
aprendizagem do conceito de equilíbrio químico: o que há atrás dessa cortina? 
2012. Dissertação (Mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências) – 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2012. 
 
 
MESSEDER NETO, H. S.; MORADILLO, E. F. Motivação e ludicidade na 
aprendizagem de química: uma análise a partir da psicologia histórico-cultural. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE JOGOS E ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DE 
QUÍMICA, 1, 2014, Goiânia. Anais... Goiânia: UFG, 2014, p. 121-128.  
 
 
MESSEDER NETO, H. S.; MORADILLO, E. F. O lúdico no ensino de Química: 
considerações a partir da psicologia histório-cultural. Quím. Nov. Esc., São Paulo, v. 
38, n. 4, p. 360-368, nov. 2016. 
 
 
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE QUÍMICA. Sugestões bibliográficas. Disponível em: 
<http://www.obq.ufc.br/bibliografia.htm>. Acesso em: 10 set. 2017. 
 
 
OLIVEIRA, A. B. F.; LIMA, A. I. B. Vigotski e os processos criativos de professores 
ante a realidade atual. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 42, n. 4, p. 1399-
1419, out./dez. 2017. 
 
 
OLIVEIRA, M. K. de. Vigotski: aprendizado e desenvolvimento um processo sócio-
histórico. São Paulo: Scipione, 1993. 
 
 
OLIVEIRA, R. C., PIERSON, A. H. e ZUIN, V. G. O uso do Role Playing Game 
(RPG) como estratégia de avaliação da aprendizagem no Ensino de Química. 
VII Encontro Nacional de Pesquisas em Educação em Ciências, 2009. Em: 
http://posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/viienpec/pdfs/961.pdf 
 

http://www.obq.ufc.br/bibliografia.htm


109 

 

PAGANOTTI, I. A construção do saber - para Vigotski, o segredo é tirar vantagem 
das diferenças e apostar no potencial de cada aluno. Revista Nova Escola, São 
Paulo, n. 242, p. 88-90, maio 2011. 
 
 
PAVÃO, A. A aventura da leitura e da escrita entre mestres de roleplaying 
game. 2. ed. São Paulo: Devir, 2000.  
 
 
PAZ, G. L.; NETO, C. O. C.; OLIVEIRA, M. L. Dificuldades no ensino-
Aprendizagem de química no Ensino Médio em algumas escolas públicas da 
região sudeste de Teresina. In: SIMPEQUI, 8, 2010, Natal. Anais... Natal: UFRN, 
2010. 
 
 
POZO, J. I. Teorias cognitivas da aprendizagem. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 
2002. 
 
 
_______. J. I. Aquisição de conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
 
 
PRESTES, Z. Quando não é quase a mesma coisa: traduções de Lev 
Semionovitch Vigotski no Brasil. Campinas, SP: Autores Associados, 2010. 
 
 
PROENÇA, J. ; NERY, L. ; VIANNA-FILHO, R. Desenvolvimento de role playing 
game (RPG) para o ensino de química orgânica. Simpósio Brasileiro de 
Educação em Química. In: SIMPEQUI, 13, 2015, Fortaleza/CE. Anais. UFCE, 
2015. 
 
 
PERRENOUD, P. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – 
entre duas lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.  
 
 
PIETROCOLA, M. Construção e realidade: o papel do conhecimento físico no 
entendimento do mundo. In: PIETROCOLA, M. (Org.). Ensino de física, conteúdo, 
metodologia e epistemologia em uma concepção integradora. Florianópolis: Ed. 
da UFSC, 2005.  
 
 
PINTO, L. J. F.; RODRIGUES, E. U.; MEIRA, E. J. S.; CLEOPHAS, M. G. 
Revisão de literatura sobre a incidência de trabalhos envolvendo atividades 
lúdicas nos eventos ENEQ, ENPEC E SIMPEQUI. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE 
ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 5, 2016, Ponta Grossa. Anais... Ponta 
Grossa: UEPG, 2016. 
 
 



110 

 

PITOMBO, L. R. Cinética Química: nuevos temas de química en la enseñanza 
secundaria. UNESCO, p. 31-78, 1974. 
 
 
RIYIS, M. T. Simples: manual para uso do RPG na Educação. São Paulo: Autor, 
2004. 
 
 
POZO, J. I.; CRESPO, M. A. G. A aprendizagem e o ensino de ciências: do 
conhecimento cotidiano ao conhecimento cientifico. 5.ed. São Paulo: Artmed, 
2009. 
 
 
PRAIA, J.; GIL-PEREZ, D.; VILCHES, A. O papel da natureza da ciência na 
educação para a cidadania. Ciência e Educação, Bauru, v. 13, n. 2, p. 141-156, 
ago. 2007.  
 
 
PEREIRA, M. Notas de aula: introdução à Cinética. São Paulo: Escola de 
Engenharia de Lorena – USP, 2017. Disponível em: 
<http://www.marco.eng.br/cinetica/notasdeaula/capitulo-1.pdf>. Acesso em: 31 ago. 
2017. 
 
 
PINHEIRO, A. N.; MEDEIROS, E. L.; OLIVEIRA, A. C. Estudo de casos na formação 
de professores de química. Química Nova, São Paulo, v. 33, n. 9, p. 1996-2002, 
2010. 
 
 
RAMPON, D. Introdução à Química experimental. Curitiba: UFPR, 2016. 
Disponível em: <http://www.quimica.ufpr.br/mparaujo/CQ092/Aula%2013%20-
%20Revis%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2017. 
 
 
RESENDE, M. L. M. Vigotsky: um olhar sócio-interacionista do desenvolvimento da 
língua escrita. Psicopedagogia online, v. 2009, p. 88, 2009. 
 
 
RODRIGUES, S. Roleplaying game e a pedagogia da imaginação no Brasil. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.  
 
