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RESUMO
SILVA, R. V. da. Contribuições de um Jogo Didático na Mobilização de Funções
Psicológicas Superiores. 2020. 155p. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências
Humanas, Sociais e da Natureza) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
Londrina.
Um dos grandes desafios dos professores de Química é conseguir atrair o interesse
dos estudantes pela disciplina, visto que, muitos dos conteúdos e conceitos são
complexos e abstratos. Uma alternativa que pode auxiliar a superar tais desafios é o
uso de metodologias diferenciadas. Para tanto, os jogos didáticos têm se mostrado
um recurso muito eficaz no contexto de sala de aula e, também, podem funcionar
como auxiliar na mobilização das principais Funções Psicológicas Superiores (FPS)
de Vygotsky. Com isso, o objetivo desta pesquisa foi analisar a contribuição de um
jogo didático denominado “Quimoenergia” no processo da mobilização das principais
FPS. O jogo, composto por 20 questões-problema, envolveu conceitos de
Termoquímica e foi aplicado a duas turmas da terceira série do Ensino Médio. A
primeira aplicação serviu como piloto e proporcionou duas mudanças importantes, as
quais foram: melhorar os equipamentos de coleta de dados, em nosso caso, a coleta
dos áudios e, alterar o tempo de resposta dos grupos para cada questão. Os áudios
coletados na segunda aplicação foram transcritos e analisados seguindo as
orientações da Análise de Conteúdo, tendo as FPS como categorias a priori. Os
resultados indicaram que os estudantes conseguiram mobilizar as principais FPS,
como: percepção, atenção, memória, imaginação, pensamento/linguagem e
emoção/sentimento. As FPS pensamento/linguagem e emoção/sentimento foram as
mais mobilizadas. O sucesso de um jogo didático, está diretamente relacionado ao
equilíbrio das duas principais funções do jogo sendo: a função lúdica e a função
educativa. Acredita-se que a FPS pensamento/linguagem está diretamente ligada à
função educativa, e a FPS emoção/sentimento está direcionada à função lúdica,
sendo assim, o fato de as duas terem sidos as mais mobilizadas, indica que o jogo
“Quimoenergia” esteve totalmente adequado à definição de um jogo didático. Cabe
destacar também que algumas FPS, tais como: atenção, memória e
pensamento/linguagem permaneceram mobilizadas mesmo após os estudantes
errarem alguma questão e continuarem discutindo-a, evidenciando o
comprometimento dos participantes. Por fim, além de conseguirem responder ao
problema inicial deste estudo, o jogo proporcionou um ambiente favorável à
aprendizagem dos estudantes, uma vez que o conteúdo central esteve totalmente
relacionado às situações cotidianas dos alunos, o que favoreceu aprendizagem dos
conceitos trabalhados.
Palavras chave: Ensino de Química, Jogo Didático, Funções Psicológicas
Superiores.

ABSTRACT
SILVA, R. V. da. Contributions of a Didactic Game in the Mobilization of Higher
Psychological Functions. 2020. 155p. Dissertação (Mestrado em Ensino de
Ciências Humanas, Sociais e da Natureza) – Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, Londrina.
One of the great challenges for Chemistry teachers is to seek students' interest in the
subject, since many of the contents and concepts are complex and abstract. An
alternative that can help to overcome such challenges is the use of different
methodologies. For this purpose, didactic games have, if necessary, a very effective
resource in the context of the classroom and, also, they can function as an aid in the
mobilization of Vygotsky's main Superior Psychological Functions (FPS). With this, the
objective of this research was to analyze the contribution of a didactic game called
“Quimoenergia” in the mobilization process of the main FPS. The game, consisting of
20 problem questions, involves the concepts of thermochemistry and was applied to
two classes in the third grade of high school. The first application served as a pilot and
provided two important changes, such as: improving the data collection equipment, in
our case, the collection of audios and changing the response time of the groups for
each question. The audios collected in the second application were transcribed and
continue following the guidelines of Content Analysis, with FPS as a priori categories.
The results indicated that the students were able to mobilize the main FPS, such as:
perception, attention, memory, imagination, thought / language and emotion / feeling.
The FPS thought / language and emotion / feeling were the most mobilized. The
success of a didactic game is directly related to the balance of the two main functions
of the game being: the play function and the educational function. It is believed that a
FPS thought / language is directly linked to the educational function, and the FPS
emotion / feeling is directed to the playful function, thus, the fact that as two have been
the most mobilized, indicates that the game “Quimoenergia” was totally adequate to
the definition of a didactic game. It is also worth mentioning that some FPS, such as:
attention, memory and thought / language will remain mobilized even after students
make a mistake and continue to discuss, highlight or compromise the participants.
Finally, in addition to being able to answer the initial problem of this study, the game
provides a favorable environment for students 'learning, since the central content was
totally related to students' everyday situations, which favored the learning of the
concepts worked on.
Key words: Chemistry Teaching, Didact Game, Higher Psychological Functions.
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1

INTRODUÇÃO
Um dos grandes desafios dos professores de Química na atualidade é

conseguir despertar nos estudantes o interesse pela disciplina, visto que, dentre
outros fatores, muitos dos conceitos estudados são complexos e abstratos, o que
dificulta a compreensão e acaba por desmotivá-los a estudar.
Com o intuito de motivar estes alunos para a aprendizagem de conteúdos de
Química, sobretudo num período em que a maioria dos estudantes tem acesso a
diversos recursos, principalmente os que promovem a interação, nota-se a
necessidade de o professor repensar sua prática pedagógica com a utilização de
diferentes metodologias e ferramentas na tentativa de mudar essa realidade.
Dentre as diversas alternativas metodológicas, a utilização de jogos didáticos
tem se mostrado um recurso positivo no contexto de sala de aula. De acordo com
Soares (2013), os jogos didáticos são uma boa alternativa para o professor mudar sua
prática, tornar a aula mais atraente e interessante para os estudantes, aliando a
diversão e o dinamismo ao aprendizado de conceitos complexos de Química. A
experiência mostra que o professor precisa compreender que o jogo, por si só, não
apresenta uma solução viável para a melhora da aprendizagem, ele deve vir
acompanhado de objetivos, critérios e concepções dos próprios professores. Quando
os jogos são utilizados adequadamente, os estudantes se empenham em jogar bem,
o que acaba auxiliando-os a superarem seus obstáculos cognitivos e emocionais, uma
vez que, quando motivados durante o jogo, os estudantes ficam mais ativos
mentalmente (KISHIMOTO, 2009).
Os jogos didáticos também podem auxiliar no desenvolvimento das principais
Funções Psicológicas Superiores (FPS), o que segundo Vygotsky (1998) são:
emoção, imaginação, percepção, memória, atenção, pensamento e linguagem.
Segundo Kishimoto (2009), para que essas FPS sejam desenvolvidas, ao propor o
jogo, o professor deve equilibrar a função lúdica, a qual propicia o prazer e o
divertimento com a função educativa. Assim, a proposta deste trabalho foi de analisar
a contribuição de um jogo didático de Química no processo de mobilização das
principais FPS.
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Com o intuito de propor uma prática inovadora que auxilie no processo de
ensino e de aprendizagem de Química, tornando-o mais acessível e motivante aos
estudantes

desenvolveu-se

um

jogo

de

questões-problema

cujo

nome

é

Quimoenergia. Durante o desenvolvimento e a aplicação deste jogo buscou-se
observar a mobilização das FPS, a qual poderá surgir a partir da interação entre
professor-alunos e alunos-alunos, ao responderem às questões-problema propostas
pelo pesquisador.
Para isto, buscou-se responder ao seguinte problema de pesquisa: Quais
contribuições o jogo didático Quimoenergia composto por questões-problema sobre o
cotidiano dos estudantes, poderá promover na mobilização das Funções Psicológicas
Superiores (FPS)?
Para responder ao problema citado, essa dissertação contará além da
introdução, com mais 4 capítulos. O capítulo da Fundamentação Teórica, no qual
estão expostos os referenciais teóricos acerca das características e da natureza dos
jogos, jogos didáticos no ensino de Química, bem como a teoria histórico-cultural de
Vygotsky.
No terceiro capítulo, composto pela Metodologia de Pesquisa, são
apresentados os procedimentos metodológicos que foram utilizados no estudo, o
produto educacional desenvolvido para a realização da proposta e os métodos
utilizados para coleta, tratamento e análise dos dados.
O quarto capítulo refere-se à Análise e Discussão dos dados, o qual apresenta
e discute os resultados obtidos confrontando-os com o referencial teórico, nos quais,
poderão estar as respostas ao problema da pesquisa. Esses resultados foram obtidos
a partir da coleta de áudio/vídeo bem como da transcrição dos diálogos dos
estudantes durante a aplicação do jogo, os quais possibilitaram observar a
mobilização das FPS.
Por fim, o quinto e último capítulo apresenta as Considerações Finais, nas
quais, são mensuradas a aplicabilidade do método de pesquisa, a mobilização das
FPS durante o jogo e, por conseguinte, são apresentadas as respostas aos objetivos
e as contribuições desta pesquisa para o ensino de Química.
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2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Neste capítulo serão expostos os principais referenciais teóricos utilizados na

elaboração e no desenvolvimento da pesquisa. O texto foi subdividido em três partes,
sendo a primeira referente à teoria histórico-cultural de Vygotsky, mais precisamente,
as Funções Psicológicas Superiores. A segunda é referente à natureza e às
características dos jogos e, por fim, a terceira parte aborda os jogos no ensino de
Química.

2.1 AS FUNÇÕES PSICOLÓGICAS SUPERIORES DE VYGOTSKY

A psicologia histórico-cultural inicia-se nas obras de Lev Sémionovitch
Vygotsky, que nasceu em Orcha, no ano de 1896. Em 1897, Vygotsky se mudou para
Gomel na Bielorrússia (MESSEDER NETO, 2015). Vygotsky não frequentou a escola
primária, pois com a instrução necessária de seus pais conseguiu entrar diretamente
na 6ª série do ginásio, o qual terminou em 1913. Após a revolução em 1919, Vygotsky
começou a ministrar aulas de literatura russa, lógica, psicologia, história, ética e
filosofia em instituições públicas. A partir dessa experiência foi que Vygotsky começou
a se destacar, ainda que timidamente, com sua obra Psicologia Pedagógica que só
foi publicada em 1925 (MESSEDER, 2015). Em 1924, Vygotsky participou do II
Congresso Russo de Psiconeurologia que, segundo Luria “foi o mais importante fórum
da época para os cientistas que trabalhavam na área geral da psicologia” (LURIA,
2012, p. 21). Foi nesse congresso que Vygotsky deu um passo a mais e começou a
consolidar sua pesquisa em psicologia, que mais tarde seria conhecida como
Psicologia Histórico-Cultural (MESSEDER NETO, 2015).
Após uma apresentação no congresso, Vygotsky foi convidado a ser
pesquisador do Instituto de Moscou, onde se juntou com Leontiev e Luria. Com a
ascensão de Stalin no poder, no início dos anos de 1930, muitas produções científicas
de Vygotsky foram declaradas como não marxista e foram proibidas por Stalin 2. A
2

Stalin foi um revolucionário comunista e político soviético que assumiu o poder da Rússia após a morte de
Lenin em 1924
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ideia de Vygotsky era de encontrar as reais categorias que servissem de unidades
básicas para descrever o psiquismo (MESSEDER NETO, 2015). Depois de dois anos
da morte de Vygotsky, um decreto do Partido Comunista da União Soviética entrou
em vigor e proibiu diversas obras, dentre elas, todas de Vygotsky, que saíram de
circulação em seguida. Anos depois, Luria e Leontiev se juntaram para publicar os
trabalhos de Vygotsky (MESSEDER NETO, 2015).
A psicologia histórico-cultural assume o psiquismo humano como a imagem
subjetiva do mundo objetivo. Cada ser humano irá construir essa imagem,
dependendo do nível de apropriação das objetivações já conquistadas pela
humanidade (MESSEDER NETO, 2012). Para entender melhor como se dão essas
apropriações, é preciso compreender o que são Funções Psicológicas Elementares
(FPE) e Funções Psicológicas Superiores (FPS). As duas funções FPE e FPS
funcionam em unidade, de modo a tornar o real inteligível para os homens, formando
assim, a imagem desse real.
Pode-se dizer que as FPE são aquelas funções que foram herdadas pela
nossa espécie, de modo que estão asseguradas pelo desenvolvimento biológico,
dependendo diretamente da nossa maturação cerebral e biológica (FACCI, 2006).
Segundo Leontiev (2004, p. 285):
Podemos dizer que cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a
natureza lhe dá quando nasce não lhe basta para viver em sociedade. É-lhe
ainda preciso adquirir o que foi alcançado no decurso do desenvolvimento
histórico da sociedade humana.

Assim, o homem, ao se apropriar da cultura, se desmembra dos limites
biológicos e passa a deter funções tipicamente sociais, que são chamadas de FPS.
Essas FPS só existem nos seres humanos e são formadas no seio da sociedade e do
mundo em que vivemos. As FPS são construídas a partir do aprendizado social, de
forma que capacidades e aptidões dos seres humanos não estão dadas na genética,
mas sim no seio da cultura (MESSEDER NETO, 2015).
O processo de aquisição influencia diretamente no desenvolvimento dos
indivíduos, fazendo com que se desenvolvam as FPS. Essas funções apresentam
como característica comum o fato de serem mediadas por signos. Esses signos
seriam meios auxiliares para a solução de tarefas psicológicas e, portanto, os
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responsáveis por mediar a dimensão fora do sujeito (interpsicológica) e a dimensão
dentro do sujeito (intrapsicológica) (MESSEDER NETO, 2013).
Tem-se em Vygotsky a função do signo como instrumento interno:
A função do instrumento é servir como um condutor da influência humana
sobre objeto da atividade; ele é orientado externamente; deve
necessariamente levar a mudanças nos objetos. Constitui um meio pelo qual
a atividade humana externa é dirigida para o controle e o domínio da
natureza. O signo, por outro lado, não modifica em nada o objeto da ação
psicológica. Constitui um meio da atividade interna dirigido para o controle do
próprio indivíduo; o signo é orientado internamente (2007, p. 55).

Assim, o signo acaba não sendo um elo entre o indivíduo e o meio externo,
ele carrega consigo um poder de transformar o próprio homem, à medida que este
dificulta as FPS. Com relação a regulação do comportamento, as FPE são reguladas
pelo ambiente, enquanto as FPS têm como característica uma autorregulação, de
forma que, o sujeito usa dos signos apropriados para controlar sua própria conduta,
sendo a voluntariedade, típica das FPS, condição para que o homem realize as
atividades (MESSEDER NETO, 2015).
Para compreender melhor quais são as FPE e FPS, alguns esclarecimentos
são importantes. As FPS não se desenvolvem a partir das FPE e nem as FPE se
desenvolvem independentemente das FPS. As duas têm uma sobreposição contínua
no desenvolvimento, conforme afirma Martins (2013, p. 79):
[...] as formas sociais complexas de comportamento não principiam sua
formação a partir de patamares já alcançados de desenvolvimento biológico.
Ao contrário, o desenvolvimento da criança supera os limites dos
condicionamentos orgânicos quando eles ainda estão, meramente, se
iniciando! Portanto, os processos elementares e superiores não são
hierarquizados, tendo nos primeiros uma suposta “base” para o segundo. O
percurso do desenvolvimento não ascende do natural ao cultural, mas imbrica
contínua e permanentemente essas duas linhas.

Ou seja, elas operam em conjunto no indivíduo e, portanto, agem como um
processo funcional único e contraditório a serviço da inteligibilidade do real. Para
Martins,
Trata-se, portanto de reconhecer que o substrato de toda formação superior
é a inferior, que se encontra nela negada e conservada, isto é, transformada
pelo contínuo confronto entre as expressões culturais e naturais,
respectivamente (2013, p. 88).
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As funções psicológicas superiores, as quais serão abordadas neste trabalho,
sustentadas pelos estudos de Martins (2013), são: percepção, atenção, memória,
imaginação, pensamento/linguagem e emoção/sentimento. Essas FPS trabalham de
maneira integrada para captarmos o mundo que existe independente da nossa
consciência.
Segundo Vygotsky (2007), as FPS originam-se a partir das relações entre o
indivíduo e seu contexto sociocultural e são desenvolvidas por meio da mediação do
professor e dos recursos lúdicos utilizados na atividade. De acordo com Vygotsky
(2005), a mediação é um processo de intervenção de um elemento intermediário em
uma relação. Essa mediação se caracteriza como a relação de homem com o mundo
e com outros homens, a qual é desenvolvida por meio das FPS. Com isso,
gradativamente, mediante interação com indivíduos mais experientes, o sujeito vai
desenvolvendo sua capacidade simbólica e tornando-se mais consciente de sua
própria experiência. Esse fator impulsiona a aquisição de formas puramente humanas
de inteligência prática e abstrata. As interações da criança com outras pessoas
presentes em seu ambiente irão desenvolver habilidades cognitivas, como a fala
interior, o pensamento reflexivo crítico e o comportamento voluntário (VYGOTSKY,
2007).
2.1.1 Percepção
Para Vygotsky (2012), a percepção já está presente no ser humano desde a
infância, de modo que a criança percebe antes de saber dirigir a atenção, a
memorização ou o pensamento. Ainda, segundo Vygotsky (2000), a percepção é uma
imagem figurada da realidade, criada pela mente, a qual toma a impressão exterior
como ponto de apoio e que deve sua origem à atividade criativa da própria cognição.
A maior parte de nossas percepções deriva do meio externo, ou seja, é a apreensão
de uma situação objetiva fundamentada em representações (VYGOTSKY, 1998).
Para Smirnov et al. (1960, p. 144), "a percepção é o reflexo subjetivo do
conjunto de qualidades e pares dos objetos e fenômenos da realidade". Assim,
quando o indivíduo entra em contato com a realidade, não vê ponto de luz isolado,
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cores e formas. O que se vê é um conjunto dessas características que compõem o
objeto, ou seja, a imagem inteira. Essa imagem inteira se dá desde o momento em
que se começa a perceber, de maneira que, a percepção não sai das partes para o
todo, ou seja, percebemos inicialmente por completo, mesmo que ainda seja uma
percepção difusa (VYGOTSKY, 2012).
Segundo Martins (2013), a FPS percepção requer alternância constante entre
a figura e o fundo, onde a figura é o que de fato foi percebido, mas implica também
em deixar de perceber estímulos secundários que compõem o objeto a ser captado.
Com isso, perceber é alternar entre figura e fundo relacionando o que é central para
compor o objetivo. Para completar, Oliveira (1999) afirma que a percepção deixa de
ser apenas uma relação direta entre o indivíduo e o meio e passa a ser mediada por
conteúdos culturais, sendo esses, filmes, jogos, livros entre outros.
2.1.2 Atenção
Para Vygotsky (2007), dentre as grandes funções psicológicas superiores, a
atenção deve estar em primeiro lugar de importância, uma vez que vários estudiosos
notaram que a capacidade ou a incapacidade do ser humano em focalizar a própria
atenção é um determinante essencial para o sucesso ou não de qualquer operação
prática.
Segundo Luria (1991, p. 34), tomando como base o processo seletivo, “a
seleção da informação necessária, o assessoramento dos programas seletivos de
ação e a manutenção de um controle permanente sobre elas são convencionalmente
chamados de atenção”. Pois, se não houvesse essa seleção das informações, seria
impossível o pensamento organizado e, consequentemente, as soluções dos
problemas. Em todas as atividades humanas, as seleções dos processos básicos
dominantes constituem o objetivo da atenção.
Assim

como

as

outras

funções

psíquicas,

a

atenção

apresenta

desenvolvimento à medida que nos apropriamos do símbolo da cultura. Desta forma,
pode-se afirmar que a atenção de uma criança difere da atenção de um adulto, sendo
que, na fase inicial da vida, a atenção é quase “instintiva” (MESSEDER NETO, 2015).
Compreende-se, então, essa atenção como involuntária, o que para Vygotsky são:
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[...] aqueles atos que surgem em resposta a quaisquer estímulos externos
que nos atraem por sua força excessiva, interesse ou expressividade. Se em
um quarto eu me torno todo ouvido ao som de um disparo, isso pode servir
como melhor exemplo de atenção não arbitrária [elementar] (VYGOTSKY,
2010, p. 154).