 
RUSSELL, J. V. Using games to teach chemistry – an annotated bibliography. 
Journal of Chemical Education, v. 76, n. 4, 1999. 
 
 
SANTANA, E. M. de. A influência de atividades lúdicas na aprendizagem de 
conceitos químicos. In: SENEPT, 2006, Belo Horizonte. Anais... Belo 
Horizonte: SENEPT, 2006. 
 

http://www.marco.eng.br/cinetica/notasdeaula/capitulo-1.pdf
http://www.quimica.ufpr.br/mparaujo/CQ092/Aula%2013%20-%20Revis%C3%A3o.pdf
http://www.quimica.ufpr.br/mparaujo/CQ092/Aula%2013%20-%20Revis%C3%A3o.pdf


111 

 

SANTANA, E. M. de; REZENDE, D. B. O uso de jogos no ensino e aprendizagem 
de química: uma visão dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. In: ENEQ, 
14, 2008. Curitiba. Anais... Curitiba: ENEQ, 2008. 
 
 
SANTOS, C. P; SOARES, S. R. Aprendizagem e relação professor-aluno na 
universidade: duas faces da mesma moeda. Est. Aval. Educ., São Paulo, v. 22, n. 
49, p. 353-370, maio/ago. 2011. 
 
 
SANTOS, F. M. dos. Análise de conteúdo: a visão de Laurence Bardin. Revista 
Eletrônica de Educação, v. 6, n. 1, maio. 2012.  
 
 
SANTOS, M. E. Encruzilhadas de mudança no limiar do século XXI: construção 
do saber científico e da cidadania via ensino CTS de ciências. In: ENCONTRO 
NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 2, 1999, Valinhos. 
Anais... Valinhos, 1999. 
 
 
SANTOS, S. M. P. dos. Brinquedo e infância: um guia para pais e educadores. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1999. 
 
 
SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. Uma análise de pressupostos teóricos da 
abordagem C-T-S (Ciência – Tecnologia – Sociedade) no contexto da educação 
brasileira. Ensaio, v. 2, n. 2, p. 133-162, 2000. 
 
 
SANTOS, A. O.; SILVA, R. P.; ANDRADE, D.; LIMA, J. P. M. Dificuldades e 
motivações de aprendizagem em Química de alunos do ensino médio 
investigadas em ações do (PIBID/UFS/Química). Scientia Plena, v.9, n. 7, p. 1-6, 
2013. 
 
 
SCHROEDER, E. Conceitos espontâneos e conceitos científicos: o processo da 
construção conceitual em Vigotski. Atos de Pesquisa em Educação, v. 2, n. 2, p. 
293-318, maio/ago. 2007. 
 
 
SCOLARI, A. T.; BERNARDI, G.; CORDENONSI, A. Z. O desenvolvimento do 
raciocínio lógico através de objetos de aprendizagem. Renote – Revista Novas 
Tecnologias na Educação, v. 5, n. 2, 2007. 
 
 
SMIRNOV, A. A. et al. Psicología. México: Grijalbo, 1960. 
 
 
SOARES, M. H. F. B. Jogos e Atividades Lúdicas no Ensino de Química. 
Goiânia: Kelps, 2013. 



112 

 

SOUZA, J. Avaliação das dificuldades dos ingressos no curso de licenciatura em 
Química no sertão pernambucano. Revista Docência do Ensino Superior, v. 5, n. 
1, p. 135-160, abr. 2015. 
 
 
UNESCO. Relatório global sobre aprendizagem e educação de adultos. 
Brasília: UNESCO, 2015. 
 
 
VAN DRIEL, J. H. Students’ corpuscular conceptions in the context of chemical 
equilibrium and chemical kinetics. Chemistry Education: research and practice 
in Europe, v. 3, n. 2, 2002. 
 
VIGOTSKI, L. S. A brincadeira e o seu papel no desenvolvimento psíquico da 
criança. Revista Virtual de Gestão de Iniciativas Sociais, Rio de Janeiro, n. 8, p. 
23-36, jun. 2008. 
 
 
_______. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001.  
 
 
_______. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 
 
 
_______. A formação social da mente. 7.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
 
 
_______. Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar. In: 
VIGOTSKI, L. S. Psicologia e Pedagogia: bases psicológicas da aprendizagem e 
do desenvolvimento. 2.ed. São Paulo: Centauro, 2003, p. 01-17. 
 
 
_______. Historia del Desarrollo de las Funciones Psíquicas Superiores. In: 
VIGOTSKI, L. S. Obras Escogidas. Tomo III. Madrid: Visor/MEC, 1995. 
 
 
_______. Imaginação e criação na infância. São Paulo: Editora Ática, 2009. 
 
 
_______. Obras Escogidas II: problemas de psicología general. Madrid: Visor 
Distribuciones, 1993. 
 
 
_______. Pensamento e linguagem. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
 
 
_______. Psicologia pedagógica. São Paulo: Martins, Fontes, 2010. 
 
 



113 

 

_______. Teoría de las emociones – Estudio histórico-psicológico. Madrid: Akal, 
2004. 
 
 
_______. The problem of age (M. Hall, Trans.). In: RIEBER, R. W. (Orgs.). The 
collected works of L. S. Vigotski: Vol. 5 Child psychology. New York: Plenum 
Press, 1998. 
 
 
WAJSKOP, G. Brincar na pré-escola. 6.ed. São Paulo: Cortez, 2005. 
 
 
WHITE, M. D.; MARSH, E. E. Content Analysis: A Flexible Methodology. 
LibraryTrends, The Board of Trustees, University of Illinois, v. 55, n. 1, p. 22-45, 
2006. 
 