No entanto, a atenção humana não depende somente de estímulos externos,
há também a atenção voluntária, uma função psíquica superior. Segundo Martins,
Diferentemente da atenção involuntária mobilizada pelas propriedades dos
objetos e, portanto, dependente de condições externas; a atenção voluntária
tem origens em motivos e finalidades estabelecidos conscientemente pelo
indivíduo em face das exigências das atividades empreendidas (2013, p.
154).

É na adolescência que os conceitos podem ser realmente aprendidos e,
portanto, é nessa fase que pode haver a maior concentração e a maior possibilidade
de ficar muito tempo prestando atenção em algo. Smirnov et al. (1960) mostram as
potencialidades da atenção do adolescente:
O adolescente se caracteriza por uma maior constância, concentração e
intensidade na sua atenção. Se o adolescente se interessou em algo, pode
ficar atento durante muito tempo. Na escola, sua atenção está condicionada,
ao mesmo tempo, pelo costume de ser atento, pelo aparecimento de
interesses de caráter cognoscitivo e pelo desejo de saber. Quer fazer muito
por si mesmo, mostra uma grande energia e atividade, faz muitas coisas que
lhe interessam (SMIRNOV et al., 1960, p. 195).

Por fim, é nessa fase em que os estudantes do Ensino Médio estavam e foram
o o foco da nossa pesquisa.
2.1.3 Memória
Para Smirnov (1960), a memória é o reflexo real do que existiu no passado.
Vygotsky (1999) em seus estudos distinguiu a memória em três tipos: memória natural,
memória não mediada e memória mediada por signos. A memória natural é
caracterizada como uma FPE (Função Psicológica Elementar) por ter uma base
biológica e ser imediata (VYGOTSKY, 1999). Já a memória não mediada está
presente nas determinações inatas do organismo humano e é ligada diretamente aos
estímulos externos recebidos (VYGOTSKY, 1999).
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A memória mediada refere-se a um tipo de registro que inclui a ação
voluntária. Assim, faz com que o indivíduo se apoie em elementos mediadores que
possam ajudá-lo a lembrar de conteúdos específicos. Vygotsky diferencia a memória
elementar da mediada dizendo que:
Na forma elementar alguma coisa é lembrada; na forma superior os homens
lembram de alguma coisa. No primeiro caso, graças à ocorrência simultânea
de dois estímulos que afetam o organismo, um elo temporário é formado; no
segundo caso, os seres humanos, por si mesmos, criam um elo temporário
através de uma combinação artificial de símbolos. A verdadeira essência da
memória humana está no fato de os seres humanos serem capazes de
lembrar ativamente com ajuda de signos (2007, p. 50).

Assim, para Vygotsky (1999), a memorização mediada, ou seja, aquela em
que o indivíduo apoia signos ou procedimentos, de elementar torna-se superior, pois
a memória deixa de ser uma estrutura imediata, transformando-se em uma função
mediada por meio do estímulo e da ação.
2.1.4 Imaginação
A imaginação é aquela função que permite ao indivíduo conhecer o que não
temos na experiência imediata. Para Vygotsky:
Tudo o que conhecemos do que não houve na nossa experiência nós o
conhecemos através da imaginação; em termos mais concretos, se
estudamos geografia, história, física ou química, astronomia ou qualquer
outra ciência, sempre operamos com o conhecimento de objetos que não são
dados imediatamente na nossa experiência, mas constituem a mais
importante aquisição da experiência social coletiva da humanidade
(VYGOTSKY, 2010, p. 203).

A imaginação é responsável pela criação de imagens novas, as quais podem
ser novidade do ponto de vista individual, quando o indivíduo se apropria de algo que
não está relacionado com sua vida imediata (MESSEDER, 2015). É a imaginação que
pode proporcionar ao homem a superação da mera reprodução de imagens em seu
psiquismo, assim, superando também amarras da existência concreta imediata.
O homem pode representar um lugar que nunca foi; pois baseia-se nas
descrições feitas por outros. Pode representar animais ou plantas que nunca
viu e conhece apenas pelo o que eles disseram. Pode, inclusive, representar
coisas que não existem na realidade. O compositor representa uma melodia
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nova criada por ele. O inventor representa um mecanismo que não existe e
que ele vai criar (SMIRNOV et al., 1960, p. 308).

A imaginação é a função que permite criar o novo a partir da deformação do
que é real e é na imaginação que está a possibilidade que o homem tem de superar
uma mera reprodução de imagens.
2.1.5 Pensamento/Linguagem
Para Martins (2010), o enfoque metodológico sistêmico e a importância
conferida na psicologia histórico-cultural, especialmente a partir dos estudos de
Vygotsky, Luria, Leontiev e equipe, aos processos de linguagem e pensamento, deixa
praticamente impossível o tratamento em separado dessas duas funções. Sabe-se
que a palavra é essência da fala, um meio especial de comunicação vocal e oral que
usa a linguagem com o objetivo de transmitir informações. Assim, a fala é baseada
nas palavras, mas também na frase, que é a unidade básica da expressão narrativa
em que ocorre uma combinação de palavras em conformidade com as normas da
língua (LURIA, 1991).
A língua representa um sistema específico de comunicação por meio da
linguagem que se estrutura no vocabulário, gramática e sistema fonológico
específicos. Assim, a linguagem é um sistema de signos que opera como meio de
comunicação e intercâmbio entre os homens e também como instrumento de atividade
intelectual (PETROVSKI, 1985). É graças a linguagem que a imagem subjetiva da
realidade objetiva possa ser convertida em signos (MARTINS, 2010).
O pensamento, visando à descoberta das conexões existentes entre os dados,
coloca descoberta novas propriedades, não disponibilizadas pela sensibilidade
imediata. Com isso, permite a construção da imagem do objeto em suas vinculações
internas abstratas (MARTINS, 2010). Ao pensamento cumpre a tarefa de superar as
condições em que as relações entre objetos se revelam superficiais e aparentes,
avançando do casual ao necessário, da aparência à essência, promovendo a
descoberta de regularidades gerais, de múltiplas vinculações e mediações que
sustentam sua existência objetiva (MARTINS, 2010).
Assim, o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem, pelos
instrumentos linguísticos, mas também pela experiência social e cultural da criança.
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O seu crescimento intelectual depende do domínio que tem sobre os meios sociais do
pensamento (VYGOTSKY, 2001).
2.1.6 Emoção/Sentimento
As funções emoção/sentimento serão trabalhadas de maneira conjunta
devido à unidade dialética que existe entre esses dois processos que são
responsáveis pelo modo que o mundo afeta cada sujeito. Para que o ser humano
construa uma imagem subjetiva do mundo, ele precisa mobilizar as funções
percepção, memória, pensamento e linguagem e imaginação. Essas funções são
chamadas de funções cognitivas. Mas, falar somente dessas funções não é suficiente
para descrever a construção da imagem do real. Ao interagir com o mundo o homem
é afetado por ele, em uma relação particular que se estabelece entre sujeito e objeto
(MARTINS, 2013).
Essa forma de afetar ocorre por meio das emoções e sentimentos e é nessa
relação mútua de interação sujeito-objeto que se instaura a unidade afeto-cognitiva
que sustenta qualquer atividade humana. Pode-se considerar emoções e sentimentos
unidos na atividade humana posto que as emoções se revestem de sentimentos, ou
seja, os sentimentos conferem-lhes conteúdos, da mesma forma que as emoções
conferem aos sentimentos sua tonicidade afetiva. Nessa direção, ambos se
encontram no funcionamento humano, em uma dinâmica figura-fundo, lembrando que
não há figura sem fundo nem fundo sem figura. Essa premissa, de cunho
metodológico, confere amparo à nossa proposição de vivências afetivas nucleadas
por emoções e/ou sentimentos (MESSEDER NETO, 2015).

2.2 NATUREZA E CARACTERÍSTICAS DO JOGO

Antes de discutir a natureza e as características dos jogos, é importante definir
o conceito de jogo, o que não é uma tarefa fácil, pois cada pessoa pode entender a
palavra jogo de uma maneira diferente, relacionando-se a diferentes tipos, como jogos
de xadrez, amarelinhas, adivinhas, entre outros (Kishimoto, 2009).
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Dentre as várias definições da palavra jogo, destaca-se a de Soares (2005)
em que diz:
[...] jogo é o resultado de interações linguísticas diversas em termos de
características e ações lúdicas, ou seja, atividades lúdicas que implicam no
prazer, no divertimento, na liberdade e na voluntariedade, que contenham um
sistema de regras claras, explícitas e que tem um lugar delimitado onde possa
agir: um espaço ou um brinquedo (SOARES, 2005, p. 03).

Já para Huizinga (2012), o jogo é um elemento da cultura, sendo que, a
palavra cultura para o autor, refere-se a um termo que a sociedade histórica atribui a
determinados aspectos. “Encontramos o jogo na cultura, como um elemento dado
existente antes da própria cultura, acompanhando-a e marcando-a desde as mais
distantes origens até a fase de civilização em que agora nos encontramos”
(HUIZINGA, 2012, p. 6).
A discussão sobre a natureza e as características do jogo não é recente.
Huizinga (1980), ao descrever o jogo como elemento de cultura, omite
propositalmente os jogos praticados pelos animais e analisa somente os jogos
produzidos pelo meio social humano, apontando algumas características como
liberdade, prazer, regras, sua limitação no tempo e espaço, dentre outras.
A contribuição de Christie e Johnsen (1993; 1997) para as características do
jogo são mais recentes e apontam critérios para identificar os traços do jogo, como a
não literalidade, quando o sentido habitual do objeto é substituído por um novo, por
exemplo, o uso de um cabo de vassoura como sendo um cavalo. Outro critério seria
o efeito positivo ou a própria demonstração de satisfação de se jogar ou brincar. Tem
também a flexibilidade, quando o sujeito renova e aumenta suas ideias a partir de uma
ideia inicial e, por fim, tem-se a livre escolha, ou seja, o jogo só pode ser considerado
um jogo, quando é escolhido livremente. Com isso, pode-se dizer que, algumas das
características apresentadas pelos autores anteriormente detém pontos em comum,
variando entre a voluntariedade do jogo, a presença de regras, o caráter não sério, o
lúdico e o prazer ou o desprazer.
Sabe-se que há uma relação muito grande entre as características dos jogos,
porém, a presença ou não das regras está intimamente ligada ao uso de jogos no
ensino, uma vez que, as regras implicam em um contrato social de convivência entre
os participantes (SOARES, 2008). A concepção das regras provém de quatro
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possibilidades diferentes: regras inventadas, regras originadas por imitação, regras
aprendidas por tradição e regras resultantes da estrutura instintiva (CHATEAU, 1984).
Segundo Soares (2008, p. 6),
Os jogos carregam em si problemas e desafios de vários níveis e que
requerem diferentes alternativas e estratégias, sendo todos estes detalhes
delimitados por regras. Isto é, da mesma forma que as regras vão estabelecer
detalhes para que o jogo prossiga, será obrigatório o jogador dominá-las para
que possa atuar. As operações que comporão a estratégia a ser utilizada
deverão considerar os mecanismos e as dificuldades do jogo.

As estratégias utilizadas em um jogo variam da macroscópica, que aborda os
objetivos a serem alcançados pelo jogador e o que leva à vitória de forma mais eficaz,
bem como as microscópicas, as quais são compostas por decisões contextuais que
consideram cada momento do jogo. Há jogos em que estas decisões são
condicionadas pela sorte, por exemplo, o ludo ou nas decisões do próprio jogador
como xadrez e dama, ou até mesmo numa mistura dos dois, como, jogos de cartas
(SOARES, 2004).
Em um jogo podem ser aplicadas regras implícitas e explícitas. No primeiro
caso são delimitações e possibilidades de uso de um material, decorrentes da
realidade física e de lógica particular. Elas estão presentes em todos os materiais,
jogos ou atividades. Aprender tais regras não quer dizer teorizar, mas sim, habilitar
(SOARES, 2004). Ainda segundo o autor, no caso das regras explícitas, é mais
evidente quando se trata de jogos em grupo, pois o ritual de interação entre os
participantes do jogo deve ficar claramente estabelecido. Há casos que a regra
explícita é evidente como no futebol, em que o jogador deve fazer o gol, ou seja, chutar
a bola na direção do gol e a mesma deve entrar para valer, com isso, o time só terá
vantagens sobre o outro, se acontecer tal fato (SOARES, 2004).
As regras sendo explícitas ou implícitas desempenham um papel
importantíssimo para obter sucesso na aprendizagem, desde que sejam cumpridas
para que o jogo funcione e atinja o objetivo determinado. Se, ao aplicar o jogo, as
regras não forem claras, pode acontecer o insucesso pelo fato da má explicação e
explicitação e não pelo jogo em si (SOARES, 2004).
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2.3 JOGOS DIDÁTICOS E O ENSINO DE QUÍMICA

O uso de jogos no ensino de Química tem sido considerado boa alternativa
para o professor mudar sua prática, tornar a aula mais atraente e interessante e
contribuir para o processo de ensino e de aprendizagem. Dentre as diversas
definições de jogo, destaca-se a de Soares (2005, p. 03) que diz:
[...] jogo é o resultado de interações linguísticas diversas em termos de
características e ações lúdicas, ou seja, atividades lúdicas que implicam no
prazer, no divertimento, na liberdade e na voluntariedade, que contenham um
sistema de regras claras, explícitas e que tem um lugar delimitado onde possa
agir: um espaço ou um brinquedo.

Ao se utilizar os jogos no ensino cria-se um produto associado a duas funções
primordiais, que Kishimoto (2009) apresenta como função lúdica e função educativa.
A função lúdica está relacionada ao prazer da atividade, quando esta é escolhida
voluntariamente pelo aluno. A função educativa relaciona-se com o papel do jogo em
ensinar qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos
e sua compreensão do mundo.
Assim, compreende-se que para o sucesso da atividade em sala de aula, deve
haver um equilíbrio entre essas duas funções, pois se uma delas for mais utilizada,
haverá duas situações: se o lúdico prevalecer, não haverá ensino, e se a função
educativa predominar, não haverá diversão, restando apenas o ensino. É esse
equilíbrio que leva a compreensão do jogo como um jogo didático (KISHIMOTO,
2009).
Cabe ressaltar que o fato de essas funções (lúdica e educativa) serem
equilibradas não significa, sob hipótese alguma, colocá-las em mesmo nível de
importância (MESSEDER NETO, 2015).
Para que o jogo seja educativo, não basta apenas ser composto por conceitos
científicos, pois sem mediação, o jogo se torna rico em senso comum, de modo que a
presença desses conceitos não garante que os estudantes estejam tomando
consciência e se aprimorando dele (MESSEDER NETO, 2015).
Essa tomada de consciência do estudante com relação ao conteúdo presente
em uma atividade é problematizada por Leontiev (1978) e, a partir das considerações

25

desse teórico, pode-se afirmar que nem tudo que se percebe é possível de ser
compreendido e, por isso, nem tudo torna-se objeto da consciência do aluno. Desta
forma, o aluno poderá perceber que no jogo há conhecimento científico, mas somente
esse conhecimento não será suficiente para que ele o compreenda, visto que, sua
atenção pode estar deslocada para o aspecto lúdico. Portanto, o que se deve fazer
para que o conteúdo seja o foco da atenção e, portanto, seja objeto da consciência
em uma atividade escolar? Como podemos agir para que em uma atividade lúdica os
conceitos sejam destaque em detrimento da função lúdica? Leontiev (1978, p. 193)
dá indícios para a compreensão e respostas a essas perguntas:
Dito de outro modo, para que seja consciente o conteúdo percebido é preciso
que ele ocupe na atividade do sujeito o lugar estrutural de fim imediato da
ação e, deste modo, entraria em relação correspondente com o motivo da
atividade. Este princípio é válido em termos da atividade externa e interna, da
prática e da teórica.

Ou seja, o conteúdo científico deve ocupar um lugar central na ação de jogar,
para que o estudante possa compreender que a diversão é o caminho (não o fim) para
o desenvolvimento da atividade de aprendizagem. É necessário, também, que o
conceito que será aprendido, discutido ou retomado, esteja claro para o estudante
durante todo o jogo, caso contrário ele não ocupará lugar central na atividade realizada
(MESSEDER NETO, 2015).
Isso não significa que é só informar ao aluno que o jogo tem conhecimento
científico e lhe dar instruções de como jogar. O próprio jogo precisa ser planejado para
mobilizar o conteúdo e para ajudar o estudante na tomada de consciência do que está
aprendendo (MESSEDER NETO, 2015).
Com isso, o estudante deve saber por que ele joga e, se for possível, que ele
entenda de antemão o que será tratado no jogo. Isso aumentará as chances de os
fins didáticos do jogo serem alcançados. Segundo Messeder Neto (2012, p. 125), “o
aluno precisa brincar e se divertir, mas deve saber onde o professor quer chegar, e
isso não estragará o jogo, mas potencializará a aprendizagem”.
É importante compreender os jogos que abordam situações-problemas, uma
vez que o jogo utilizado nesta pesquisa é composto por questões com essa
característica. Segundo Macedo et al. (2000), situações-problemas são questões
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elaboradas que exigem decisões importantes para garantir um bom resultado do jogo.
Elas têm como objetivo principal desencadear vários tipos de análise, propiciando
maior domínio sobre a estrutura do jogo, em busca de unir conhecimento e
aprendizagem.
Ainda, de acordo com Macedo et al. (2000), existem dois princípios
associados à aprendizagem. O primeiro indica que se deve levar em conta que o
indivíduo se interessa por conhecer objetos que fazem ou têm algum sentido para ele
porque podem acrescentar informações a algo previamente conhecido ou porque
aguçam a curiosidade. E o segundo afirma que aprender consiste em construir
procedimentos, imagens e atitudes em relação a um objeto que foi experimentado, em
um contexto de desafios e problemas.
Em consideração ao sujeito, resolver uma situação-problema coincide a um
instante de reflexão, desenvolve a capacidade de crítica e autocrítica. Permite, ainda,
que o jogador aprenda a formular hipóteses e testá-las, o que significa aprender a
perguntar e a buscar soluções. Em síntese, o jogador poderá melhorar cada vez mais
seu próprio resultado, tendo a oportunidade de transformar sua relação com o
conhecimento, aprendendo a pensar, conforme afirmam Macedo et al. (2000).
2.3.1 Jogos Didáticos Produzidos nos Mestrados Profissionais
Nesse subitem apresenta-se uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de
compreender o que havia sido pesquisado na área da Química em relação aos jogos
didáticos. Segundo Amaral (2007, p. 5), uma pesquisa bibliográfica consiste “no
levantamento, seleção, fichamento e arquivamento de informações relacionadas à
pesquisa”.
Para produzir essa pesquisa foi realizado um levantamento das produções
dos mestrados profissionais. Essa escolha deu-se pelo fato do programa em que este
trabalho foi desenvolvido ser um Mestrado Profissional. É importante destacar que,
nos mestrados profissionais, o discente precisa elaborar um Produto Educacional. O
levantamento das dissertações se deu por uma pesquisa ao Banco de Teses e
Dissertações da CAPES e por uma pesquisa aos sites dos programas de mestrados
profissionais da área de Ensino de Ciências no período de 2009 a 2017. O ano inicial
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de 2009 se deu pelo motivo de ser o ano em que houve a primeira defesa de um
mestrado profissional sobre jogos no ensino de Química, em que o produto da
pesquisa foi um jogo.
O primeiro critério para a seleção das dissertações estabelecia que os
mesmos deveriam constar nos títulos, palavras-chave ou resumos os termos “jogos”,
“atividades lúdicas” e “ensino de Química”. Após essa primeira pesquisa chegou-se a
33 dissertações. Ao ter acesso na íntegra de cada trabalho, adotou-se um segundo
critério de seleção, o qual estabelecia que os produtos finais das pesquisas deveriam
ser jogos voltados ao ensino de Química. Então, a partir desse novo critério, obtevese 15 trabalhos para serem analisados. Dentre os trabalhos excluídos mediante o
segundo critério, uma parte elaborou jogos para o Ensino Fundamental e a outra parte
elaborou sequências didáticas a partir de jogos já criados por outros autores, fugindo
então do critério estabelecido.
A seguir, apresenta-se a classificação e análise das dissertações, as quais se
deram em dois momentos. No primeiro foram realizados um mapeamento e uma
avaliação dos trabalhos em relação aos seguintes descritores: título, tema central
(conteúdo de Química que foi abordado), ano da defesa e tipo de jogo (digital, cartas,
tabuleiro, entre outros). Já no segundo momento, foi feita uma análise qualitativa
referente aos aspectos metodológicos propostos e posteriormente abordados pelos
autores. Entende-se como aspectos metodológicos os objetivos da pesquisa, a
elaboração/aplicação do produto e os resultados obtidos.
As informações sobre as dissertações analisadas estão no quadro 1. Em cada
coluna desse quadro constam, respectivamente, o autor, o ano da publicação, o título,
o tipo de jogo (analógico ou digital), o conteúdo abordado e como ele deve ser jogado
(de forma individual ou em grupo). A referência completa dos trabalhos encontra-se
no Anexo 1.
Quadro 1- Relação das dissertações analisadas na pesquisa bibliográfica
Autor

Ano

Título

CARDOSO

2014

DUARTE

2017

Desenvolvimento de um objeto de
aprendizagem para o ensino da
tabela periódica.
Q-memória: um jogo digital para o
estudo de Química.

Tipo de
jogo
Digital

Conteúdo
Tabela
Periódica

Como
jogar
Individual

Digital

Tabela
Periódica

Individual
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FERNANDES

2015

FRANCISCO

2016

IGNACIO

2013

KULL

2016

MARTINS

2010

MATHIAS

2009

RAMOS

2013

RAMOS

2016

SANTOS

2016

SANTOS

2017

SILVA

2014

ZAMBONI

2013

ZUB

2012

Aplicação do ludo atomística no
ensino de Química.
A elaboração do jogo “Locus: uma
aventura real” como recurso
pedagógico para uma educação
ambiental cidadã.
O RPG eletrônico no ensino de
Química: uma atividade lúdica
aplicada ao conhecimento de tabela
periódica.
Surpresa no Laboratório: um jogo
didático para o Ensino de Química.
Compreendendo os fenômenos
nucleares, suas aplicações e
implicações através de uma
atividade lúdica.
O uso de jogos pedagógicos no
ensino
de
Química:
uma
perspectiva do enfoque CTS.
O ensino da função orgânica amina
por meio de um jogo didático em um
enfoque CTS
A temática “automedicação” no
ensino da Química Orgânica por
meio de uma atividade lúdica.
Quimovida: um jogo didático que
desenvolve as funções psicológicas
superiores
abordando
conhecimento de Química no
contexto do ENEM.
Desenvolvendo
um
jogo
pedagógico virtual para o ensino do
equilíbrio químico.
Proposta de um jogo didático para o
ensino de estequiometria que
favorece a inclusão de estudantes
com deficiência visual.
O
ensino
de
propriedades
periódicas através do lúdico.
O lúdico como motivador da
aprendizagem em Química para
estudantes da 1ª série do Ensino
Médio do Colégio Estadual João
XXIII em Irati Paraná

Digital

Modelos
Atômicos
Ácidos e
Bases

Individual
Em
grupo

Digital

Tabela
Periódica

Individual

Analógico

Diversos

Analógico

Radioatividade

Em
grupo
Em
grupo

Analógico

Funções
Orgânicas

Em
grupo

Analógico

Funções
Orgânicas

Em
grupo

Analógico

Funções
Orgânicas

Em
grupo

Analógico

Diversos

Em
grupo

Digital

Equilíbrio
Químico

Individual

Analógico

Cálculos
Estequiométricos

Em
grupo

Digital

Tabela
Periódica
Tabela
Periódica

Em
grupo
Em
grupo

Digital

Analógico

Fonte: O autor (2020)

Ao analisar as dissertações por ano de defesa, observou-se que mesmo com o
fato de o mestrado profissional em ensino ter sido criado em 2001, somente em 2009
foi produzida e defendida a primeira dissertação, na qual, o produto foi um jogo, de
Mathias (2009). Verificou-se, também, um aumento das produções no ano de 2016,
em que foram defendidas 4 dissertações conforme o Gráfico 1. Percebe-se, também,
que nos últimos 9 anos somente o ano de 2011 ficou sem ter defesas de trabalhos
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com as características determinadas para a busca; entretanto, observou-se a pequena
quantidade de dissertações envolvendo jogos didáticos no ensino de Química no
período investigado, destacando a importância do incentivo de propostas como estas.
Gráfico 1 – Distribuição das dissertações dos mestrados profissionais em ensino de Química
por ano de defesa, com produções de jogos.

Quantidade de
Dissertações

4
3
4

2
3
2

1
1

1

1

2
1

0
2009

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ano de defesa

Fonte: O autor (2020)

Antes de analisar o tipo de jogo desenvolvido nas dissertações, cabe explicar
os dois tipos de jogos abordados, os jogos digitais e os analógicos. Os jogos digitais
são aqueles que necessitam de um meio eletrônico para ser jogado, por exemplo:
computadores, celulares e tablets. Segundo James Paul Gee (2003), o jogo digital é
aquele que necessita de uma interação entre uma pessoa e o computador, recorrendo
ao uso de tecnologia.
Já os jogos analógicos são aqueles que necessitam de recursos físicos como:
tabuleiros, cartas, entre outros.Segundo Vanzella (2009, p. 22), “a sua principal
diferença com jogos digitais está na interação direta e pessoal com o outro jogador e
o que sustenta a prática do jogo não é uma plataforma digital, mas sim, as regras, os
objetos e as pessoas.”
Com relação ao tipo de jogo desenvolvido como produto, verificou-se que em
7 pesquisas os jogos desenvolvidos eram digitais, ou seja, softwares para serem
usados em computadores. Nas demais pesquisas foram desenvolvidos jogos
analógicos, de cartas e tabuleiro, ou cartas e acessórios. Com base no Gráfico 2,
pode-se afirmar que houve predominância no uso do conteúdo Tabela Periódica
seguido por Química Orgânica.
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Gráfico 2 – Conteúdos abordados nas dissertações.

Quantidade de
Dissertações
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Fonte: O autor (2020).

Apesar de haver 8 conteúdos distintos (considerando diversos conteúdos como
um só), notou-se distribuição destoante, uma vez que, Tabela Periódica foi abordada
em 5 trabalhos; Química Orgânica em 3 e outros diferentes conteúdos foram
abordados apenas uma vez, o que gera um questionamento em relação a essa
distribuição, se é ocasionada pela dificuldade de se trabalhar com os conteúdos que
não apareceram nas pesquisas ou pela facilidade dos conteúdos que foram mais
abordados, por exemplo, a Tabela Periódica.
Dentre os conteúdos abordados, observou-se também que 3 dissertações
abordaram mais de um conteúdo no produto, sendo muito importante essa correlação
de conteúdos. Há vários conteúdos de Química para se trabalhar que não apareceram
nas pesquisas e podem ser abordados, tais como, a Termoquímica, que estuda as
trocas de energia de reações químicas ou mudanças de estados físicos, o que
possibilita a contextualização com o cotidiano dos estudantes, ou o conteúdo de
Cinética Química, que trabalha com a velocidade das reações e com fatores que
alteram a velocidade de uma reação, dentre outros.
Com relação aos aspectos metodológicos, analisou-se um total de 12
dissertações, pois foram essas em que foi possível o acesso na íntegra. Os itens que
aparecem como total de 5 dissertações é porque foram extraídas as informações do
resumo disponibilizado no portal da CAPES.
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Dos 12 trabalhos acessados em sua integralidade, em 11 (92,0%), o produto
foi aplicado na própria turma em que o autor do trabalho lecionava. Em apenas 1
dissertação, (8,0%), desenvolvida por Silva (2014), a aplicação ocorreu em outra
turma. A explicação dessa autora foi relacionada com seu objetivo, o qual era
desenvolver e aplicar um jogo didático para o ensino de Química, a fim de proporcionar
a inclusão de estudantes com deficiência visual. Com isso, a autora decidiu aplicar em
outra turma para obter melhor aproveitamento, contribuindo para uma imparcialidade
no desenvolvimento e aplicação da proposta.
De modo geral, os trabalhos são relatos de experiências, nos quais, os
pesquisadores relatam suas vivências ao desenvolver, aplicar e analisar as atividades
propostas. As produções envolvem a elaboração, aplicação e avaliação seja do jogo
e/ou da aprendizagem oportunizada. Durante esses relatos são apresentados os
objetivos, público-alvo, tipo de jogo e seu desenvolvimento detalhado por etapas, o
conteúdo abordado e os resultados alcançados tanto para a construção de
conhecimento quanto as impressões dos estudantes, bem como as dificuldades
enfrentadas desde o início até a conclusão das pesquisas.
Durante a análise foi possível observar que os objetivos elaborados por todos
os autores foram bem próximos uns dos outros. Tais objetivos tinham como
característica a análise dos jogos como instrumento de ensino-aprendizagem de
determinado conteúdo de Química, como: “Desenvolver e avaliar pedagogicamente
um jogo da memória na sua forma digital, denominado Q-memória, que possa auxiliar
nos processos de ensino e de aprendizagem de conceitos essenciais de Química para
estudantes do 1º ano do Ensino Médio” (DUARTE, 2017, p.16).
Para cumprir os objetivos propostos, o autor elaborou um produto
educacional, seguindo uma obrigatoriedade dos mestrados profissionais. Ao fazer
uma análise desses produtos, identificou-se uma variedade de jogos voltados ao
ensino de Química. Um detalhe importante observado no levantamento foi que, dos
15 jogos analisados, 10 (66,7%) foram elaborados para serem jogados em grupos e
5 (33,3%) para serem jogados individualmente.
Com relação à abordagem dos conteúdos, percebeu-se que das 12
dissertações acessadas por completo, 8 (66,7%) abordavam o conteúdo por meio de
questões simples e 4 (33,3%) traziam os conteúdos por meio de questões-problema
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a serem resolvidas pelos estudantes. Apesar de pouco usado pelos pesquisadores,
as questões-problema são uma boa escolha para se utilizar nos jogos, visto que,
segundo Macedo et al. (2000), elas exigem dos estudantes decisões importantes para
garantir um bom resultado do jogo uma vez que, seu objetivo principal é desencadear
vários tipos de análise, o que proporcionará maior domínio sobre a estrutura do jogo,
fazendo com que se unifiquem aprendizagem e conhecimento.
Notou-se que em todas as dissertações, os pesquisadores fizeram ao início
dos trabalhos, um estado da arte sobre a área em que iriam pesquisar ou buscaram
pesquisas prontas recentes para se aprofundar. Esse tipo de pesquisa é muito
importante antes de começar a investigar, pois os resultados podem situar o
pesquisador diante de tudo que já foi trabalhado sobre o assunto e, ainda, pode obter
de forma crítica e sintetizada, todas as informações relevantes sobre os principais
resultados da área da pesquisa (BENNETT et al., 2005; DIOS; SANTAMARÍA, 2007).
Quanto à análise e discussão dos dados das dissertações selecionadas, os
resultados foram apresentados com base na aplicação do jogo, relacionando-o com
os conceitos abordados. A maioria dos trabalhos abordaram os resultados obtidos por
meio de análise da aplicabilidade dos jogos no Ensino de Química e sua contribuição
para o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, conforme a citação a
seguir:
Esses resultados vêm corroborar com os principais objetivos deste projeto de
pesquisa em que se propõe trabalhar com conteúdos químicos de uma forma
mais dinâmica e que leve o aluno a trabalhar com as concepções aplicadas
durante o jogo para o processo de construção de seu caráter social,
estimulando assim o interesse pelas aulas (RAMOS, 2013, p. 69).

Além de analisar a aplicabilidade do jogo quanto à construção de
conhecimentos, alguns pesquisadores fizeram uma análise com relação ao trabalho
em grupo, observando a interação social entre os sujeitos da pesquisa, bem como a
interação do sujeito com o objeto, nesse caso o jogo, fato que contribui para o
cognitivo dos estudantes. Essas discussões podem ser observadas nas citações a
seguir:
Ao observar os estudantes durante o jogo, percebeu-se como eles interagem
uns com os outros e com o objeto, neste caso a Trilha Química e a Tabela
Periódica. Essa interação desenvolve a linguagem, função que organiza
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todos os processos mentais da criança, e com isso dá forma ao pensamento
[...]. Durante a aplicação do jogo foram observadas também as atitudes,
participação, interesse e interação dos estudantes inseridos nos grupos.
Quando um integrante não sabia alguma resposta, a tendência dos demais
colegas era de ajudar, mesmo sendo ‘concorrentes’ no jogo, recorrendo às
respostas contidas na pasta apenas quando nenhum membro do grupo sabia
a resposta (ZUB, 2012, p71).
Os participantes começam a discussão sobre o balanceamento da reação
química, promovendo interação, pois cada um acrescentava o seu
conhecimento a fim de buscar a resposta correta. No turno 54, quando Lucas
questiona se é 16, os demais participantes expressam atitudes pensativas,
portanto não apresentaram a certeza, nesse momento começa surgir a
formação e a compreensão de conceitos a partir de atitudes e situações
vivenciadas (SANTOS, 2016, p. 97).

Essa interação dos sujeitos é explicada pela Teoria Histórico-Cultural
desenvolvida por Vygotsky e seus interlocutores.
O desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, ou
seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio. Para
substancialidade, no mínimo duas pessoas devem estar envolvidas
ativamente trocando experiência e ideias. A aprendizagem é uma experiência
social, mediada pela utilização de instrumentos e signos, de acordo com os
conceitos utilizados pelo próprio autor. Um signo, dessa forma, seria algo que
significaria alguma coisa para o indivíduo, como a linguagem falada e a
escrita. A aprendizagem é uma experiência social, a qual é mediada pela
interação entre a linguagem e a ação. Para ocorrer a aprendizagem, a
interação social deve acontecer dentro da zona de desenvolvimento proximal
(ZDP), que seria a distância existente entre aquilo que o sujeito já sabe, seu
conhecimento real, e aquilo que o sujeito possui potencialidade para
aprender, seu conhecimento potencial (VYGOTSKY, 1988, p. 78).

Em todas as dissertações, além de discutir a melhoria da aprendizagem
proporcionada pelos jogos, os autores discorrem sobre as concepções dos estudantes
em relação ao uso dos jogos no ensino, bem como a avaliação do produto
desenvolvido e aplicado. Os resultados de todas as produções foram satisfatórios,
tanto para o uso de jogos no ensino, quanto para a avaliação dos produtos
desenvolvidos, conforme os trechos a seguir:
Quanto ao que os estudantes mais gostaram em relação ao jogar têm-se que
gostaram do jogo em todos os aspectos, no facilitar o aprendizado, como cita
um aluno sobre a questão: “Gostei da maneira diferente de se utilizar o jogo
para aprender a matéria”. Outro fator destacado pelos estudantes foi o fato
de poderem aprender brincando e jogando (FERNANDES, 2015, p. 70).
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Com isso, observou-se aceitação por parte dos participantes em todos os
trabalhos, sendo aprovado por eles, tanto no que se refere ao uso de como
instrumento de ensino, quanto na eficácia dos produtos desenvolvidos e aplicados
pelos pesquisadores.
A partir dessa pesquisa bibliográfica realizada, pode-se criar um norte de
como prosseguir com o estudo. Assim, selecionou-se o conteúdo de Termoquímica,
visto que, nenhum trabalho havia abordado tal conteúdo. A pesquisa contribuiu
também para a escolha das questões, pois observou-se que mesmo sendo poucos
trabalhados, os jogos com questões-problema trouxeram resultados positivos. As
dificuldades e angústias relatadas pelos autores dos trabalhos analisados já serviram
de exemplo, caso acontecessem nesta pesquisa.
Por fim, a pesquisa contribuiu na escolha do tipo de jogo. Escolheu-se o jogo
analógico a partir da pesquisa e da realidade em que o pesquisador estava inserido.
Ao se considerar a estrutura física dos colégios onde se poderia aplicar o produto, a
qual poderia ser desfavorável no sentido de não oferecer rede de wifi ou equipamentos
como computadores e/ou tabletes disponíveis aos estudantes, decidiu-se pelo jogo
analógico, o qual poderia ser aplicado em qualquer situação.
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3

METODOLOGIA DE PESQUISA
Este capítulo tem a finalidade de descrever a trajetória metodológica dessa

pesquisa, a qual se propôs a fazer um estudo acerca das contribuições de um jogo
didático na mobilização das Funções Psicológicas Superiores de estudantes do
Ensino Médio.
3.1 O JOGO QUIMOENERGIA
Os Mestrados Profissionais na Área de Ensino têm como exigência, de acordo
com as regulamentações da Capes, a elaboração de um Produto Educacional. Assim,
para obtenção do título de mestre, além de desenvolver a dissertação, deve-se
elaborar um Produto Educacional.
Ainda de acordo com a Instrução Normativa Nº 06/2015 – PPGEN, da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Londrina, são considerações
produtos educacionais, segundo o Documento de Área 2013 da CAPES:
Mídias educacionais (vídeos, simulações, animações, vídeo-aulas,
experimentos virtuais, áudios, objetos de aprendizagem, aplicativos de
modelagem, aplicativos de aquisição e análise de dados, ambientes de
aprendizagem, páginas de internet e blogs, jogos educacionais etc.);
Protótipos educacionais e materiais para atividades experimentais; Propostas
de ensino (sugestões de experimentos e outras atividades práticas,
sequências didáticas, propostas de intervenção, roteiros de oficinas etc.);
Material textual (manuais, guias, textos de apoio, artigos em revistas técnicas
ou de divulgação, livros didáticos e paradidáticos, histórias em quadrinhos e
similares); Materiais interativos (jogos, kits e similares); Atividades de
extensão (exposições científicas, cursos, oficinas, ciclos de palestras,
exposições, atividades de divulgação científica e outras) (BRASIL, 2015, p.1).