 
YAMAMOTO, I. Metodologias ativas de aprendizagem interferem no 
desempenho de estudantes. 2016. 101 f. Dissertação (Mestrado em 
Administração) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 
 
ZAPPE, J.; SAUERWEIN, I.  O ensino de Cinética Química nos periódicos nacionais. 
In: ENEQ, 18, 2016, Florianópolis. Anais... Florianópolis: UFSC, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A - ROTEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DO ESTUDANTE. 

A BATALHA DE PERIÓDICA. 
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OLÁ! ESTE É UM MATERIAL DE CONSULTA PARA QUE VOCÊ POSSA OLHAR ENQUANTO JOGA! O JOGO FOI 
DESENVOLVIDO PELA PROFESSORA DE QUÍMICA GIOVANA CARABALLO MELATTI E PELO CERTIFICADO PELA 
ORACLE EM LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO JAVA SE8 E PÓS GRADUADO EM LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

JAVA VINICIUS DE MACEDO SALMÓRIA, COM O OBJETIVO TORNAR O APRENDIZADO DO CONTEÚDO DE CINÉTICA 
QUÍMICA MAIS PRAZEROSO E EFICIENTE!DURANTE AS PRÓXIMAS AULAS DE QUÍMICA VOCÊ DEVE CHEGAR AO 

FINAL DO JOGO, SUPERANDO TODOS OS DESAFIOS PROPOSTOS, LEMBRANDO QUE DEVE CHAMAR O PROFESSOR 
SEMPRE QUE TIVER DÚVIDAS! ESTÁ PRONTO PARA EMBARCAR NESSA AVENTURA? 

 

 

DEFINIÇÕES BÁSICAS E APLICAÇÕES NO COTIDIANO! 

Cinética química é o estudo da forma como ocorrem as reações químicas e da sua velocidade, através de uma 
análise quantitativa das variações de concentração com o tempo. O conhecimento e o estudo da velocidade das 
reações são muito importantes em termos industriais, e também estão relacionados ao nosso dia-a-dia, como 
por exemplo, quando colocamos um alimento na panela de pressão para acelerar seu cozimento ou quando 
armazenamos um alimento na geladeira para desacelerar a reação de degradação. 
 

CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A OCORRÊNCIA DE REAÇÕES QUÍMICAS 

Para que uma reação química ocorra é necessário satisfazer quatro condições básicas, que são: 

a) Os reagentes devem entrar em contato. 

 

 
Essa condição é óbvia, pois mesmo que os reagentes tenham bastante afinidade um 
com o outro, como acontece no caso dos ácidos e das bases, se eles estiverem 
separados, a reação não ocorrerá. Eles precisam entrar em contato para que suas 
partículas possam colidir, rompendo as ligações dos reagentes e formando as 
ligações dos produtos. 

 

b) Deve haver afinidade química entre os reagentes. 

 

 
Colocar os reagentes em contato é necessário, mas  não é o suficiente. Por exemplo, 
se colocarmos o sódio em contato com a água, ocorrerá uma reação extremamente 
violenta, já se colocarmos o ouro, não veremos diferença nenhuma. Isso acontece 
porque substâncias diferentes possuem diferentes afinidades químicas entre si, ou 
então, podem também não possuir afinidade nenhuma. Quanto maior for a 
afinidade química, mais rápida será a reação. Nos exemplos citados, o sódio possui 
grande afinidade com a água, tanto que para não entrar em contato com a umidade 
do ar, o sódio metálico é guardado em querosene. Já o ouro é inerte, por isso que 

monumentos de ouro duram tanto tempo, como os sarcófagos do Egito. 
 

 

c) As colisões entre as partículas dos reagentes devem ser eficazes. 

 

 
Mesmo em compostos que possuem afinidade química, para que a reação se 

processe é necessário que suas partículas, átomos ou moléculas, colidam de forma 
eficaz. Nem todas as partículas que se chocam fazem isso de forma eficaz, mas os 
choques que resultam em quebra das ligações dos reagentes e formação de novas 
ligações são aqueles que ocorrem na orientação correta e com a energia suficiente. 

 

d) Deve-se atingir a energia de ativação. 

 

 

 
A colisão eficaz, além da orientação favorável, precisa também de energia suficiente. 
A quantidade mínima de energia necessária para que cada reação ocorra é chamada 
de energia de ativação. Se os reagentes tiverem uma energia igual ou superior à 

energia de ativação, durante o choque bem orientado, se formará um complexo 
ativado inicialmente, que é uma estrutura intermediária entre os reagentes e os 
produtos. No complexo ativado, existem as ligações dos reagentes enfraquecidas e 
as novas ligações de produto se formando. Assim, a energia de ativação funciona 

como uma espécie de barreira para que a reação ocorra, pois quanto maior ela for, 
mais difícil será para a reação ocorrer. Em alguns casos, é preciso fornecer energia 
para os reagentes. Por exemplo, o gás de cozinha tem afinidade para interagir com o 
oxigênio do ar, mas precisamos fornecer energia quando aproximamos o palito de 
fósforo, senão a reação não ocorre. Mas, depois de uma vez iniciada, a própria 
reação libera energia suficiente para ativar as outras moléculas e manter a reação 
ocorrendo. 
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VELOCIDADE MÉDIA DE CONSUMO E VELOCIDADE MÉDIA DE PRODUÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA: 

 

Consideremos uma reação química, já balanceada: 1X + 2Y → 7Z + 5W, onde os reagentes X e Y 

são consumidos e os produtos Z e W são formados. 