Sendo assim, nesta pesquisa foi elaborado, como Produto Educacional, um
jogo didático, o qual será apresentado a seguir.
Para a construção do jogo, primeiramente, fez-se um levantamento teórico
sobre as possibilidades e limitações dos jogos como recursos didáticos e sobre os
conceitos de Química a serem abordados. Os resultados da pesquisa bibliográfica
realizada anteriormente também ajudaram na escolha do tipo de jogo bem como do
conteúdo. Como não havia certeza do local de aplicação, optou-se por desenvolver
um jogo analógico que poderia ser aplicado em qualquer realidade escolar.
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Levando em consideração que nos últimos 10 anos o conteúdo de
Termoquímica não havia sido abordado por nenhum jogo desenvolvido nos Mestrados
Profissionais, escolheu-se este tema para ser o foco do produto educacional, e ainda,
a partir dos conceitos presentes no conteúdo, teve-se a possibilidade de criar
questões-problema que são do cotidiano dos estudantes, facilitando ainda mais o
interesse dos estudantes em participar.
O jogo é caracterizado como de cartas com questões-problema, todas
relacionadas com o cotidiano dos estudantes. Cabe ressaltar que ele não é baseado
e nem adaptado de nenhum jogo já existente. O jogo como um todo foi estudado e
desenvolvido desde o início. O nome Quimoenergia nasceu da junção de Quimo
(Química) e de Energia.
O jogo é composto por 20 cartas e cada uma é relacionada a uma questãoproblema. Essas questões-problema abordam conceitos sobre Termoquímica, por
exemplo: energia, temperatura, calor, sensação térmica, entre outros. As cartas foram
confeccionadas em papel cartão 250 gramas no tamanho de 10x15 centímetros, com
impressão digital frente e verso e com plastificação dura (imagem 1). O jogo é
composto também por uma carta com as regras no tamanho de 21x29,7 centímetros
e um caderno de respostas de tamanho 21x29,7 centímetros com 6 páginas, todos
com plastificação dura.
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Imagem 1 – Carta Questão-Problema 1

Fonte: O autor (2020)

Outro material elaborado foi o painel central do jogo, o qual serviu para
acondicionar e organizar as cartas (imagem 2). Esse painel foi produzido em lona de
PVC, com impressão digital e bolsas acopladas para a inserção das cartas. Todas as
artes, tanto das cartas quanto do painel, foram elaboradas pelo autor deste trabalho.
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Imagem 2 – Painel Central do Jogo

Fonte: O autor (2020)

Além das cartas e do painel, foi elaborado um bloco de folhas personalizadas
tamanho de 29,7x42 centímetros (imagem 3) para que os estudantes pudessem
durante o jogo construir suas respostas, fazer cálculos e anotar as informações que
achassem importantes.
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Imagem 3 – Bloco de Folhas

Fonte: O autor (2020)

O jogo Quimoenergia pode ser aplicado a estudantes do Ensino Médio e
Superior. Para jogar, basta que tenham conhecimento prévio sobre Reações
Químicas e Cálculos Estequiométricos. O professor pode utilizar o produto tanto para
iniciar o conteúdo com os estudantes quanto para finalizar explicações sobre
Termoquímica, por exemplo: conceitos de Energia, Calor, Temperatura, Sensação
Térmica e Liberação e Absorção de Energia.
Para o uso do jogo, o professor deverá fixar o painel com as cartas das
questões-problema de modo que fique visível por todos e propor que se dividam em
até 5 grupos. Cada grupo deverá ter um estudante como líder, o qual desenvolverá a
função de se deslocar até o painel, retirar a carta escolhida pelo grupo, ler e apresentar
aos demais grupos e ao professor a resposta elaborada por eles. Durante o jogo, o
professor deverá assumir o papel de mediador entre os grupos e seus integrantes,
esclarecendo possíveis dúvidas sem dar respostas e também incentivando a
cooperação, discussão e a manifestação de diferentes pontos de vistas que possam
surgir. O quadro 2, a seguir, apresenta as regras do jogo Quimoenergia.
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Quadro 2 - Regras do Jogo
REGRA
1

DESCRIÇÃO DAS REGRAS
O professor será o juiz, o qual irá verificar as respostas e confirmar se estão certas ou
não, bem como orientar todo o jogo.
2
O professor colocará o painel na parede e fixará as perguntas em seus respectivos
lugares.
3
Os participantes deverão formar, no máximo, 5 grupos, não ultrapassando 8 integrantes
cada.
4
Cada equipe deverá escolher um líder. Esse líder não poderá ser trocado depois de
escolhido.
5
Cada equipe receberá uma caneta e um bloco de anotações para anotarem as
respostas.
6
O líder de cada equipe deverá jogar o dado para decidir quem começará a jogar. A ordem
de escolha das questões será decrescente do número tirado. Se houver empate, os
líderes empatados deverão jogar o dado entre si e quem tirar número maior será o
primeiro.
7
A primeira equipe a jogar poderá escolher entre a questão-problema 1 e a questãoproblema 20.
8
O líder é quem deve ir até o painel retirar a questão e ler em voz alta para todos ouvirem.
Após, a equipe deve se juntar para responder a questão.
9
O tempo para responder poderá ser de até 4 minutos por questão.
10
Cada equipe só poderá responder à questão na vez do seu grupo.
11
Se a resposta for correta, a equipe ficará com a carta, a qual será usada no final para
contabilizar a equipe vencedora.
12
Caso a equipe responda errado, a questão voltará para o painel, podendo então ser
escolhida por qualquer equipe, desde que esteja em sua vez.
13
Se acabar o tempo e a equipe não tiver respondido, a equipe perderá a vez e a questão
voltará para o painel.
14
Todas as respostas deverão ser anotadas no bloco de anotações fornecido no início do
jogo.
15
Nas questões de cálculos, se a equipe acertar a resposta, poderá o juiz (professor), se
considerar necessário, demonstrar a resposta no quadro.
16
Serão consideradas como respostas corretas as que forem iguais ao gabarito. Para
questões teóricas, serão consideradas as respostas que indicam os conceitos que o
gabarito trouxer.
17
O juiz não mencionará qual foi o erro da questão, irá apenas dizer se está correto ou
incorreto.
18
Cada equipe responderá apenas a uma questão por vez, mesmo se acertar a resposta.
19
Não será permitido nenhum tipo de consulta aos demais grupos. Caso alguma equipe
seja flagrada desrespeitando essa regra, será desclassificada.
20
Será vencedora a equipe que acertar o maior número de questões.
21
Em caso de empate, as equipes deverão tirar o desempate por meio do dado.
Fonte: O autor (2020).

No início do jogo, o líder de cada grupo terá o direito de lançar um dado, quem
obtiver maior número no lançamento do dado terá o direito de começar o jogo, seguido
dos demais líderes de forma decrescente. Se ocorrer o empate, os participantes terão
a chance de lançar o dado novamente até que ocorra o desempate e possa iniciar o
jogo. O primeiro grupo deverá se dirigir até o painel e retirar a carta escolhida. Após,
deverá ler a questão problema em voz alta para que todos os participantes ouçam.
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Em seguida, o líder deverá se juntar aos demais membros do grupo e elaborar a
resposta. Cada resposta deverá ser elaborada em até 4 minutos.
Assim que finalizar o tempo ou a resposta, o líder deverá apresentar a todos.
Caso esteja correto, o grupo ficará com a carta, a qual será utilizada para contabilizar
a quantidade de acertos para posterior anúncio do grupo vencedor. Caso a reposta
esteja errada, a carta deve ser devolvida ao painel em seu devido lugar e a vez será
passada ao próximo grupo. O próximo grupo poderá escolher a mesma carta ou uma
nova carta. As demais ações serão como descritas anteriormente. É muito importante
que o professor faça essa mediação e informe aos grupos a importância de se prestar
atenção às questões que estão sendo resolvidas por outros grupos, pois elas poderão
voltar ao painel e serem escolhidas por qualquer grupo seguinte. Ganha o grupo que
responder corretamente o maior número de questões.
O jogo torna-se desafiador a partir do momento em que os estudantes
poderão pôr em prática os conhecimentos construídos durante as aulas anteriores e,
ainda, pela troca de conhecimentos e discussões com os demais membros do grupo,
além de as questões abordarem situações problemas da vida cotidiana dos
estudantes. Estima-se que o tempo de aplicação do jogo para uma turma de,
aproximadamente, 40 estudantes deva ser de, aproximadamente, 3 horas seguidas,
uma vez que eles têm a possibilidade de responder às questões novas ou as que já
foram respondidas incorretamente por outros grupos.
As informações completas sobre o produto educacional “Quimoenergia” bem
como sua reprodução para utilização estão no APÊNDICE G3.
3.2 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA
Essa pesquisa aconteceu em duas etapas. A primeira foi caracterizada por
um teste piloto, o qual foi aplicado a 40 estudantes4 do Ensino Médio em um Colégio
Estadual localizado na região central da cidade de Cambé-PR. Os participantes
tinham entre 16 e 17 anos e estavam cursando a terceira série do Ensino Médio. A

Apesar de ser o primeiro apêndice de ser citado no texto, devido ao fato de ser o Produto
Educacional e este, necessitar ser o último apêndice do trabalho ele ficou como Apêndice G
4O modelo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assinado pelos estudantes
encontra-se no Apêndice A
3
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aplicação deste teste foi realizada no dia 10 de agosto do ano de 2018, com duração
de aproximadamente duas horas e teve como objetivo verificar a aplicabilidade da
metodologia a ser trabalhada. A partir da aplicação do teste piloto, precisou-se trocar
os aparelhos de coleta dos áudios, pois ficaram inaudíveis. Outra mudança importante
a partir da primeira aplicação foi com relação ao tempo de respostas dos estudantes,
que foi acrescentado 1 minuto, passando de 3 previstos anteriormente, para 4
minutos.
A segunda etapa foi caraterizada como uma aplicação final, após as
modificações necessárias observadas no teste piloto. A realização da aplicação final
ocorreu no dia 09 de novembro do ano de 2018 e durou aproximadamente duas horas
e meia. Esta segunda aplicação foi realizada em outro colégio devido à
indisponibilidade do professor regente anterior que havia disponibilizado as aulas para
a realização da proposta. Os participantes da segunda aplicação tinham idade entre
16 e 19 anos e eram estudantes da terceira série do Ensino Médio. Os estudantes
participantes da aplicação final foram divididos em 5 grupos com até 5 integrantes
cada. Para facilitar a compreensão, os estudantes foram codificados de A1 a A23
(exemplo A1 – Estudante 1) e os grupos de G1 a G5 (exemplo G1 – Grupo 1). O
quadro 3 apresenta a codificação dos estudantes bem como sua disposição no grupo.
Quadro 3 - Disponibilização dos estudantes por grupo
GRUPO
1
2
3
4
5

ESTUDANTES
A1, A2, A3, A4, A5
A6, A7, A8, A9, A10
A11, A12, A13, A14, A15
A16, A17, A18, A19
A20, A21, A22, A23
Fonte: O autor (2020).

A aplicação do jogo ocorreu de forma similar nas duas aplicações, tanto a piloto
quanto a final, conforme ilustrado na imagem 4.
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Imagem 4 – Esquema da sequência do jogo Quimoenergia

Grupo seleciona
uma questão.

Se o grupo acertar a questão
ele fica com ela e ganha um
ponto, caso o grupo erre a
questão, a mesma volta para
o painel.

Líder lê a resposta
para o professor e
demais grupos.

Líder do grupo lê a questão
para todos da sala.

Líder dirige-se aos
demais membros do
grupo que discutem
a questão e
elaboram a resposta.
Fonte: O autor (2020)

A aplicação piloto e final do jogo ocorreu em escolas diferentes pelo fato de o
autor desta pesquisa não estar lecionando durante o período de execução da
proposta. Portanto, para realizá-la houve necessidade de estabelecer parceria com
professores, os quais cederam suas aulas para que o pesquisador aplicasse a
atividade. Os professores que cederam suas aulas eram concursados na disciplina de
Química do estado e aceitaram ceder suas aulas ao aplicador. Cabe destacar que,
como a aplicação abrangeu mais de uma aula, outros professores que teriam aula
naquele dia também cederam ao pesquisador suas aulas.
Nos dois testes, os professores já haviam trabalhado o conteúdo de
Termoquímica com os estudantes cerca de 2 meses antes das aplicações. Sendo
assim, antes de aplicar o jogo, acreditava-se que os estudantes teriam o mínimo de
conhecimento dos conceitos que seriam abordados nas questões.

3.3 A COLETA DOS DADOS
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Visando identificar as mobilizações das FPS proporcionadas aos estudantes,
decidiu-se fazer a coleta de dados por meio de áudio/vídeo, os quais foram transcritos
posteriormente.
Para a coleta dos áudios foram utilizados celulares como gravadores. Para
cada grupo havia um aparelho que ficou no centro da mesa onde os estudantes se
concentravam. Já as imagens foram coletadas por meio de outro celular, o qual ficou
em um canto da sala num local onde era possível visualizar todos os grupos. Todas
as gravações ocorreram do início ao fim da aplicação do jogo, tanto na aplicação do
teste piloto quanto do teste final. Em ambos os testes cada grupo recebeu um bloco
de anotações para realizar possíveis cálculos e demais anotações que achassem
necessárias.
Os vídeos foram gravados com o objetivo de identificar qual estudante estava
falando em cada momento com o intuito de facilitar a transcrição dos áudios. Os
áudios foram transcritos em sua literalidade, mantendo-se gírias, repetições e
ausências de concordâncias verbais. As transcrições dos grupos estão dispostas no
apêndice (Apêndice B a F).
Com as transcrições realizadas, iniciou-se o processo de análise de dados, por
meio de análise de conteúdo de Bardin (2011), apresentada a seguir.

3.4 ANÁLISE DE CONTEÚDO
Com o objetivo de organizar, estruturar, analisar e discutir os dados desta
pesquisa, optou-se pela análise de conteúdo, a qual se caracteriza por:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por
procedimentos sistemáticos, e objetivos de descrição de conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas
mensagens (BARDIN, 2011, p. 42).

Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo percorre três fases de
organização: a pré-análise; a exploração do material e o tratamento dos resultados; e
a inferência e a interpretação.
Na pré-análise, o objetivo é organizar os dados (BARDIN, 2011). Para isto, o
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pesquisador deve se familiarizar com seus dados a partir da leitura, escolha dos
documentos, formulação de hipóteses e objetivos e a preparação do material.
Primeiramente, a partir de um computador, fizemos a transcrição dos áudios de cada
grupo em sua íntegra.
Após os dados serem transcritos, realizaram-se a impressão e a leitura
flutuante a fim de se estabelecer contato, análise e conhecimento do texto, sem
estabelecer impressões e orientações (BARDIN, 2011).
Na segunda fase, houve a exploração do material, realizaram-se várias leituras
com o objetivo de organizar o material para fazer os recortes, codificar e categorizar
(BARDIN, 2011). Segundo a autora,
a codificação corresponde a uma transformação - efetuada segundo regras
precisas - dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte,
agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo ou
da sua expressão [...] (BARDIN, 2011, p. 133, grifo da autora).

E “a categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos
de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o
gênero (analogia), com os critérios previamente definidos” (BARDIN, 2011, p. 147,
grifo da autora).
De acordo com o objetivo da proposta e o referencial teórico das FPS, cinco
categorias foram definidas a priori: percepção, atenção, memória, imaginação,
pensamento/linguagem e emoção/sentimento.
Então, a partir das categorias definidas, buscou-se, durante a exploração dos
dados, encontrar expressões ou palavras no conteúdo das falas dos estudantes que
referissem à alguma categoria.
A terceira fase refere-se ao tratamento dos resultados, à inferência e a
interpretação e tem por finalidade auxiliar no tratamento dos dados obtidos a fim de
sintetizar e destacar as informações para a análise (BARDIN, 2011)
Então, com o objetivo de encontrar os dados obtidos nas falas dos estudantes
tornando-os válidos e significativos, realizou-se a inferência a partir das categorias a
priori. Assim, a partir das inferências obtidas, realizaram-se as interpretações
utilizando como foco a fundamentação teórica.
Devido ao fato de os registros dessa pesquisa serem constituídos por falas dos
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estudantes durante toda a aplicação do jogo e, a partir desses registros surgirem
várias Unidades de Análise (UA), além de codificar os sujeitos e os grupos, foi
necessário codificar cada rodada. Assim, como já citado, cada estudante foi codificado
pela letra A seguida de um número, sendo, de A1 a A23 (A3, para o estudante 3)
totalizando 23 participantes. As rodadas foram codificadas da seguinte maneira: U
(Um, para a primeira), D (Dois, para a segunda), T (Terceira), Q (Quarta), C (Cinco,
para a quinta). As UA foram enumeradas de acordo com a ordem em que apareciam
nas rodadas. Assim, A3-G1-U3 significa ser a terceira UA encontrada na primeira
rodada referente ao estudante 3, o qual faz parte do grupo 1.
No capítulo 4, serão detalhadas as FPS utilizadas como categorias a priori
nesta pesquisa e como as unidades de análise foram alocadas em cada categoria.
Em seguida, a mobilização das FPS apresentada por cada grupo e, por fim, realizouse uma análise geral dos resultados.
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4

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Este estudo objetivou identificar as Funções Psicológicas Superiores (FPS)

mobilizadas por estudantes durante a aplicação de um jogo didático de Química e este
capítulo apresenta o processo de categorização, com exemplos de unidades de
análise que representam cada uma das FPS. Ainda neste capítulo, apresentam-se as
análises de cada grupo, o que possibilita identificar como se deu a mobilização das
FPS.
Na sequência, descreve-se a categorização das falas dos estudantes, as quais,
são nossas UA, nas FPS de acordo com nossa compreensão de modo a demonstrar
quais foram os critérios utilizados para a categorização das UA nas FPS. Em seguida,
realiza-se uma análise das FPS mobilizadas por cada grupo.