Chamamos de velocidade média de consumo de X a razão a seguir:  

Vm de consumo de X= Δ[X] 

                                     Δt 

                                                                                                                                                                                   

Chamamos de velocidade média de consumo de Y a razão a seguir: 
Vm de consumo de Y= Δ[Y] 

                                     Δt                                                                                                               

 

Chamamos de velocidade média de produção de W a razão a seguir: 

Vm de produção de W= Δ[W] 

                                       Δt                                                                                                                                   
 

Chamamos de velocidade média de consumo de Z a razão a seguir: 

Vm de produção de Z= Δ[Z] 

                                     Δt                                                                                                                              

-Repare que em nenhum momento usamos os coeficientes estequiométricos 
-Para os reagentes os valores obtidos serão negativos, pois são consumidos. Para os produtos o resultado 
obtido será positivo, pois são formados. Não se preocupe com o sinal da resposta final. A resposta pode ser 
dada em módulo! 
-A partir da proporção existente em uma equação que represente uma reação balanceada, se você souber a 
velocidade de consumo ou de produção de apenas uma substância, há como descobrir a velocidade de 
consumo ou produção de todas as outras, por exemplo, na equação que estamos analisando a proporção é 
de 1 mol de X para 2 mols de Y, logo concluímos que a velocidade de consumo de Y é o dobro da velocidade 
de consumo de X. 

 
VELOCIDADE MÉDIA DE UMA REAÇÃO 

 

Considerando os coeficientes da reação balanceada definimos a velocidade média da reação como: 

 

Vmédia da reação =   Δ[X]       =          Δ[Y]        =            Δ[Z]       =            Δ[W] 
                                1·Δt                   2·Δt                      7·Δt                     5·Δt  

 

-Os número que aparecem no denominador são os coeficientes estequiométricos da equação balanceada:  

 
1X + 2Y →7Z + 5W 

 
-Cuidado: repare que os termos “velocidade média de consumo”, “velocidade média de produção” e 
“velocidade média de reação” têm significados diferentes! 
-Cuidado com as unidades! 

 
FATORES QUE INFLUENCIAM NA VELOCIDADE DE UMA REAÇÃO QUÍMICA 

 

Alguns fatores podem aumentar ou diminuir a velocidade de uma reação química. São eles: 
 

a) Temperatura.  
 

Aumento na temperatura do meio => Aumento de energia cinética das moléculas => Maior movimentação 

das moléculas => Aumento do número de colisões efetivas => Aumento da velocidade da reação. 
 

-Por este motivo, aumentamos a chama do fogão para cozinhar e utilizamos a geladeira para evitar a 
deterioração dos alimentos. 

-Com poucas exceções, a velocidade aumenta acentuadamente com o aumento da temperatura.  Van’t Hoff, 

químico holandês, observou empiricamente que a cada 10°C de elevação da temperatura, a velocidade da 
reação duplica. Essa regra ficou conhecida como Lei de Hoff. 
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b) Superfície de contato 

Maior superfície de contato => maior o número de moléculas reagindo =>  
maior o número de colisões eficazes => aumento da velocidade da reação. 

 
-Uma substância em pó reage mais rápido do que uma substância inteira porque possui maior superfície de 
contato. 
- A carne é digerida mais facilmente quando mastigada do que inteira; 
- Gravetos queimam mais rápido do que um pedaço de madeira de mesma massa; 
- Palha de aço queima mais rápido do que um pedaço de ferro de mesma massa. 

 

c) Pressão 

 
Quando aumentamos a pressão sobre o sistema, o volume diminui e as moléculas ou partículas dos reagentes 
ficam mais próximas umas das outras, o que aumenta a probabilidade de ocorrência de colisões entre essas 
partículas e, consequentemente, a velocidade da reação aumenta. 

 

 
O aumento da pressão sobre o sistema diminui o volume e acelera a reação 

Essa influência da pressão na velocidade das reações ocorre em todos os casos, sejam sólidos, líquidos ou 

gasosos. Porém, no caso dos sólidos e líquidos, essa variação é desprezível e, portanto, o efeito da pressão só é 
considerável quando todos os participantes da reação encontram-se no estado gasoso. Inclusive, o estado 
físico também é outro fator que altera a taxa de desenvolvimento de uma reação. A rapidez da reação ocorre na 
seguinte ordem crescente: SÓLIDO < LÍQUIDO < GASOSO. 

d)  Concentração 

Aumento da concentração dos reagentes => aumento do número de moléculas dos reagentes => aumento do 
número de colisões eficazes => reação mais rápida 

 

e)  Presença de luz 

A luz influencia na velocidade de algumas reações porque é uma energia em forma de onda eletromagnética 
que ajuda a quebrar a barreira da energia de ativação. A água oxigenada, por exemplo, se decompõe mais 
facilmente quando está exposta à luz, por isso devemos deixá-la guardada em local escuro. A fotossíntese 
realizada pelas plantas é um tipo de reação que é influenciada pela presença da luz. 

 

f)  Catalisador 

-Os catalisadores possibilitam um novo caminho para a reação, que exige menor energia de ativação, fazendo 
com que a reação se processe de maneira mais rápida. No final do processo o catalisador é devolvido sem 
sofrer alteração permanente, ou seja, ele não é consumido durante a reação. 

-O catalisador acelera a reação mas não altera a composição química dos reagentes e produtos envolvidos nem 
altera o rendimento de uma reação química.  
-Se a reação for reversível, a reação inversa também será acelerada, pois sua energia de ativação também terá 
um valor menor.  
-O catalisador não altera a variação de entalpia. 

-No nosso organismo existem muitos catalisadores, que são chamados de enzimas. A saliva e o suco gástrico 
(que contém ácido clorídrico) são exemplos de enzimas que aumentam a velocidade da reação, no caso, a 
digestão.  

Presença de catalisador => Diminuição da energia de ativação => Como a “barreira” é menor, é mais fácil de 
ser ultrapassada => Reação mais rápida. 
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Gráficos para reações com e sem catalisadores: 

 
 

 

Em função dos estados físicos dos reagentes e produtos, a catálise pode ser homogênea ou heterogênea. 
- catálise homogênea: quando reagentes e catalisador estão no mesmo estado físico. 
- catálise heterogênea: quando reagentes e catalisador não estão no mesmo estado físico formando um sistema 
heterogêneo. 