4.1 A CATEGORIZAÇÃO DAS FUNÇÕES PSICOLÓGICAS SUPERIORES
Na FPS percepção foram consideradas as falas dos estudantes que
demonstraram indícios de conhecimento proporcionado pelo jogo, a partir de uma
situação objetiva por meio de objetos como imagens, conteúdos do caderno, situações
proporcionadas pelo jogo ou até mesmo pela troca de informações com os colegas do
grupo. Algumas dessas falas estão descritas a seguir:
A blusa não conduz calor? Ah, é que ela apenas segura o calor do nosso
corpo para que ele não vá para o ambiente, tipo um isolante. [A8-G2-U31]
Deu negativo os cálculos, então perde calor e é exotérmica, agora sim
(afirmando que havia entendido)5. [A6-G2-D14]
Aqui gente, tinha que ir cortando as semirreações aqui, cortava esse com
esse, daí cortava ali, e no final iria sobrar somente a fórmula geral, que é o
que o professor pediu. [A6-G2-D21]
Verdade agora entendi [...] [A4-G1-Q14]

Segundo Vygotsky (1998), a percepção é a apreensão de uma situação
objetiva fundamentada em representações. O seu desenvolvimento e das demais

5

Os parênteses foram acrescentados a fim de dar significado aos leitores
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funções que se vê adiante, passa, ao decorrer da vida, por um processo de
desenvolvimento e alterações.
Para Oliveira (1999), ao longo do desenvolvimento humano, a percepção
deixa de ser apenas uma relação direta entre indivíduo e meio e passa a ser mediada
por conteúdos culturais. Esses conteúdos culturais podem ser representados por
filmes, livros e jogos.
Nas falas expostas como exemplos dessa FPS, o modo como o estudante se
expressa na fala (A6-G2-D21) mostra indícios de que ele compreendeu onde tinha
errado e como deveria fazer para que acertasse a questão e expressasse aos demais
colegas tal compreensão bem como deveriam responder na próxima vez.
Já na fala (A4-G1-Q14), o estudante expressa o termo “entendi”, demonstrando
aos demais estudantes que naquele momento ele havia compreendido o que estava
sendo discutido, ficando evidente para nós a mobilização da percepção.
Para a FPS atenção, considerou-se as falas dos estudantes em que estes
fixavam a mente sobre algo, seja quando estavam respondendo a alguma questão,
seja quando era a vez de outro grupo responder, mesmo assim eles mantiveram a
atenção fixada na partida. A seguir, estão algumas UA que representam essa
categoria:
Vamos discutir os conceitos e analisar com calma. [A2-G1-Q6]
Olhem aqui, o grupo ali de trás vai escolher aquela que a gente quer. [A5-G1D7]
Vocês anotaram aí as reações? Vamos tentar fazer com calma, se chegar no
resultado, a gente pega de novo. [A7-G2-D18]
Vamos fazendo, vamos fazendo que eles vão errar e nós vamos pegar essa!
[A16-G4-U1]

Conforme já exposto no capítulo 2, existe a atenção involuntária, a qual é
praticamente instintiva e a voluntária, aquela que parte da intenção do indivíduo. Essa
última tem origens em motivos e finalidades estabelecidos conscientemente pelo
indivíduo em face das exigências das atividades empreendidas. Essa atenção é uma
conquista social e seu desenvolvimento necessita de aquisições simbólicas por parte
de indivíduo (MARTINS, 2013).
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É muito comum ouvir queixas de professores com relação à falta de atenção
dos estudantes durante a aula, uma vez que, eles se dispersam facilmente, o que
prejudica o processo de aprendizagem dos mesmos. Se a atenção voluntária é uma
conquista social, pode-se afirmar que a escola tem um papel fundamental para com
essa função, sendo que todos professores têm responsabilidade em seu
desenvolvimento seja no ensino básico ou no ensino superior (MESSEDER NETO,
2015).
Segundo Messeder Neto (2015, p.189), o professor ao compreender seu
papel no desenvolvimento dessa função “não vai colocar sobre o aluno uma
responsabilidade individual e biológica sobre a falta de atenção e sim vai buscar
formas de desenvolver essa atenção voluntária”.
Ao fazer uma análise nas falas utilizadas como exemplos dessa FPS, notouse que o jogo contribuiu para a mobilização da atenção conforme o trecho (A2-G1Q6) em que o estudante atrai a atenção de todos os membros do grupo a fim de
criarem hipóteses e discutirem a questão-problema.
Outro fato interessante observado nas falas (A7-G2-D18) e (A16-G4-U1) é
que mesmo não sendo a vez de eles responderem, também começaram a mobilizar
a atenção na resolução das questões com o objetivo de pegá-las caso o outro grupo
errasse.
O fato de os estudantes de outro grupo discutirem a questão mesmo não
sendo a vez deles deixa claro o quão focados no jogo eles estavam. Foi possível
observar que os estudantes permaneceram boa parte do tempo concentrados e
atentos, pois eles viram uma oportunidade de buscar uma resposta para a questão
mesmo não sendo sua vez, tendo assim mais tempo para pensar.
Essa concentração prolongada dos estudantes durante o jogo pode ser
explicada pelo fato de estarem na adolescência, pois é nessa fase que há maior
concentração e disponibilização por parte do adolescente em ficar por muito tempo
prestando atenção em algo. Para Smirnov et al. (1960),
O adolescente se caracteriza por uma maior constância, concentração e
intensidade na sua atenção. Se o adolescente se interessou em algo, pode
ficar atento durante muito tempo. Na escola, sua atenção está condicionada,
ao mesmo tempo, pelo costume de ser atento, pelo aparecimento de
interesses de caráter cognoscitivo e pelo desejo de saber. Quer fazer muito
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por si mesmo, mostra uma grande energia e atividade, faz muitas coisas que
lhe interessam (SMIRNOV et al., 1960, p. 195).

A situação proporcionada pelo jogo também permite que os estudantes fiquem
mais atentos ao conteúdo e conceitos, mais até do que ficam quando não estão em
situações parecidas. Segundo Vygotsky,
[...] a brincadeira cria zona de desenvolvimento iminente na criança. Na
brincadeira a criança está sempre acima da média da sua idade, acima do
seu comportamento cotidiano; na brincadeira, é como se a criança estivesse
numa altura equivalente a uma cabeça acima da sua própria altura. A
brincadeira em forma condensada contém em si, como na mágica de uma
lente de aumento, todas as tendências do desenvolvimento; ela parece dar
um salto acima do seu comportamento comum (VYGOTSKY, 2008, p. 35).

Assim, a mobilização da atenção mediada pelo jogo foi muito importante, visto
que durante o jogo eles ficaram envolvidos em situações nas quais, o foco mudava
constantemente, sendo que, em determinado momento, era o professor quem falava
e, em outro momento, o estudante é quem estava com a fala.
Com isso, acredita-se que, com essa mudança de foco, eles começaram a
criar familiaridade com os conceitos envolvidos, uma vez que a maioria das
discussões durante a situação do jogo era sobre o conteúdo abordado, e
consequentemente os estudantes se concentraram mais na discussão dos conceitos
químicos envolvidos. Acredita-se que essa discussão possibilitou que os estudantes
entendessem a importância do conteúdo e, assim, se concentrassem de maneira mais
voluntária.
Na FPS memória reuniram-se falas dos estudantes em que eles expunham
lembranças de ideias, concepções ou conhecimentos adquiridos anteriormente.
Alguns exemplos são:
Eu tenho aqui no meu caderno uma questão parecida[...] [A5-G5-U10]
Eu acho que tem a ver com metabolismo, porque minha prima tem
metabolismo lento e ela, quando vai fazer exercício, ela não sua. [A21-G5T25]
Isso aí a gente aprendeu ano passado. [A8-G2-D2]
Eu lembro de o professor explicar uma vez sobre metais conduzir calor. [A11G3-C5]
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As FPS e sua relação com o meio físico e social são mediadas pelos
instrumentos e signos desenvolvidos no interior da vida social, com isso, o ser humano
tem a possibilidade de transformar seus modos de ação do mundo. Nesta pesquisa,
o instrumento que relaciona o meio físico e social em questão é o jogo Quimoenergia.
Para Luria (1991), a memória passa por profundas transformações
qualitativas, destacando dois percursos, sendo o primeiro relacionado às propriedades
da memória imediata, o qual está presente nos indivíduos desde o nascimento, e o
segundo relacionado à transição da memória involuntária à voluntária mediada,
representativa de seu aprimorado desenvolvimento posterior. É a mobilização dessa
memória voluntária mediada que se busca identificar, expor e discutir após a aplicação
do jogo.
Durante a aplicação do jogo, os estudantes foram orientados a utilizar o
caderno na busca por informações para a resolução das respostas. O fato de liberar
o acesso ao caderno poderia tanto ajudar quanto atrapalhar os estudantes, pois se
não tivessem na memória quais conteúdos poderiam ter no caderno perderiam muito
tempo procurando, ao invés de construírem a resposta.
O fato de os estudantes poderem consultar o caderno contribuiu muito para a
atividade, uma vez que foi possível mobilizar a atenção de alguns estudantes quando
buscaram no caderno uma situação similar à que foi questionada no jogo, conforme a
fala (A5-G5-U10).
Como os estudantes estavam em uma situação de jogo, pôde-se observar
que a consulta feita por eles ao caderno foi uma rápida verificação, com tempo
suficiente para conseguir extrair o necessário sem que prejudicasse o tempo para
responder à questão.
Para Vygotsky (2012), os signos auxiliares podem ajudar a lembrar de algo à
medida que esses signos são apropriados pelo indivíduo que começa a usá-los.
Ainda, pode-se dizer que o caderno funciona como uma espécie de estímulo externo
auxiliar, o que para Vygotsky (2012) auxilia os estudantes na tarefa da memória,
colaborando com o desenvolvimento do pensamento.
O fato das questões que estão no caderno não serem iguais às do jogo fez
com que esse estímulo auxiliar, ao invés de funcionar como uma mera reprodução,
operasse como um meio auxiliar de lembrar e organizar o pensamento.
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É importante salientar que a mobilização da memória não se deu apenas
auxiliada pelo caderno. Foi possível identificá-la em outro momento seja pela fala de
(A21-G5-T25) em que o estudante traz na memória um fato sobre uma prima, ou pelas
falas de (A8-G2-D2) e de (A11-G3-C5) em que lembram de terem visto o conteúdo
em aulas anteriores.
Então, partindo da afirmação de Smirnov et al. (1960) de que a FPS memória
é o reflexo real do que existiu no passado, uma apropriação por parte do indivíduo
daquilo que viveu e aprendeu, a fim de trazer de volta em algum momento em que
isso seja necessário, possibilita acreditar que houve a mobilização da memória
voluntária mediada pelo jogo.
Para a FPS imaginação, foram agrupadas as falas dos estudantes que
indicavam a elaboração de imagens, ideias e concepções a partir de situações das
quais, no momento em questão, não tinham experiência direta. Algumas unidades de
análise que representam esta FPS são:
Eu falei pra ela, o vidro demora mais para esquentar, é só imaginar quando
você coloca uma panela de alumínio e uma de vidro no fogo [...] [A13-G3C15]
Vamos pedir para o professor ficar no lugar dela [...] [A7-G2-Q3]
Do sólido para o líquido, ele também absorve calor, pensa, se você colocar o
gelo no sol ele vai absorver energia, derreter e ficar líquido. As moléculas
estarão agitadas. [A17-G4-T20]
[...] se a gente estiver dentro do prédio pegando fogo nós vamos assar que
nem a pizza. [A6-G2-T16]

Conforme já discutido no capítulo 2, a imaginação faz com que o indivíduo
passe a conhecer aquilo que ele não tem experiência imediata a partir da elaboração
de imagens, ideias e concepções.
A fala (A13-G3-C15) evidencia a mobilização desta FPS. Por mais que o
estudante possa anteriormente ter vivenciado a situação mencionada por ele, neste
momento ele não tinha experiência direta e precisou fazer com o que os estudantes
usassem a imaginação para tentar compreender o que de fato acontecia.
Na fala (A17-G4-T20) fica clara a mobilização, pois o estudante explica aos
colegas que o gelo derrete, ou seja, passa do estado sólido para o líquido, devido a
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absorção de energia do sol e consequentemente a agitação das moléculas aumenta,
conceituando então o processo de fusão.
Ainda sobre a imaginação, é importante destacar a fala (A7-G2-Q3) em que o
estudante menciona aos demais membros do grupo a vontade de ter o professor
pesquisador como professor deles. O estudante relacionou o fato de o jogo estar
divertido à hipótese de trocar de professor.
Portanto, a partir da análise dessa FPS, destaca-se a importância de o
estudante compreender a importância da mobilização da imaginação e mobilizá-la no
ensino de Química, no qual se trabalha o tempo todo com modelos e experimentos
mentais, sendo indispensável o papel da imaginação na compreensão dos conceitos
envolvidos.
Em relação à FPS pensamento/linguagem, são consideradas as falas em que
os estudantes se manifestavam expondo um ponto de vista, uma opinião, um
pensamento ou expunham um conhecimento. Algumas delas estão representadas a
seguir:

Essa de teoria aí é fácil, se tivéssemos estudado antes íamos acertar rápido.
[A5-G1-D4]
Olha eu acho que é exotérmica porque a diferença da entalpia vai dar
negativo, ou seja, está liberando energia. [A3-G1-U5]
Gente, no frio, nosso corpo ele gasta mais energia para manter nosso corpo
aquecido, daí a gente sente mais fome. [A7-G2-Q20]
O copo de vidro ele vai manter mais a temperatura por ser de cerâmica, como
o de alumínio é um metal e metal conduz energia, ele vai esquentar mais
rápido. [A16-G4-C17]

O pensamento nada mais é do que um conjunto de processos em que o ser
humano, a partir da realidade material e social, elabora conceitos, estabelece relações
e adquire novos conhecimentos. Para tanto, necessita da linguagem que é um sistema
de signos orais ou escritos utilizados por seres humanos para se comunicar, pois é
por meio de significados compartilhados que se pode interpretar objetos, eventos e
situações (VYGOTSKY, 2005).
As falas utilizadas como exemplo para essa FPS estão de acordo com o que
se compreende sobre o pensamento/linguagem. Na fala (A5-G1-D4), a estudante
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expressa aos demais colegas o pensamento de que, se eles tivessem feito uma
revisão antes, ficaria mais rápido acertar a questão. Já nas falas (A3-G1-U5), (A7-G2Q20) e (A16-G4-C17) os estudantes estão expondo aos colegas os conceitos
envolvidos nas questões para que eles os compreendam.
Dando ênfase à fala (A16-G4-C17), observou-se que o estudante, ao dizer que
o copo de alumínio irá conduzir energia mais rápido por ser de metal, transpõe o
conhecimento adquirido durante as aulas em que o professor explicou que metais são
bons condutores de energia e eletricidade. Ele se apropriou da linguagem e expressou
aos demais colegas tal afirmação.
As discussões foram ocorrendo sucessivamente e os conceitos foram sendo
abordados. Com isso, a resposta foi sendo construída a partir das trocas de
informações entre os estudantes. Essa discussão e troca de informação entre eles
deixou evidente a mobilização da FPS pensamento/linguagem.
Pode-se afirmar ainda que a FPS pensamento/linguagem esteve mobilizada na
maioria das ações dos estudantes, pois a cada questionamento de algum colega, os
alunos tinham de se utilizar do pensamento para elaborar uma resposta e se utilizar
da linguagem para responder.
Assim, o desenvolvimento do pensamento não é somente determinado pela
linguagem e pelos instrumentos linguísticos, é também pela experiência social e
cultural da criança, uma vez que o seu crescimento intelectual depende do domínio
que tem sobre os meios sociais do pensamento (VYGOTSKY, 2001).
Por fim, na FPS emoção/sentimento foram organizadas as falas em que os
estudantes se expressavam ou demonstravam emoções, sentimentos positivos e/ou
negativos. A seguir, estão algumas unidades de análises representativas dessa
categoria:
Opa beleza, fechou então, que massa, nem acredito que vamos acertar! [A1G1-T13]
[...] vamos acertar essa questão aí, eba! [A19-G4-T15]
Olha a questão que eles pegaram, explique o termo calor, muito fácil! [A6G2-D1]
Putz deu 64 kj mesmo, afe, o outro grupo fez certo, não acredito que não
fizemos assim! [A11-G3-Q18]
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Nossa meu, não acredito que erramos, a hora que a gente pega uma teórica
a gente erra. [A21-G5-Q10]

Antes de discutir a mobilização da FPS emoção/sentimento, é necessário
destacar o papel do professor ao se utilizar de atividades lúdicas, pensando também
na apropriação do conhecimento por parte do aluno e não apenas em tornar as aulas
mais divertidas. De acordo com Rabello,
[...] entre os professores que carregam a convicção de que seu papel é de
transmitir conteúdo, as atividades lúdicas só devem existir na escola se o
objetivo for a transmissão, a fixação e avaliação dos conteúdos. Hoje o
professor é visto não como um sujeito que ensina repassando conteúdos
alheios à experiência de vida do aluno, mas como alguém que sabe organizar
o ensino, utilizando atividades lúdicas e estéticas como forma de atingir a
plenitude do sujeito (RABELLO, 2013, p. 99).

A mobilização dessa FPS esteve presente a todo momento na aplicação do
jogo. Era visível nas expressões dos alunos o sentimento de felicidade quando
compreendiam alguma explicação por parte de um colega do grupo, ou quando a
questão escolhida abordava algo que eles gostavam ou que tinham conhecimento.
Essa mobilização emocional é muito significante para os alunos.
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 (VYGOTSKY, 2010, p. 143).