 

Não existe um tipo ideal de catalisador. Para cada reação química existe um tipo diferente de catalisador. Os 
catalisadores mais comuns são:  
- metais - principalmente os de transição: Co, Ni, Pt, Pd 
- ácidos - que catalisam muitas reações orgânicas: H2SO4 
- óxidos metálicos – Al2O3, Fe2O3 
- bases - NaOH 
- enzimas – produzidas pelos organismos vivos: lipase, suco gástrico. 

g) Inibidores 

São substâncias, que ao contrário dos catalisadores, aumentam a energia de ativação e como consequência 
diminuem a velocidade da reação química. Pode ser chamado também de veneno de catalisador ou 
anticatalisador. Antigamente era chamado de catalisador negativo. 

Presença de inibidor => aumento da energia de ativação => Como a “barreira” é maior, é mais difícil de ser 
ultrapassada => Reação mais lenta. 

 

LEIS DE VELOCIDADE E ORDEM DE REAÇÃO 
 

A Lei da Velocidade da Reação relaciona a rapidez de uma transformação química com as  
concentrações dos reagentes em quantidade de substância (mol/L), 

 
Em uma reação elementar (ocorre em uma única etapa): 

Para a equação:  xA+ yB wC + zD  a Lei de velocidade é obtida assim:  v = K [A]x·[B]y 

Onde: v = velocidade da reação; K = constante de velocidade; [A] = concentração molar de A; [B] = concentração 
molar de B e x e y = expoentes experimentalmente determinados.                              

Exemplo a) Para a reação: 2 CO(g) + 1 O2(g) 2CO2(g) a Lei de velocidade é :  v = K [CO]2·[O2]1.  

Essa reação é de segunda ordem em relação ao CO, primeira ordem em relação ao O2e é de ordem global 
(soma dos coeficientes dos reagentes) 3. 

Exemplo b) Para a reação 2NO(g) +  1Br2(g)   2 NOBr(g) a Lei de velocidade é: v = K [NO]2[Br2]. Essa reação é 

de segunda ordem em relação ao NO, primeira ordem em relação ao Br2e é de ordem global (soma dos 
coeficientes dos reagentes) 3. 

 
Em uma reação não elementar (ocorre em mais de uma etapa) sempre há uma que é a lenta (determinante) 

QUE É A QUE NOS INTERESSA. Basta seguir o raciocínio anterior, mas com o foco na reação que é a 
lenta! 

Exemplo a) Foi proposto o seguinte mecanismo: 

Etapa 1 (lenta):  NO2 +  NO2  NO3 + NO 
Etapa 2 (rápida):NO3 + CO  CO2 + NO2 
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Equação global:CO + NO2  CO2 + NO 

Repare que a equação I é a lenta, portanto é a que nos interessa.  
Nesse caso a Lei de Velocidade será: v = K [NO]2.  
Essa reação é de segunda ordem em relação ao NO e de ordem global 2. 

 
Também existem casos em que será fornecida uma tabela e você deverá determinar a Lei de velocidade com 
base em um experimento que é realizado mais de uma vez. Esse método é um pouco trabalhoso, mas fique 
tranqüilo, quando chegar na fase 6, chame a professora para ajudá-lo! 
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APÊNDICE B – MANUAL DE USO DO JOGO PARA DOCENTES 
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MATERIAL DO PROFESSOR 

A BATALHA DE PERIÓDICA. 
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MANUAL DE USO DO JOGO PARA DOCENTES 
 

Este guia tem como objetivo auxiliar você, docente aplicador do jogo “Batalha de 
Periódica”, durante o uso do recurso didático em sala de aula. O jogo eletrônico no 

estilo RPG foi criado com o intuito de auxiliar os estudantes de Ensino Médio a 
aprenderem o conteúdo de Cinética Química de modo prazeroso e eficiente, porém, 

destaca-se que o modo como você atuará durante a atividade exercerá grande 
influência na forma como se dará a aprendizagem dos educandos. Siga os 
procedimentos a seguir e sinta-se à vontade para realizar complementos de 

conteúdos que julgar necessários como úteis para o desenvolvimento dos 
estudantes que farão uso do jogo.  

 

 

ORGANIZANDO A TURMA 
 

Leve os estudantes para um local em que haja acesso a computadores e organize-
os, preferencialmente em duplas. Caso haja número ímpar de estudantes ou optar, 

também poderão ser formados trios de estudantes. Cada dupla ou trio deverá ter 
acesso a um computador no qual o jogo deverá estar instalado e deverá receber um 
roteiro. 

 

 

INTRODUÇÃO DO JOGO E INSTRUÇÕES BÁSICAS 

 

No início do jogo os estudantes devem aprender a movimentar o personagem 

(alquimista) pelo mapa do jogo. Para isso, os comandos devem ser feitos pelo uso 
das teclas enter, esc, letra A e flechas do teclado. Fique à disposição dos 
estudantes e explique que todos os comandos dependerão exclusivamente dessas 
teclas e que o menu pode ser acessado a qualquer momento. 

Também deixe claro que eles poderão cometer a mesma falha apenas duas vezes e 
que em cada fase poderão cometer até três equívocos diferentes. Caso contrário, o 
jogo será perdido (game over) e eles retornarão ao seu último save.  

O menu será útil para que os estudantes equipem o personagem e recolham 

poções de vida e poções de recuperação. Os estudantes saberão que estão prestes 
a perder quando o barulho de relógio se sobrepor à música e, nesse momento, as 

poções de vida e de recuperação devem ser consumidas, mas essas poções serão 
disponibilizadas de acordo com o número de acertos no jogo.  

O menu também permite que os estudantes salvem seu progresso em qualquer 
instante do jogo, mas caso algum estudante opte por não fazê-lo, o jogo fará o 
salvamento automático a cada troca de fase.  

O jogo é composto por 6 fases e está dividido conforme a tabela a seguir: 
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TRECHO DO 
JOGO 

CONTEÚDO QUANTIDADE DE 
PERGUNTAS 

PERSONAGENS 
ENVOLVIDOS 

Introdução 
Introdução à Cinética 

Química. 
Entre 10 e 30, 

dependendo do caminho 
percorrido pelo jogador 

Emissário Maklanel, 
Rei Hoff, Rainha Beth, 

Cavaleiro Walaach, 
monarcas de outros 

reinos do continente de 
periódica e outros 

personagens 
secundários. 

Fase 1 Condições necessárias 
para a ocorrência de 

reações químicas. 

7 Ogros 

Fase 2 Velocidade média de 
reação, velocidade de 
consumo de reagentes 

e velocidade de 
produção de produtos. 

10 Seres índigo 

Fase 3 Fatores que alteram a 
velocidade de reações 

químicas. 

7 Personagens com 
cauda de fogo 

Passagem da 
fase 3 para a 

fase 4 

Nenhum, pois é 
meramente de caráter 

lúdico. 

0 Comandante Trutênius 
(miniboss) 

Fase 4 Gráficos envolvendo 
catalisadores. 

12 Seres aquáticos 

Fase 5 Leis de velocidade 
para reações químicas 

elementares e não 
elementares. 

9 Pinguins 

Fase 6 Leis de velocidade 
baseadas em tabelas 

de experimentos. 

4 Observadores 

Fim de jogo Caráter ético do uso 
do conhecimento da 

Química. 

0 Mago Cornnelius 
Agripaa (boss) 

 

Procure observar se todos os estudantes conseguem chegar até a entrada do covil 
(fase 1). Caso isso não ocorra, é sinal de que estão com dificuldades de entender os 
comandos de movimentação do personagem e de acessar o menu. Fique à 

disposição para auxiliá-los e explicar os comandos necessários, caso não consigam 
progredir no jogo apenas com base no roteiro, e não deixe de anotar as dúvidas 

dos estudantes para realizar a retomada num momento posterior ao da aplicação 
do jogo.  
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FASE 1 DO JOGO 

Na primeira fase do jogo, os estudantes devem compreender quais são as condições 
necessárias para que as reações químicas ocorram. O jogo fará menção a Poção do Sono 
Profundo, que pretende ser produzida pelo mago Coinnelius Agripaa. No entanto, para que 
a poção seja formada é necessário que a reação entre os reagentes ocorra. Os estudantes 
devem evitar que os ogros, ajudantes do mago, recolham os ingredientes da poção e devem 
responder perguntas sobre o que fazer para que a solução não se forme, ou seja, o que 
fazer para evitar que a reação de síntese do produto ocorra. Durante essa fase, são feitas 
analogias a reações, por exemplo, de ácido e base. Por se tratar de um momento inicial de 
relação do jogo com o conteúdo, é importante que você fale aos estudantes que para que 
possam responder às perguntas, devem consultar o roteiro e que, caso fiquem com 
dúvidas, devem conversar sobre elas com seus colegas ou chamá-lo para solucioná-las. 
Reforce a informação de que apenas diamantes que contém afirmações verdadeiras devem 
ser recolhidos, pois em cada um deles há um dos ingredientes que estão sendo procurados 

pelos ogros. Para batalhar com os ogros e todos os outros personagens das outras fases, 
os golpes são executados pelo uso da letra A do teclado. 

 

FASE 2 DO JOGO 

Na fase 2 do jogo os estudantes devem entender quais as diferenças entre velocidade 
média de consumo de um reagente, velocidade média de produção de um produto e 
velocidade média de reação. Para isso, devem interpretar dados de uma tabela, realizar o 
balanceamento da equação que representa a reação química de produção de óxido de 
arsênio III por combustão de arsênio e realizar cálculos matemáticos relacionados com 
essa equação. Durante essa fase do jogo os estudantes devem auxiliar os personagens de 
cabelos azuis, que são chamados de seres índigo, a produzirem um antídoto para reverter 
os danos causados aos seres que comeram maçãs envenenadas pelo mago com o óxido. 
Observe e auxilie os estudantes sempre que necessário a interpretar os dados, relembrar 
ou ensinar como se faz a representação e o balanceamento de equações químicas e 
verifique se conseguem realizar os cálculos de maneira adequada. Reforce a diferença que 
existe entre os conceitos durante o momento em que estiver com os estudantes. Avise que 
devem evitar o contato do personagem com as maçãs, pois como descrito no jogo, estão 
intoxicadas com óxido de arsênio e causam danos ao personagem principal.  

 

FASE 3 DO JOGO 

Na fase 3 do jogo os estudantes devem fazer o personagem (alquimista) interagir com os 
demais personagens do cenário para conseguir ajuda daqueles que contém produtos que 
são benéficos e recusar o uso de produtos que causam danos à vida do personagem ou 
devem apenas responder às provocações dos personagens sobre os fatores que são 
capazes de influenciar na velocidade das reações químicas. Além disso, os jogadores 
devem evitar contato com as bolas de fogo distribuídas no cenário para evitar danos 
físicos. Fique à disposição para tirar dúvidas dos estudantes que solicitarem ajuda e, 
nesses casos, procure explicar em detalhes o fenômeno perguntado, aproveitando os 
questionamentos dos estudantes e vendo as perguntas como oportunidades de assunto 
para serem retomados no momento posterior ao uso do jogo. 
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MINIBOSS 

Esse momento é unicamente lúdico. Aproveite-o para elogiar os estudantes, motivá-los e 
incentivá-los a continuar jogando.  