Nem sempre o sentimento dos alunos será de felicidade. A expectativa de
ganhar o jogo pode fazer com que, ao errar alguma questão, o aluno tenha
sentimentos negativos, conforme a fala (A11-G3-Q18), em que o estudante depois de
ter errado a questão, refaz os cálculos e compreende em qual parte errou,
expressando um sentimento negativo. Na fala (A21-G5-Q10), o estudante fica
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indignado ao errar uma questão teórica, o que para eles naquela altura do jogo, seria
uma das mais fáceis de acertar.
A possibilidade de o aluno acertar a questão mesmo após tê-la errado deixa-o
animado e desafiado a continuar jogando para ganhar o jogo. Vygotsky (2005) afirma
que o equilíbrio, assim como o desequilíbrio, será afetado no comportamento de forma
clara e imediata, corroborando com o que foi percebido nas falas dos alunos.
O próprio ato de jogar já desperta sentimentos nos alunos, os quais são muito
importantes para o processo de ensino-aprendizagem. Segundo Vygotsky (2008), o
objetivo é o que decide o jogo. Ainda, no caso de jogos em que o objetivo é responder
questões, como no caso do Quimoenergia, os alunos não mediram esforços para
responder a essas questões e buscaram durante boa parte do tempo ter a satisfação
de ganhar o jogo.
Na sequência, apresenta-se como se deu a mobilização das FPS para cada
grupo.

4.2
MOBILIZAÇÃO
DAS
FUNÇÕES
PROPORCIONADA A CADA GRUPO

PSICOLÓGICAS

SUPERIORES

Nesta seção apresenta-se um quadro para cada grupo de estudantes (Quadros
4 a 8 respectivamente). Nesses quadros, em cada coluna constam as categorias, as
UA alocadas em cada uma das categorias, bem como as respectivas quantidades e
as porcentagens de UA.
Analisou-se a seguir cada quadro separadamente com o objetivo de verificar
como ocorreu a mobilização das FPS em cada grupo.

4.2.1 Mobilização das FPS pelo Grupo 1
Ao analisar as falas do grupo 1, foram encontradas 91 UA (Quadro 4). Destas,
a

FPS

mais

mobilizada

foi

a

emoção/sentimento

(41%),

seguida

do

pensamento/linguagem (24%).
Quadro 4 - Funções Psicológicas Superiores, unidades de análise, quantidades e porcentagens para o
grupo 1
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FPS

UA

Total de
UA por
FPS

Porcentagem
de UA (%)

Percepção

[A3-G1-U7], [A1-G1-U25], [A5-G1-T3], [A3-G1T10], [A1-G1-Q10], [A5-G1-Q11], [A4-G1-Q14],
[A1-G1-Q16]

8

9

Atenção

[A5-G1-U11], [A1-G1-U20], [A5-G1-U22], [A5G1-D7], [A3-G1-D9], [A5-G1-T6], [A4-G1-T22],
[A2-G1-Q6], [A1-G1-C1]

9

10

Memória

[A1-G1-U1], [A5-G5-U10], [A3-G1-U13], [A5G1-D3], [A4-G1-T4], [A1-G1-T7], [A4-G1-T8],
[A1-G1-T9], [A5-G1-Q7], [A1-G1-Q9], [A1-G1C3]

11

12

Imaginação

[A5-G1-U8], [A4-G1-U24], [A1-G1-Q8], [A5-G1C2]

4

4

Pensamento

[A2-G5-U2], [A1-G1-U3], [A3-G1-U5], [A1-G1U9], [A3-G1-U12], [A5-G1-U14], [A4-G5-U16],
[A5-G1-U18], [A5-G1-D4], [A2-G1-D5], [A5-G1D6], [A5-G1-D8], [A4-G1-T5], [A2-G1-T11], [A5G1-T12], [A5-G1-T19], [A5-G1-T23], [A5-G1T24], [A1-G1-Q4], [A5-G1-Q5], [A5-G1-Q13],
[A5-G1-Q17]

22

24

[A5-G1-U4], [A4-G1-U6], [A1-G1-U15], [A4-G1U17], [A1-G-1-U19], [A4-G1-U21], [A5-G1-U23],
[A4-G1-U26], [A1-G1-D1], [A4-G1-D2], [A4-G1D10], [A5-G1-D11], [A5-G1-D12], [A4-G1-D13],
[A3-G1-D14], [A5-G1-D15], [A3-G1-T1], [A2G5-T2], [A1-G1-T13], [A5-G1-T14], [A1-G1T15], [A5-G1-T16], [A5-G1-T17], [A4-G1-T18],
[A1-G1-T20], [A3-G1-T21], [A5-G1-T25], [A3G1-T26], [A5-G1-T27], [A5-G1-Q1], [A1-G1Q2], [A2-G1-Q3], [A5-G1-Q12], [A4-G1-Q15],
[A1-G1-Q18], [A5-G1-C4], [A1-G1-C5]

37

41

91

100

/Linguagem

Emoção/
Sentimento

TOTAL
Fonte: O autor (2020).

A FPS percepção estava ligada diretamente ao fato de os alunos em suas falas
demonstrarem indícios da compreensão de algo, seja algum conceito (A3-G1-T10) ou
explicação de outro colega (A3-G1-U7), bem como o próprio teor da questão (A5-G1T3). Neste caso, para o grupo 1 foram encontradas 8 UA (9%).
Já para FPS atenção foram observadas 9 UA (10%). Nas UA encontradas, os
alunos se mostraram atentos às questões e aos conceitos envolvidos em diversas
situações, por exemplo, quando estavam resolvendo alguma questão (A5-G1-T6) ou
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quando era a vez de outro grupo responder e eles tinham interesse em pegar a
questão caso a mesma voltasse ao painel (A5-G1-D7).
Com relação à FPS memória, foram identificadas 11 UA (12%). Os alunos
desse grupo mobilizaram a memória a partir de lembranças de conceitos e fatos do
dia a dia deles (A3-G1-U13), bem como, a partir de exercícios e conteúdos presentes
no caderno (A4-G1-T4).
Para a FPS imaginação foram observadas somente 4 UA (4%). A imaginação
para esse grupo se deu em situações em que os alunos não tinham experiência
naquele momento, mas precisaram imaginar para chegar a uma explicação (A5-G1C2).
Já na FPS pensamento/linguagem foram identificadas 22 UA (24%) ocorridas
em várias situações, pois os alunos estavam constantemente discutindo as questões
(A1-G1-U3), conceitos (A2-G1-D5), exemplos (A5-G1-T23), entre outros.
Por fim, na FPS emoção/sentimento foram identificadas 37 UA (41%) sendo a
mais mobilizada. As situações em que ocorreram essas mobilizações foram diversas.
O fato de ser um jogo, algo que é diferente de uma aula tradicional de giz e lousa, já
indicaria que a emoção e um sentimento estariam envolvidos.
Observou-se nesse grupo que a emoção/sentimento foi mobilizada quando os
alunos acertaram (A1-G1-T15) ou erraram uma questão (A1-G1-U19), quando
compreenderam um conceito (A4-G1-Q15) e até mesmo quando outro grupo errou ou
acertou

alguma

questão

(A5-G1-U23),

ou

seja,

compreende-se

que

a

emoção/sentimento esteve envolvida durante a maior parte do jogo para este grupo.

4.2.2 Mobilização das FPS pelo Grupo 2
Ao analisar as falas do grupo 2 foram encontradas 135 UA (Quadro 5). Podese observar que a FPS mais mobilizada foi a emoção/sentimento (42%), seguida do
pensamento/linguagem (26%).
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Quadro 5 - Funções Psicológicas Superiores, unidades de análise, quantidades e porcentagens para o
grupo 2
FPS
Percepção

Atenção
Memória

Imaginação
Pensamento
/Linguagem

Emoção/
Sentimento

UA
[A7-G2-U15], [A6-G2-U17], [A6-G2-U27], [A8-G2U31], [A8-G2-D13], [A6-G2-D14], [A6-G2-D21],
[A6-G2-D25], [A7-G2-T2], [A7-G2-T4], [A6-G2Q13]
[A10-G2-D3], [A6-G2-D4], [A7-G2-D18], [A8-G2D22], [A6-G2-D30], [A8-G2-T19], [A6-G2-Q9],
[A7-G2-Q11], [A6-G2-Q15], [A8-G2-C4]
[A7-G2-U14], [A9-G2-U16], [A7-G2-U18], [A8-G2U25], [A7-G2-U35], [A8-G2-D2], [A9-G2-D5], [A7G2-D6], [A6-G2-T1], [A6-G2-T9], [A8-G2-T10],
[A6-G2-T15], [A9-G2-T22], [A6-G2-C6]
[A7-G2-U33], [A6-G2-D32], [A6-G2-T16], [A7-G2T18], [A7-G2-T21], [A7-G2-Q3], [A9-G2-Q21], [A9G2-C2]
[A8-G2-U5], [A6-G2-U8], [A8-G2-U11], [A6-G2U12], [A8-G2-U13], [A6-G2-U20], [A7-G2-U22],
[A6-G2-U23], [A6-G2-U24], [A7-G2-U26], [A6-G2U30], [A9-G2-U32], [A7-G2-U36], [A6-G2-U37],
[A8-G2-U38], [A6-G2-D7], [A6-G2-D9], [A6-G2D12], [A6-G2-D17], [A6-G2-D23], [A9-G2-D31],
[A6-G2-T3], [A6-G2-T6], [A6-G2-T8], [A6-G2-T12],
[A6-G2-T20], [A9-G2-Q12], [A8-G2-Q17], [A7-G2Q20], [A7-G2-Q22], [A6-G2-Q23], [A6-G2-C1],
[A6-G2-C9], [A6-G2-C11], [A8-G2-C15]
[A6-G2-U1], [A7-G2-U2], [A7-G2-U3], [A6-G2-U4],
[A6-G2-U6], [A8-G2-U7], [A7-G2-U9], [A7-G2U10], [A9-G2-U19], [A6-G2-U21], [A7-G2-U28],
[A6-G2-U29], [A8-G2-U34], [A6-G2-U39], [A6-G2D1], [A7-G2-D8], [A6-G2-D10], [A9-G2-D11], [A7G2-D15], [A6-G2-D16], [A9-G2-D19], [A6-G2D20], [A5-G2-D24], [A9-G2-D26], [A10-G2-D27],
[A6-G2-D28], [A8-G2-D29], [A6-G2-D33], [A-8-G2T5], [A7-G2-T7], [A7-G2-T11], [A6-G2-T13], [A7G2-T14], [A8-G2-T17], [A8-G2-T23], [A7-G2-T24],
[A6-G2-Q1], [A8-G2-Q2], [A8-G2-Q4], [A6-G2Q5], [A7-G2-Q6], [A9-G2-Q7], [A6-G2-Q8], [A6G2-Q10], [A7-G2-Q14], [A8-G2-Q16], [A7-G2Q18], [A9-G2-Q19], [A6-G2-Q24] [A7-G2-C3], [A6G2-C5], [A7-G2-C7], [A6-G2-C8], [A6-G2-C10],
[A6-G2-C12], [A9-G2-C13], [A7-G2-C14]

TOTAL
Fonte: O autor (2020).

Total de
UA
por FPS
11

Porcentagem
de UA (%)

10

8

14

10

8

6

35

26

57

42

135

100

8

A FPS percepção nesse grupo esteve relacionada às falas dos alunos quando
compreenderam algum conceito (A7-G2-U15) ou explicação de outro colega (A8-G2D13), bem como, quando realizaram cálculos e chegaram a um valor que os fizeram
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compreender os conceitos (A6-G2-U27). Ao analisar o grupo 2 foram encontradas 11
UA (8%) relacionadas a essa FPS.
Ao analisarmos a FPS Atenção foram identificadas 10 UA (8%). As situações
em que os alunos mobilizaram esta FPS também foram diversas nesse grupo, eles se
mostraram atentos quando era a vez de responderem (A7-G2-Q11) ou não era a vez
deles e, mesmo assim, discutiram as questões (A8-G2-T19), bem como quando
erraram uma questão, anotaram os dados e depois ficaram tentando resolver (A7-G2D18).
Com relação à FPS memória foram observadas 14 UA (10%). Os alunos desse
grupo mobilizaram a memória por meio de lembranças sobre conteúdo ou exercícios
que tinham no caderno (A7-G2-D6), de conteúdos que tinham aprendido no ano
anterior (A8-G2-D2), bem como a partir de fatos e conceitos do dia a dia deles (A6G2-C6).
Na FPS imaginação foi possível observar 8 UA (6%). A imaginação para esse
grupo deu-se em situações em que os alunos não tinham experiência naquele
momento e precisaram imaginar para chegar a uma explicação (A6-G2-T16).
Já na FPS pensamento/linguagem foram identificadas 35 UA (26%) ocorridas
em diversas situações, pois notou-se que os alunos estavam constantemente
discutindo as questões (A6-G2-D17), os conceitos (A6-G2-T3), os exemplos (A7-G2Q20), expondo opiniões (A6-G2D23), entre outros.
Por fim, na FPS emoção/sentimento foram identificadas 57 UA (42%) sendo a
mais mobilizada. As situações em que ocorreram essas mobilizações foram variadas
quando os alunos acertaram ou erraram uma questão (A7-G2-T14), quando
compreenderam um conceito (A7-G2-D15) e até mesmo no decorrer da atividade, por
estarem

gostando

do

jogo

(A6-G2-Q1).

Com

isso,

acredita-se

que

a

emoção/sentimento esteve envolvida durante a maior parte do jogo.

4.2.3 Mobilização das FPS pelo Grupo 3
Com relação à análise das falas do grupo 3, foram encontradas 82 UA (Quadro
6).

Pode-se

observar

que

a

FPS

mais

mobilizada

pelo

pensamento/linguagem (38%), seguida da emoção/sentimento (33%).

grupo

foi

a
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Quadro 6 - Funções Psicológicas Superiores, unidades de análise, quantidades e porcentagens para o
grupo 3
FPS

UA

Total de
UA por
FPS

Porcentagem
de UA (%)

Percepção

[A11-G3-D10], [A11-G3-T3], [A11-G3-Q13],
[A11-G3-C8]

4

5

Atenção

[A13-G3-U7], [A11-G3-D7], [A11-G3-Q10], [A15G3-Q12]

4

5

Memória

[A15-G3-D11], [A12-G3-Q3], [A11-G3-Q4], [A11G3-C5], [A14-G3-C6], [A11-G3-C7], [A14-G3C13], [A13-G3-C16]

8

10

Imaginação

[A12-G3-T6], [A14-G3-T10], [A11-G3-T12],
[A14-G3-T15], [A11-G3-T16], [A11-G3-Q6],
[A13-G3-C15], [A13-G3-C17]

8

10

Pensamento

[A14-G3-U3], [A11-G3-U4], [A12-G3-U5], [A11G3-U10], [A11-G3-U11], [A11-G3-U12], [A14G3-U15], [A11-G3-D1], [A11-G3-D4], [A11-G3D6], [A14-G3-D8], [A11-G3-T1], [A12-G3-T2],
[A12-G3-T8], [A14-G3-T9], [A11-G3-T11], [A14G3-T13], [A15-G3-T17], [A11-G3-Q2], [A12-G3Q8], [A14-G3-Q11], [A11-G3-Q14], [A14-G3Q17], [A11-G3-C2], [A12-G3-C3], [A15-G3-C4],
[A12-G3-C9], [A11-G3-C10], [A14-G3-C11],
[A11-G3-C12], [A11-G3-C14]

31

38

[A11-G3-U1], [A12-G3-U2], [A14-G3-U6], [A14G3-U8], [A11-G3-U9], [A13-G3-U13], [A-15-G3U14], [A11-G3-D2], [A12-G3-D3], [A12-G3-D5],
[A11-G3-D9], [A15-G3-D12], [A15-G3-T4], [A15G3-T5], [A14-G3-T7], [A11-G3-T14] [A11-G3Q1], [A11-G3-Q5], [A14-G3-Q7], [A11-G3-Q9],
[A12-G3-Q15], [A14-G3-Q16], [A11-G3-Q18],
[A11-G3-C1], [A13-G3-C18], [A14-G3-C19],
[A11-G3-C20]

27

33

82

1016

/Linguagem

Emoção/
Sentimento

TOTAL
Fonte: O autor (2020).

A FPS percepção esteve relacionada diretamente às falas dos alunos quando
compreenderam algum conceito (A11-G3-Q13) ou uma explicação de outro colega
(A11-G3-C8), bem como quando outro grupo estava discutindo uma questão e pelas
6

É importante destacar que, como resolvemos utilizar apenas valores inteiros, em alguns momentos o
resultado porcentual não dará 100%. Contudo, estão dentro dos 5% de erro conforme a curva Gaussiana.
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falas do outro grupo, eles conseguiram compreender os conceitos envolvidos (A11G3-D10). A partir da análise das falas, foram encontradas apenas 4 UA (5%)
relacionadas a essa FPS.
Ao analisarmos a FPS atenção pode-se identificar 4 UA (5%). As falas dos
alunos nas quais foi identificada a mobilização, foram de situações quando
responderam a uma questão (A11-G3-Q10) ou até mesmo quando erraram
determinada questão, mas ficaram tão atentos que continuaram a resolvê-la, mesmo
não sendo sua vez (A15-G3-Q12).
Com relação à FPS memória foram identificadas 8 UA (10%). As falas dos
alunos nas quais ocorreu a mobilização se deram a partir de diversas situações, por
exemplo, quando lembraram de experiências (A14-G3-C13), de conceitos estudados
(A15-G3-D11) e até mesmo de uma fala do professor sobre a questão que havia sido
dita em outra rodada (A11-G3-C7).
Na FPS imaginação foram constatadas 8 UA (10%). A imaginação para esse
grupo se deu em situações em que os alunos não tinham experiência naquele
momento, e precisaram se utilizar da imaginação para chegarem a uma explicação,
tal como quando discutiram sobre uma questão em que envolvia transferência de
energia entre materiais de vidro e metal para com a própria mão. No momento, só
tinham poucas memórias, então estes alunos precisaram imaginar como aconteceria
para então elaborar uma resposta (A13-G3-C17).
Já na FPS pensamento/linguagem foram identificadas 31 UA (38%) ocorridas
em diversas situações, pois os alunos discutiam constantemente as questões (A11G3-U4), os conceitos envolvidos (A12-G3-U5), exemplos do dia a dia que se
relacionavam com o conteúdo (A11-G3-U10), opiniões (A12-G3-Q8), entre outros.
Por fim, com relação à FPS emoção/sentimento pode-se identificar 27 UA
(33%). As situações em que ocorreram a mobilização dessa FPS foram variadas,
quando acertaram ou erraram uma questão (A13-G3-C19), quando entenderam uma
questão ou conceito (A12-G3-D5), e até mesmo quando ouviram a pergunta que outro
grupo havia pego e acreditaram que seria fácil de responder, consequentemente,
ficaram animados para com a chance de poderem pegá-la e acertarem (A11-G3-U1).
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4.2.4 Mobilização das FPS pelo Grupo 4
Analisando as falas do grupo 4 foram encontradas 106 UA (Quadro 7). Podese observar que a FPS mais mobilizada foi a emoção/sentimento (42%), seguida do
pensamento/linguagem (22%).
Quadro 7 - Funções Psicológicas Superiores, unidades de análise, quantidades e porcentagens para o
grupo 4
FPS
Percepção
Atenção

Memória
Imaginação
Pensamento
/Linguagem

Emoção/
Sentimento

UA
[A16-G4-D22], [A19-G4-D23], [A16-G4-T4],
[A19-G4-T14], [A19-G4-T19], [A19-G4-T21]
[A16-G4-U1], [A19-G4-U11], [A16-G4-D4], [A19G4-D6], [A16-G4-D7], [A16-G4-D11], [A17-G4D12], [A19-G4-D13], [A18G4-D14], [A16-G4D17], [A19-G4-D20], [A19-G4-T5], [A19-G4T24], [A16-G4-Q1], [A16-G4-Q5], [A19-G4-Q14],
[A18-G4-C13]
[A19-G4-U9], [A16-G4-U15], [A19-G4-D21],
[A17-G4-T10], [A17-G4-T11], [A19-G4-T16],
[A16-G4-C15]
[A19-G4-U5], [A18-G4-U6], [A16-G4-T1], [A17G4-T3], [A17-G4-T12], [A17-G4-T20], [A16-G4T25], [A16-G4-C3]
[A16-G4-U3], [A17-G4-U4], [A16-G4-U7], [A16G4-U8], [A18-G4-U12] [A16-G4-D1], [A18-G4D2], [A19-G4-D3], [A17-G4-D19], [A18-G4-T2],
[A16-G4-T8], [A17-G4-T13], [A19-G4-T17], [A16G4-T18], [A18-G4-T22], [A18-G4-Q2], [A17-G4Q6], [A19-G4-Q10], [A16-G4-Q16], [A17-G4-C2],
[A17-G4-C6], [A16-G4-C17], [A19-G4-C18]
[A19-G4-U2], [A19-G4-U10], [A19-G4-U13],
[A16-G4-U14], [A18-G4-U16], [A19-G4-U17],
[A19-G4-D5], [A18-G4-D8], [A16-G4-D9], [A19G4-D10], [A19-G4-D15], [A19-G4-D16], [A17G4-D18], [A19-G4-D24], [A19-G4-D25], [A17G4-T6], [A19-G4-T7], [A16-G4-T9], [A19-G4T15], [A18-G4-T22], [A18-G4-Q3], [A19-G4-Q4],
[A18-G4-Q7], [A19-G4-Q8], [A16-G4-Q9], [A19G4-Q11], [A17-G4-Q12], [A18-G4-Q13], [A19G4-Q15], [A16-G4-Q17], [A19-G4-Q18], [A18G4-Q19], [A19-G4-Q20], [A17-G4-C1], [A16-G4C4], [A19-G4-C5], [A16-G4-C7], [A16-G4-C8],
[A19-G4-C9], [A16-G4-C10], [A19-G4-C11],
[A17-G4-C12], [A16-G4-C14], . [A19-G4-C16],
[A16-G4-C19]

TOTAL
Fonte: O autor (2020).

Total de
UA
por FPS
6

Porcentagem
de UA (%)

17

16

7

7

8

8

23

22

45

42

106

101

6

A FPS percepção estava ligada diretamente ao fato de os alunos em suas falas
evidenciarem uma compreensão, seja de algum conceito (A16-G4-T4) ou explicação
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de outro colega (A19-G4-T14) ou até mesmo de uma situação em que, após errarem
uma questão e analisarem-na com mais calma, compreenderam onde estava o erro
(A19-G4-D23). Durante a análise dessa FPS, pode-se identificar 6 UA (6%).
Já para FPS atenção foram notadas 17 UA (16%). Nas UA encontradas nesse
grupo, os alunos se mostraram atentos às questões e aos conceitos envolvidos em
situações diversas, por exemplo, enquanto resolviam alguma questão (A16-G4-D4)
ou quando outro grupo estava respondendo e eles estavam atentos, ouvindo e
também discutindo entre eles (A19-G4-T24). Os alunos deste grupo se mostraram tão
atentos que até mesmo quando já tinham feito os cálculos, como não estavam
confiantes, refizeram-nos para garantir que estavam certos (A19-G4-T5).
Com relação à FPS memória foram identificados 7 UA (7%). Os alunos desse
grupo mobilizaram a memória a partir de lembranças, sejam de conceitos (A16-G4U15) ou fatos do dia a dia (A19-G4-T16) e de conhecimentos prévios sobre o assunto
(A19-G4-U9).
Na FPS imaginação pode-se observar somente 8 UA (8%). A imaginação para
esse grupo se deu em situações em que os alunos não tinham experiência naquele
momento, por exemplo, durante uma discussão sobre uma questão que envolvia o
derretimento do gelo, a imaginação foi mobilizada, pois além de não terem como
reproduzir naquele momento, os alunos ainda tiveram que imaginar o que aconteceria
com as moléculas (A17-G4-T20).
Já na FPS pensamento/linguagem foram identificadas 23 UA (22%), ocorridas
em diversas situações, pois observou-se que os alunos discutiram constantemente,
seja sobre as questões (A19-G4-Q10) ou sobre os conceitos envolvidos (A16-G4C17), entre outros.
Por fim, na FPS emoção/sentimento pode-se observar 45 UA (42%). A
mobilização dessa FPS ocorreu em situações diversas, tais como, quando estavam
prestes a escolher uma questão da qual tinham gostado, mas o grupo anterior acabara
pegando antes (A19-G4-U10) ou quando acertaram ou erraram uma questão (A19G4-D15), mobilizaram também a partir da compreensão de algum conceito (A19-G4D24) e até mesmo quando outro grupo errou ou acertou alguma questão (A18-G4Q7). Assim, acredita-se que a emoção/sentimento para esse grupo também esteve
envolvida durante a maior parte do jogo.
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4.2.5 Mobilização das FPS pelo Grupo 5
Ao analisar as falas do grupo 5, foram encontradas 93 UA (Quadro 8).
Observou-se que a FPS mais mobilizada foi a emoção/sentimento (46%), seguida do
pensamento/linguagem (26%).
Quadro 8 - Funções Psicológicas Superiores, unidades de análise, quantidades e porcentagens para o
grupo 5
FPS
Percepção
Atenção

Memória

Imaginação
Pensamento
/Linguagem

Emoção/
Sentimento

UA
[A20-G5-T5], [A21-G5-T6]
[A22-G5-U3], [A21-G5-U14], [A21-G5-D3], [A20G5-D4], [A20-G5-D7], [A22-G5-D11], [A21-G5D15], [A21-G5-T1], [A20-G5-T12], [A20-G5-T16],
[A20-G5-Q5], [A20-G5-Q9]
[A21-G5-U9], [A21-G5-U18], [A21-G5-U20],
[A20-G5-D18], [A20-G5-D22], [A22-G5-D23],
[A21-G5-T7], [A21-G5-T25], [A22-G5-Q7], [A21G5-C2]
[A21-G5-T17], [A21-G5-C3]
[A20-G5-U1], [A21-G5-U2], [A20-G5-U5], [A21G5-U6], [A20-G5-U10], [A20-G5-U13], [A20-G5U19], [A20-G5-D2], [A22-G5-D5], [A20-G5-D9],
[A21-G5-D10], [A20-G5-T2], [A21-G5-T10],
[A22-G5-T11], [A21-G5-T14], [A23-G5-T15],
[A20-G5-T22], [A22-G5-T23], [A20-G5-T24],
[A21-G5-T27], [A20-G5-Q4], [A20-G5-Q8], [A21G5-C10], [A21-G5-C11]
[A23-G5-U4], [A22-G5-U7], [A20-G5-U8], [A21G5-U11], [A20-G5-U12], [A22-G5-U15], [A21G5-U16], [A20-G5-U17], [A21-G5-U21], [A20G5-D1], [A20-G5-D6], [A20-G5-D8], [A20-G5D12], [A23-G5-D13], [A20-G5-D14], [A20-G5D16], [A22-G5-D17], [A20-G5-D19], [A21-G5D20], [A21-G5-D21], [A22-G5-D24], [A20-G5T3], [A22-G5-T4], [A20-G5-T8], [A22-G5-T9],
[A20-G5-T13], [A20-G5-T18], [A21-G5-T19],
[A20-G5-T20], [A21-G5-T21], [A20-G5-T26],
[A20-G5-Q1], [A21-G5-Q2], [A22-G5-Q3], [A23G5-Q6], [A21-G5-Q10], [A20-G5-C1], [A20-G5C4], [A22-G5-C5], [A20-G5-C6], [A21-G5-C7],
[A22-G5-C8], [A20-G5-C9]

TOTAL
Fonte: O autor (2020).

Total de
UA
por FPS
2
12

Porcentagem
de UA (%)

10

11

2
24

2
26

43

46

93

100

2
13

Nesse grupo, a FPS percepção esteve relacionada às falas dos alunos que
indicavam a compreensão de algo. Ao analisar as falas dos estudantes desse grupo,
foram encontradas apenas 2 UA (2%). Na primeira, a percepção foi mobilizada quando
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os alunos estavam analisando o caderno e perceberam que a questão era igual à que
eles haviam acabado de errar (A20-G5-T5). Já a segunda ocorreu na fala seguinte,
em que o outro colega observou o fato e também percebeu a semelhança (A21-G5T6).
Sobre a FPS atenção foram identificadas 12 UA (13%). As situações em que
os alunos mobilizaram a FPS também foram diversas nesse grupo. Eles se mostraram
atentos quando era a vez de responderem (A20-G5-Q9) ou nas vezes em que outro
grupo estava respondendo (A21-G5-U14). Também quando outro grupo errou uma
questão e eles anotaram os dados a fim de elaborarem uma resposta (A20-G5-Q5).
Com relação à FPS memória foram observadas 10 UA (11%). Foi possível
identificar que os alunos desse grupo mobilizaram a memória pode meio de de
lembranças de conteúdo ou exercícios que tinham no caderno (A21-G5-T7), de fatos
ocorridos com a família que se relacionavam com a questão (A21-G5-T25), bem como
de conhecimentos adquiridos anteriormente (A22-G5-Q7).
Para a FPS imaginação foram observadas 2 UA (2%). A imaginação para esse
grupo ocorreu com duas falas de um mesmo estudante (A21-G5-T17) (A21-G5-C3),
sendo que nas duas ele precisou fazer com que os demais colegas imaginassem a
situação que no momento eles não tinham contato, para então, buscar compreender
o os conceitos.
Já na FPS pensamento/linguagem foram identificadas 24 UA (26%) ocorridas
em diferentes situações, uma vez que os alunos estavam constantemente discutindo
as questões (A20-G5-U1), os conceitos (A21-G5-U2), os exemplos (A20-G5-Q4),
exposição e opiniões (A20-G5-U5), entre outros.
Por fim, na FPS emoção/sentimento foram identificadas 43 UA (46%) sendo a
mais mobilizada, como na maioria dos outros grupos. As situações em que ocorreram
essas mobilizações foram variadas: quando acertaram ou erraram uma questão (A20G5-Q1), quando escolhiam uma questão que para eles era difícil (A22-G5-U15) e até
mesmo quando no decorrer do jogo os estudantes sabiam a resposta de uma questão,
mas não era a vez deles e o grupo que estava na vez acertou a questão, o que causou
um

sentimento

negativo

(A21-G5-U11).

Assim,

pode-se

observar

emoção/sentimento esteve envolvida durante a maior parte do jogo.

que

a
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4.3 ANÁLISE GERAL DAS FPS
Durante a análise, dois fatores foram investigados: as FPS mais e menos
mobilizadas e a influência ou não das rodadas nas mobilizações.
De modo geral, foram encontradas 507 UA nas falas dos estudantes
(referente a todas categorias) durante a aplicação do jogo. A partir do Gráfico 3, foram
observadas que as FPS percepção e imaginação (6% cada) foram as que obtiveram
menor mobilização, já pensamento/linguagem (27%) e emoção/sentimento (41%)
foram as mais mobilizadas pelos estudantes.
Gráfico 3 – Conteúdos abordados nas dissertações

Quantidade de
Mobilizações em %

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

41
27
6

10
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Fonte: O autor (2020)

A partir das expressivas mobilizações das FPS emoção/sentimento e
pensamento/linguagem, buscou-se entender por meio da literatura, a relação entre
essas duas FPS, com o objetivo de fundamentar os resultados obtidos. Partindo das
ideias de Kishimoto (2008) conforme abordadas em capítulos anteriores, o sucesso
da atividade em sala de aula (aplicação do jogo Quimoenergia aos estudantes) esteve
alicerçado no equilíbrio entre as duas funções que o jogo precisava, sendo a educativa
e a lúdica.
Observa-se que, a FPS pensamento/linguagem a partir das definições dos
teóricos como Vygotsky, está diretamente relacionada com a função educativa, e a
FPS emoção/sentimento está relacionada a função lúdica, sendo assim, o fato de
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essas duas FPS serem as mais mobilizadas, indica que o jogo Quimoenergia está
totalmente adequado à definição de jogo didático segundo Kishimoto (2009).
Para analisar a influência das rodadas na mobilização das FPS elaborou-se
um gráfico comparando-as, conforme o gráfico 4.

Quantidade de Mobilização

Gráfico 4 – Mobilização das FPS por Rodada
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Fonte: O autor (2020)

A partir do gráfico 4, pode-se observar que as rodadas não influenciaram na
mobilização das FPS. O que houve foi uma oscilação, ora crescia e ora diminuía.
Ainda de acordo com o gráfico anterior, notou-se que, em todas as rodadas, houve
pelo menos uma mobilização de cada uma das cinco FPS.
Por fim, acredita-se que, além de contribuir para a mobilização das principais
FPS de Vygotsky, o jogo Quimoenergia despertou nos estudantes sentimentos que
são importantes para a aprendizagem.
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 (VYGOTSKY, 2010, p. 143).
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Ainda de acordo com Vygotsky (2008) é o objetivo que decide o jogo. Neste
caso, o objetivo do jogo era de responder às questões-problema. Os alunos fizeram
de tudo para respondê-las, com o intuito de serem vencedores. Assim, além do
sentimento positivo que ser o vencedor pode proporcionar, tem o fato de que, para
acertar as questões, eles tiveram que mobilizar o conhecimento, e consequentemente
o ambiente esteve voltado à própria aquisição do conhecimento.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, buscou-se analisar a contribuição de um jogo didático que

abordava conteúdos de Termoquímica na mobilização das principais Funções
Psicológicas Superiores.
De acordo com os resultados obtidos por meio da aplicação deste jogo, podese observar que os estudantes conseguiram mobilizar as principais Funções
Psicológicas Superiores durante as discussões em que fizeram com os demais
membros do grupo em que estavam inseridos, sendo elas: percepção, atenção,
memória, pensamento/linguagem e emoção/sentimento. Tal mobilização, se deu a
partir da mediação/interação professor-aluno, aluno-aluno e aluno-professor-aluno.
Os resultados mostraram que duas FPS foram menos mobilizadas: percepção
e imaginação e outras duas foram mais mobilizadas: pensamento/linguagem e
emoção/sentimento.
Entende-se que a expressiva mobilização da FPS emoção/sentimento e
pensamento/linguagem demonstra que as funções que caracterizam o sucesso de um
jogo didático foram alcançadas pelo jogo Quimoenergia, sendo a função lúdica ligada
a

FPS

emoção/sentimento

e

a

função

educativa,

relacionada

a

FPS

pensamento/linguagem.
Além dos resultados expostos, o que chamou atenção foi o fato de os
estudantes, mesmo ao errarem alguma questão e continuarem a discutir com os
demais, eles mantiveram a mobilização de algumas FPS como: atenção, memória e
pensamento/linguagem.
Como resposta ao problema de pesquisa elaborado, pode-se afirmar que o
jogo Quimoenergia contribuiu para a mobilização de diversas funções psicológicas
superiores dos estudantes, sendo elas: percepção, atenção, memória, imaginação,
pensamento/linguagem e emoção/sentimento. Ainda, pode-se destacar que o jogo
proporcionou um ambiente propício à aprendizagem dos estudantes e eles ficaram
tão entusiasmados que ao final da aplicação queriam retomar o jogo e responder as
questões que ninguém havia escolhido.
Os resultados obtidos neste trabalho enfatizam a importância de os
professores utilizarem diferentes métodos para o ensino de Química. O jogo
Quimoenergia se mostrou um ótimo auxiliar para o processo de aprendizagem dos
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alunos. Ainda que o objetivo deste trabalho não foi o de analisar especificamente a
construção de conhecimento por parte dos estudantes, o fato de o jogo abordar
situações cotidianas dos estudantes envolvendo conceitos químicos, fez com que eles
se familiarizassem com o tema e compreendessem termos que são importantes na
Termoquímica, por exemplo: sensação térmica, calor, transição de energia, entre
outros.
Por fim, partindo do legado deixado por esta pesquisa, acredita-se que em
pesquisas futuras, o jogo Quimoenergia possa ser aprimorado e transformado em um
jogo digital, e assim, proporcionar novos ambientes de aplicação, bem como, novos
resultados importantes para a área do ensino de Química.
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APÊNDICES
APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
Convido você para participar do projeto de pesquisa intitulado:
CONTRIBUIÇÕES DE UM JOGO DIDÁTICO NA MOBILIZAÇÃO DE FUNÇÕES
PSICOLÓGICAS SUPERIORES. Leia cuidadosamente o roteiro e quaisquer dúvidas
pergunte ao responsável pelo projeto.
Este estudo está sendo conduzido pelos pesquisadores Alcides Goya e Renan
Victor da Silva e será aplicado aos alunos do 3° ano do Ensino Médio do Colégio
Estadual Attílio Codato. O objetivo da pesquisa é de verificar os conhecimentos dos
aprendizes referentes aos conceitos de Termoquímica, por meio de situações
problemas relacionados com o cotidiano dos alunos, buscando analisar se o jogo irá
contribuir para o desenvolvimento das Funções Psicológicas Superiores segundo a
Teoria de Vygotsky.
Os participantes estarão envolvidos em um conjunto de atividades: aplicação
do jogo e um questionário, sempre orientados pelos pesquisadores.
A aplicação dessa pesquisa terá duração de 150 minutos e acontecerá no dia
10/08/2018. Será feito gravação de áudio e vídeo, e todos os dados ficarão guardados
sobre sigilo. As atividades serão realizadas durante o período escolar utilizando-se
duas aulas conforme acordo com o professor de Química da turma. Sua participação
é voluntária. Você pode escolher não participar do estudo ou que saia do mesmo a
qualquer momento.
Sua participação na pesquisa não trará prejuízo e nem gerará ônus ou bônus
financeiro. A sua identidade será mantida em completo sigilo. Todos os dados
coletados tais como fotos, filmagens (ficarão de responsabilidade do pesquisador e
após transcritas serão guardadas em local seguro durante 5 anos) e as atividades
poderão ser publicadas artigos em periódicos, revistas, eventos científicos nacionais
e internacionais.
Dúvidas ou problemas referentes ao estudo entrar em contato com: Renan
Victor da Silva - 43 99980-3918 – renanvictorsilva@gmail.com
Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma do pesquisador e outra,
entregue ao Sr.(a).
Autorizo o uso de gravação em áudio:
( ) Sim
( ) Não
Autorizo o uso de imagem:
( ) Sim
( ) Não
Assinatura do aluno: _______________________________
Assinatura do pesquisador: _________________________________________
Em: ____/_____/_____ Cambé-Paraná
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APÊNDICE B - Transcrição das falas do grupo 1 durante o jogo
RODADA 1.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A5 - está lendo a questão
A1 - a gente já fez uma questão dessa na aula, vou procurar aqui. [A1-G1-U1]
A4 - tem certeza?
A2 - eu acho que não. [A2-G5-U2]
A1 - temos que ler o que está escrito aqui calma aí. [A1-G1-U3]
A5 - me empresta aí.
A5 - gente presta atenção no jogo aqui, para ganharmos o ponto. Temos que acertar
essa. [A5-G1-U4]
A3 - olha eu acho que é exotérmica porque a diferença da entalpia vai dar negativo,
ou seja, está liberando energia. [A3-G1-U5]
A4 - gente, olhem aqui! [A4-G1-U6]
A4 - esse gráfico da questão não tem nada a ver com o que temos no caderno, você
viu? [A3-G1-U7]
A5 - será que é endotérmica? [A5-G1-U8]
A1 - eu acho que é exotérmica. [A1-G1-U9]
A5 - eu tenho aqui no meu caderno uma questão parecida [A5-G5-U10], vamos
analisar ela. [A5-G1-U11]
A3 - essa de gráfico é difícil mesmo[A3-G1-U12], mas eu lembro que a gente tem que
usar aquela fórmula da variação lembram? [A3-G1-U13]
A5 - a verdade, produto menos o reagente daí pelo sinal vamos saber se é
endotérmica ou exotérmica. [A5-G1-U14]
A1 - faz o cálculo rápido aí, temos que acertar essa para começarmos ganhando
(risos). [A1-G1-U15]
A4 - eu já fiz deu negativo então é exotérmica [A4-G5-U16], vai reponde lá e vamos
acertar, eba! [A4-G1-U17]
A5 – pelo gráfico e pelos cálculos que fizemos, nós achamos que é exotérmica
professor! [A5-G1-U18]
RVS7 – a resposta está incorreta, a questão voltará para o painel e quem pega-la
novamente deverá explica-la. (como a resposta era exotérmica ou endotérmica, pelo
erro do grupo, o próximo deveria saberia a resposta, mas deveria explicar o porquê).