 

FASE 4 DO JOGO 

Nessa parte do jogo os estudantes devem estar atentos ao roteiro, pois a partir da análise 
de gráficos que relacionam a energia da reação em função do caminho de uma reação 
química (com e sem o uso de catalisadores), devem fazer com que o personagem atue de 
maneira a auxiliar os seres do Reino de Aquática a restaurar um dos livros que foi 
danificado pelo contato com a água. O jogo só permitirá que o personagem principal 
retorne para o reino de onde foi banido quando o livro for completamente restaurado. 
Nesse momento é provável que alguns estudantes apresentem dificuldades de 

interpretação dos gráficos do roteiro. Fique à disposição para ensiná-los a fazer a 
interpretação dessas e outras perguntas que forem realizadas por eles.   

 

 

FASE 5 DO JOGO 

A fase 5 aborda o uso das expressões de Lei de Velocidade para reações elementares e não 
elementares, porém, sem o uso de tabelas. Quando perceber que os estudantes chegaram 
nessa etapa, aproxime-se das duplas ou trios e comece a fazer perguntas sobre o jogo e a 
relacioná-lo com a vida real. Algumas ideias que podem guiar o educador para dar início à 
reflexão nesse momento são: 1) quais são as os usos da substância nitrogênio gasoso pela 
humanidade? 2) para que serve o nitrogênio líquido? 3) se a maior parte da nossa 
atmosfera é constituída de gás nitrogênio, por que não vivemos em cidades congeladas? 4) 
os pinguins afirmam que estão gerando nitrogênio gasoso para refrigerar o ambiente, 
porém, essa é uma propriedade comum da substância no estado líquido. Com base nisso, 
o que os pinguins devem fazer após obterem a substância na forma gasosa para convertê-
la em líquido? Durante o momento em que os estudantes estiverem jogando essa fase, 
pergunte se entenderam as diferenças entre os termos “elementar” e “não elementar” e se 
entenderam como se representam as leis de velocidade, peça para que representem 
alguma como exemplo e verifique se estão fazendo o uso adequado da simbologia química 
e as operações matemáticas de maneira correta. 

 

FASE 6 DO JOGO 

Na última fase do jogo, novamente é abordado o uso de escrita e resolução de cálculos 
relacionados às Leis de Velocidade, porém, com base em tabelas de dados de 
experimentos. Enquanto os estudantes estiverem jogando, provavelmente irão chamá-lo, 
pois essa parte exige a sua presença para que seja explicada. Verifique se os estudantes 
conseguem compreender os dados das tabelas, se conseguem escrever as equações para 
as leis de velocidade e se conseguem realizar os cálculos. Resolva com cada dupla ou trio 
uma das perguntas do jogo e deixe que eles tentem fazer o restante sem o seu auxílio, mas 
fique à disposição para o caso de dúvidas e fale sobre que tipos de perguntas podem ser 
feitas com base nas tabelas. 
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FIM DE JOGO 

No fim do jogo, ocorre uma reviravolta na história e os estudantes descobrem que, durante 
toda aventura, ajudaram os monarcas a capturar o mago, afinal, ele estava, segundo os 
reis, usando os seus conhecimentos de Química para o mal. Porém, descobrem que foram 
manipulados durante toda a história e que, no fim, os monarcas tinham interesse de 
capturar o mago apenas para adquirir mais conhecimento e, a partir disso, adquirir mais 
poder. Nesse momento, o jogo aborda os aspectos éticos do uso da ciência e serve para 
conscientizar os estudantes quanto à importância das escolhas. Não se esqueça de 
retomar isso após o jogo da maneira como achar mais adequada. 

 

APÓS A APLICAÇÃO DO JOGO 
 

O encontro com os estudantes posterior ao da aplicação do jogo é de extrema importância! 
Nesse encontro tenha em mãos todas as suas anotações sobre as dúvidas que os 
estudantes tiveram enquanto jogavam. Procure comentá-las novamente para a turma toda 
e não se esqueça de retomar todos os conceitos de Cinética Química que estavam 
presentes no jogo, reforçar como se devem fazer as interpretações de gráficos e tabelas, 
detalhar como se escrevem equações químicas e como devem ser balanceadas e retomar 
quais são os demais símbolos que devem ser usados dentro do estudo da Cinética 
Química. 

Pergunte aos estudantes em que momentos do jogo tiveram mais dificuldades e procure 
entender quais foram os motivos. A partir disso, faça uma discussão usando como base 
cada uma das fases do jogo e fazendo as relações com o cotidiano dos estudantes. Procure 
fazer perguntas e analise de que forma os estudantes se comportam. Use as perguntas dos 
educandos como oportunidade para aprofundar conhecimentos sempre que possível. 
Fique à vontade para realizar complementos sobre assuntos que possam ser úteis ao 
desenvolvimento dos estudantes. 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO INICIAL PARA DISCENTES 

 

1) Sexo: (     ) Masculino     (    ) Feminino 

2) Idade: _______ anos. 

 

3) Você possui dificuldades na disciplina de Química? Em caso afirmativo escreva quais dificuldades 
e os motivos que você atribui a elas. Em caso negativo escreva que fatores você acredita que 
contribuem para o seu bom entendimento. 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

 
 
 
4) Você já aprendeu na escola algum conteúdo de Química por meio de jogos? Se sim, cite 
quais conteúdos e diga o que foi interessante, se contribuiu para você aprender o conteúdo e em 
que você acredita que o jogo não contribuiu. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

. 
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5) Imagine que você foi convidado(a) para um jantar com seus amigos e ficou encarregado(a) de 
levar uma sobremesa contendo frutas. Porém, após gastar todo o seu dinheiro com a compra 
dos alimentos feita apressadamente no supermercado mais próximo de sua casa, você 
percebe que as frutas não estão suficientemente maduras para serem usadas na receita que 
escolheu. O que poderia ser feito para antecipar o amadurecimento das frutas já compradas?  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6) Durante o processo de amadurecimento, algumas frutas, como as bananas e as maçãs, por 
exemplo, produzem um gás conhecido como etileno, que reage com substâncias presentes no 
interior desses alimentos e os tornam mais macios e doces. No entanto, para que as reações 
químicas possam ocorrer não é suficiente apenas colocar os reagentes em contato, ou seja, 
não basta simplesmente que o etileno entre em contato com as substâncias presentes no 
interior dessas frutas. Quais condições são necessárias para que substâncias possam reagir 
entre si e originar produtos com novas características? 

 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO FINAL PARA DISCENTES 

 

 
 
1) No nível 1 do jogo, o mago mandou os ogros buscarem os 4 reagentes (extrato de flores de Dedaleira, 

sapos do gênero bufo, extrato de raízes de serpentina e óleo de amêndoas) para preparar a “Poção 
do Sono Profundo”. No entanto, para que qualquer reação química possa ocorrer, a fim de se obter os 
produtos desejados, não basta apenas ter os reagentes, mas algumas condições são necessárias. 
Quais são essas condições? 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 

 

2) No nível 2 do jogo, o mago Cornnelius Agripaa ofertou aos Seres índigo maçãs contendo elevadas 
concentrações de óxido de arsênio III, um produto de alta toxicidade e cujo consumo de 1,5 mg pode 
levar um humano adulto a morte. Esse óxido é conhecido como “pó de herança”, devido ao seu uso, 
principalmente, nos séculos XVIII e IX e é obtido de acordo com a equação química representada a 
seguir: 

 
4As(s) + 3O2  2As2O3(g) 

 
Considerando que o mago consome 150 g do As(s) por hora, em quantos minutos produziria 
quantidade de “pó de herança” suficiente para levar 26400 pessoas a óbito?  
Dados: As = 75 g/mol e As2O3 = 198 g/mol. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3) No nível 3 do jogo, o gás mostarda foi lançado no cenário e em seguida um dos dragões promoveu o 
aumento da temperatura do ambiente. No mesmo cenário, um dos ajudantes do mago liberou o gás 
cianeto de hidrogênio e afirmou que quanto mais gás liberasse, menor seria a pressão exercida no 
local e mais rapidamente você seria eliminado. Uma alma caridosa, preocupada em ajudá-lo, no 
entanto, ofereceu ajuda: cedeu um medicamento emergencial que deveria ser ingerido não na forma 
inteira, mas sim em 4 partes. Qual dos 3 personagens cometeu um equívoco em suas ações? 
Justifique. 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 
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4) Em uma das páginas de um livro encontrado no Reino de Aquática existe um gráfico em que a 
entalpia dos produtos de uma reação e a energia do complexo ativado da reação catalisada 
equivalem a 10 kJ e 40 kJ, respectivamente: 
 

 

 
 

Na página seguinte, devido ao contato com a água, muitas informações foram perdidas e apenas é 
possível ver a frase: “Veja o desenho de como seria esse gráfico caso os reagentes absorvessem o 
dobro da quantidade de energia que foi liberada na reação representada pelo gráfico anterior”. 
Considerando que o autor desse livro sempre cria seus gráficos com linhas horizontais equidistantes 
e que o gráfico perdido corresponde à reação representada por: H2O2(aq)  H2O(ℓ) + 0,5 O2 (g) faça o 
desenho do gráfico que foi apagado pela água para a reação não catalisada. 

 
 
.   
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5) No nível 5 do jogo, para obter gás nitrogênio, que posteriormente é convertido em líquido e usado 
como refrigerante, os pinguins fizeram uso das reações representadas pelas equações a seguir: 

 
Etapa I (LENTA):                             H2(g) + 2NO(g)  N2O(g) + H2O(ℓ) 
Etapa II (RÁPIDA):                          H2(g) + N2O(g)  N2(g) + H2O(ℓ) 

Equação Global:                             2H2(g) + 2NO(g)  N2(g) + 2H2O(ℓ) 
 
Durante uma competição para ver quem produzia mais nitrogênio em uma hora, três pinguins, José, 
Anderson e Jonathan, utilizaram reagentes com as concentrações representadas na tabela a seguir, 
em mol/L: 
 

Pinguim / Reagente H2(g) NO(g) N2O(g) 

José 1 2 1,5 

Anderson 2 1 1,5 

Jonathan 3 1 1,5 

  
Sabendo que a constante de velocidade depende apenas da temperatura e que os três pinguins 
fizeram suas reações ocorrerem em mesmas condições. Qual dos três pinguins ganhou a disputa? 
Justifique. 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 
6) O pinguim chefe, muito curioso, após saber da disputa que estava ocorrendo entre seus ajudantes, 

quis saber mais sobre as reações químicas para poder garantir a segurança da sua equipe! Durante 
seus estudos, analisou minuciosamente cada uma das etapas do processo e decidiu testar a etapa 
rápida 3 vezes em laboratório: 

 
Etapa II (RÁPIDA):                          H2(g) + N2O(g)  N2(g) + H2O(ℓ) 
 
Após a execução das práticas, obteve os resultados registrados na tabela abaixo:  
 

[H2] (mol/L) [N2O] (mol/L) Velocidade (mol/L∙h) 

1 1 1,5 ∙ 10-5 

1 4 1,5 ∙ 10-5 

2 1 3,0 ∙ 10-5 

 
Quais são o valor e a unidade da constante de velocidade da reação estudada pelo chefe? Justifique. 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 