7

A sigla RVS refere-se ao pesquisador.
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A1 - nossa, quem pegar vai ter que explicar melhor, agora ficou mais difícil. [A1-G-1U19]
RODADA 1.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A1 - aff, gente achei um gráfico aqui parecido, olha a gente inverteu por isso erramos.
[A1-G1-U20]
A4 - não acredito, não era tão difícil então. [A4-G1-U21]
A5 - nossa, outro grupo pegou a mesma questão e acertou. Pior que tinha no caderno
e a gente não viu. [A5-G1-U22]
RODADA 1.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A5 – nossa, eles erraram. [A5-G1-U23]
RODADA 1.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A4 - essa questão da blusa em dia frio, a blusa funciona no mesmo esquema que a
coberta ou o edredom, não é? [A4-G1-U24]
A1 - verdade, mas não é ela que fornece calor para o corpo, por isso o grupo errou.
[A1-G1-U25]
RODADA 1.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A4 - nossa, outra de cálculo. [A4-G1-U26]
RODADA 2.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A5 - a questão é, explique o conceito de calor.
A1 - vixe, ferrou! [A1-G1-D1]
A4 - calor é o que nós sentimos (risos). [A4-G1-D2]
A5 - eu não tenho no caderno, me empresta o seu aí. [A5-G1-D3]
A4 - essa de teoria aí é fácil, se tivéssemos estudado antes íamos acertar rápido. [A5G1-D4]
(Alunos estão procurando no caderno)
A2 - nós podemos falar que para gerar o calor as moléculas têm que vibrar, então, as
moléculas se agitam, daí gera calor. [A2-G1-D5]
A5 - mas, eu não vou conseguir explicar assim.[A5-G1-D6]
RVS – grupo, a resposta (inaudível) está errada, volte-a ao painel.
RODADA 2.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A5 - Olhem aqui, o grupo ali de trás vai escolher aquela que a gente quer. [A5-G1-D7]
A1 - será?
A5 - vai sim, aham!

81

A5 - a professora tem que aprimorar esse negócio de Química pra nós. (o aluno se
referiu à professora regente da turma) [A5-G1-D8]
RODADA 2.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A3 - aí, pegaram a que a gente ia pegar mano, tomara que eles errem. [A3-G1-D9]
A4 - toda questão que a gente vai pegar eles pegam antes (risos). [A4-G1-D10]
A5 - eles vão errar.
RODADA 2.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A5 - a próxima que vamos pegar vai ser a número 1.
A2 - por quê?
A5 - porque o jogo já começa pegando fogo. [A5-G1-D11]
RODADA 2.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A5 - a gente tem que acertar pelo menos uma. [A5-G1-D12]
A4 - vixe, é de cálculo, melhor a gente não pegar essa na próxima. [A4-G1-D13]
A3 - verdade, de cálculo estou fora (risos). [A3-G1-D14]
A5 - eu quero a 1, vou pegar a 1! [A5-G1-D15]
A4 - beleza!
RODADA 3.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A5 - pode começar professor?
RVS – podem sim grupo.
A3 - é teórica rapaziada, temos somente três minutos. [A3-G1-T1]
A2 - cara, eu nem lembro mais de entalpia na moral. [A2-G5-T2]
A5 - temos que falar o que acontece e se é exotérmica ou endotérmica. [A5-G1-T3]
A4 - eu me lembro de ter no caderno sobre entalpia, não sei se vai ajudar a gente,
mas vou procurar aqui rápido. [A4-G1-T4]
A4 - aqui ó, sobre variação de entalpia. [A4-G1-T5]
A5 - gente, olha a pergunta, qual a reação envolvida quando a gente cozinha um
alimento? [A5-G1-T6]
A1 - então, quando eu vou cozinhar ovo em casa, eu coloco a água na panela e coloco
no fogo, daí quando a água começa a borbulhar o alimento cozinha. [A1-G1-T7]
A4 - quando borbulha é porque está fervendo! [A4-G1-T8],
A1 - isso, daí eu coloco o ovo e deixo alguns minutos. [A1-G1-T9]
A3 - cara, então é ganho de energia, porque quando você coloca a panela no fogo, há
um fornecimento de energia. [A3-G1-T10]
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A2 - a reação envolvida é reação química. [A2-G1-T11]
A3 - não pode ser!
A5 - vamos responder que é endotérmica porque há uma absorção da energia pelo
alimento, isso. [A5-G1-T12]
A1 - opa beleza, fechou então, que massa, nem acredito que vamos acertar! [A1-G1T13]
RVS – Resposta correta alunos, parabéns!
RODADA 3.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A5 - viu como a gente sabe responder? [A5-G1-T14]
A1 - essa foi boa mesmo, adorei. [A1-G1-T15]
A5 - gente prestem atenção, parece legal essa questão! [A5-G1-T16]
RODADA 3.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
(silêncio)
RODADA 3.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A5 - gente, outro grupo vai escolher questão agora, prestem atenção! [A5-G1-T17]
A4 - essa é fácil! [A4-G1-T18]
A5 - é sobre mudança de estados físicos. [A5-G1-T19]
A1 - tomara que eles errem. [A1-G1-T20]
A3 - mano, temos que acertar mais 2 pelo menos para ganharmos. O prêmio deve ser
massa. [A3-G1-T21]
A4 - o que será que é? [A4-G1-T22]
A5 - sei lá!
RODADA 3.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A1 - não ouvi, sobre o que é a questão mesmo?
A5 - sobre transpiração, quando você corre e sua. [A5-G1-T23]
A1 - a entendi.
A5 - mas, não é pra falar se é endotérmica ou exotérmica? [A5-G1-T24]
A5 - presta atenção lá, ela vai responder! [A5-G1-T25]
A3 – ah, eles acertaram! [A3-G1-T26]
A5 - somos o próximo íamos acertar essa. [A5-G1-T27]
RODADA 4.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A5 - é um meme gente, que massa, gostei veio! [A5-G1-Q1]
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A1 - gostei mano! [A1-G1-Q2]
A2 - top, vamos focar para acertar essa. [A2-G1-Q3]
A1 - como que a gente vai saber o que acontece? [A1-G1-Q4]
A5 - precisamos saber o que acontece com a energia e com as partículas de água.
[A5-G1-Q5]
A2 – vamos discutir os conceitos e analisar com calma. [A2-G1-Q6]
A5 - mano, vamos pensar, a água evapora certo? [A5-G1-Q7]
A4 - certo!
A1 - será que tem a ver com sensação térmica? [A1-G1-Q8]
A2 - por quê?
A1 - pensa na outra questão do forno [A1-G1-Q9], ele está quente daí assa a pizza,
aqui o ambiente está quente e seca a roupa. [A1-G1-Q10]
A5 - é ué, vai evaporar! [A5-G1-Q11] Que legal essa questão [A5-G1-Q12], não tinha
pensado nos conceitos envolvidos quando coloca a roupa pra secar. [A5-G1-Q13]
A4 – verdade agora entendi [A4-G1-Q14], gostei hein! [A4-G1-Q15]
A1 - tem a ver com vento também, porque o vento faz a roupa secar mais rápido, bate
o vento e seca a roupa (risos). [A1-G1-Q16]
RVS – a resposta (inaudível) está incorreta pessoal, volte-a ao painel.
RODADA 4.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
Alunos em silêncio prestando atenção.
RODADA 4.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A5 - vai dar tempo respondermos mais uma, vamos prestar atenção! [A5-G1-Q17]
RODADA 4.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
(silêncio)
RODADA 4.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A1 - Nossa, que questão difícil! [A1-G1-Q18]
RODADA 5.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A5 - a questão é, porque sentimos mais fome no inverno?
A4 - por quê gente?
A1 - calma aí gente, vamos pensar antes de responder, temos que acertar essa. [A1G1-C1]
A5 - será que é porque a gente se movimenta mais? [A5-G1-C2]
A1 - não mano, a gente se movimenta mais no verão! [A1-G1-C3]
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A2 - ah então é, ah, não consigo lembrar. [A5-G1-C4]
A2 – professor, não sabemos a resposta.
RVS – tudo bem, vou passar a vez para o próximo grupo então ok?
A2 – beleza professor.
RODADA 5.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A1 - nossa, o outro grupo acertou. [A1-G1-C5]
RODADA 5.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
(silêncio)
RODADA 5.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
(silêncio)
RODADA 5.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
(silêncio)

85

APÊNDICE C - Transcrição das falas do grupo 2 durante o jogo
RODADA 1.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A6 – Olha que legal as cartas, foi o que o professor fez. [A6-G2-U1]
A7 – Achei esse professor tão legal. [A7-G2-U2]
A6 – testando, som.
A7 - vai ter prêmios no final, aí gostei (risos)! [A7-G2-U3]
A6 – aí você vai ver, é um lápis e uma borracha (risos). [A6-G2-U4]
A8 – a gente tem que responder nessa folha que ele deu? [A8-G2-U5]
A6 – sim, tem que usar ela.
A7 – tem que colar esse adesivo atrás do celular, nosso grupo é o 2.
A6 – para de fazer a gente passar vergonha, está gravando tudo (risos). [A6-G2-U6]
A9 – coloca para gravar de novo, agora que o jogo vai começar.
A6 - eu não, deixa assim.
A8 – Prestem atenção gente, o grupo 1 vai começara ler. [A8-G2-U7]
A6 – ele falou que a questão tem um gráfico. [A6-G2-U8]
A7 – meu pai do céu! [A7-G2-U9]
A6- galera qual que eu pego?
A7 - segue seu coração (risos). [A7-G2-U10]
A8 - pega a mesma que eles pegaram. [A8-G2-U11]
A6 - como que a gente vai resolver se a gente não viu a fórmula? [A6-G2-U12]
A8 - caso eles errem, a gente pode acertar. [A8-G2-U13]
A7 - eu tenho aqui no caderno [A7-G2-U14], ah sim, endotérmica é absorção de calor
e exotérmica é liberação de calor. [A7-G2-U15]
A9 – eu troquei de caderno e não tenho nada de matéria nesse novo. [A9-G2-U16]
A6 – gente me escutem, se for negativo perde e se for positivo ganha. [A6-G2-U17]
A7 – aqui, tenho uma questão parecida. [A7-G2-U18]
A9 - aí eles erraram, pega essa. [A9-G2-U19]
A6 – aí, o professor falou que a gente vai ter que falar o porquê é endotérmica agora.
[A6-G2-U20]
A9 – beleza, vai vai vai, pega logo, vamos acertar essa bagaça.
RODADA 1.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
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A6 – vamos gente, vamos analisar aqui qual é a explicação. [A6-G2-U21]
A7 – faz o cálculo aí para vermos. [A7-G2-U22]
A6 – menos com menos é mais né? [A6-G2-U23]
A9 – sim, é!
A6 – o outro grupo falou exotérmica? [A6-G2-U24]
A8- isso, exotérmica. [A8-G2-U25]
A7 – então é endotérmica. [A7-G2-U26]
A6 – é ué!
A6 – professor, vou responder!
A6 – eu fiz o cálculo da variação da entalpia sendo produto menos reagente, daí
fazendo as contas, deu +570, como o sinal é positivo, é endotérmico. [A6-G2-U27]
RVS – Isso aí pessoal, certa reposta!
RODADA 1.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A7 – nossa, é fácil essa questão que o grupo pegou sobre a blusa de frio. [A7-G2U28]
A6 – nossa, vocês viram a resposta do grupo para essa questão? Erraram feio. [A6G2-U29]
RODADA 1.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A6 – eles pegaram a da blusa de novo, o grupo anterior falou que a blusa conduz o
calor, nada a ver. [A6-G2-U30]
A8 - A blusa não conduz calor? ah, é que ela apenas segura o calor do nosso corpo
para que ele não vá para o ambiente, tipo um isolante. [A8-G2-U31]
A9 – é ué, eu acho que ela funciona como um isolante. [A9-G2-U32]
RODADA 1.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A6 – qual questão que é essa? Vocês sabem o número?
A9 – não ouvi.
A7 – eu acho que se eles errarem, nós temos que pegar novamente. [A7-G2-U33]
A8 -ué, você sabe fazer? [A8-G2-U34]
A7 – é parecido com a que nós acertamos [A7-G2-U35], tem que fazer os cálculos.
[A7-G2-U36]
A8 – beleza, a gente pega essa então.
A6 – antes da gente, tem o grupo 1, será que eles vão querer pegar essa questão se
o grupo errar? [A6-G2-U37]
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A8 – eu acho que não, eles não vão saber fazer os cálculos. [A8-G2-U38]
A6 – o grupo errou, é a questão vinte, vamos torcer para o grupo 1 não pegar. [A6G2-U39]
RODADA 2.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A6 – olha a questão que eles pegaram, explique o termo calor, muito fácil! [A6-G2D1]
A8 – isso aí a gente aprendeu ano passado. [A8-G2-D2]
A10 – vai marcando a que a gente acha que dá pra acertar, daí na nossa vez a gente
escolhe ao invés de arriscar, caso o grupo erre. [A10-G2-D3]
A6 – já anotamos algumas aqui. [A6-G2-D4]
A7 - gente quantos minutos são mesmo para responder?
A9 – teoria 3 e cálculo 4 minutos. [A9-G2-D5]
A7 – eu tenho umas questões assim no caderno, mas não estou achando em qual
parte está. [A7-G2-D6]
A8 - O grupo errou.
RODADA 2.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A6 – eu vou pegar a 20. Essa do termo calor eu não lembro exatamente como que
explica. [A6-G2-D7]
A7 - vamos lá gente, vamos focar aqui. [A7-G2-D8]
A6 – estou apanhando no cálculo aqui [A6-G2-D9], é difícil, parecia mais fácil. [A6G2-D10]
A9 – calma, não precisa ficar nervoso não, se a gente errar, não tem problema. [A9G2-D11]
A6 – na multiplicação, quando o sinal é diferente é menos né? [A6-G2-D12]
A8 – a entendi, menos com mais é menos. [A8-G2-D13]
A6 – deu negativo os cálculos, então perde calor e é exotérmica. [A6-G2-D14]
A7 – fechou então? [A7-G2-D15]
A8 – fechou.
RVS – Vou conferir a questão de vocês.
A6 – eu acho que errei, acho que calculei errado. [A6-G2-D16]
A6 - eu só calculei a entalpia, fiz produto menos reagente, e deu -670 kj/mol [A6-G2D17]
RVS – Legal, vocês fizeram os cálculos para tentar resolver, mas infelizmente a
questão está incorreta. Volte-a ao painel.
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RODADA 2.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A7 – vocês anotaram aí as reações? Vamos tentar fazer com calma, se chegar no
resultado, a gente pega de novo. [A7-G2-D18]
A9 – não é melhor deixar quieto? [A9-G2-D19]
A6 – vamos tentar sim, a gente estava no caminho certo. [A6-G2-D20]
A6 – aqui gente, tinha que ir cortando as semirreações aqui, cortava esse com esse,
daí cortava ali, e no final iria sobrar somente a fórmula geral, que é o que o professor
pediu. [A6-G2-D21]
A8 - vamos deixar pronto aí então, daí a gente pega ela de novo. [A8-G2-D22]
RODADA 2.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A6 – eu acho que a gente deveria pegar outra questão, deixa essa para o final, vai
que vem uma questão mais fácil. [A6-G2-D23]
A7 – é ué, melhor.
A6 – cara, mesmo nós errando aquela, fiquei animado, parecia difícil, mas vocês
viram? [A5-G2-D24] Depois que ele falou que estava errada, nós fizemos com calma
e entendemos o que erramos. [A6-G2-D25]
A9 – verdade, muito massa o jogo, gostei. [A9-G2-D26]
A10 – eu também gostei. [A10-G2-D27]
A6 – massa mesmo, imagina se toda matéria tivesse um jogo no final, acho que ia
ajudar até para a prova. [A6-G2-D28]
A8 – ia ser top. [A8-G2-D29]
RODADA 2.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A6 – meu, vamos perguntar para o professor se é mais ou menos assim que faz o
cálculo daquela questão que erramos? [A6-G2-D30]
A9 – mas, ele não vai querer falar. [A9-G2-D31]
A6 – se ele falar que estamos pelo menos no caminho certo [A6-G2-D32], a gente
pega novamente (risos). [A6-G2-D33]
RODADA 3.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A6 – eu tenho aqui, é sobre cozinhar alimentos, vou procurar. [A6-G2-T1]
A7 – é sobre energia, tem que ver a relação da energia com alimento. [A7-G2-T2]
A6 – a panela quando cozinha um alimento, ela absorve energia não é. Ela recebe.
Ela obtém calor. [A6-G2-T3]
A7- a, então, o cozimento do alimento, vai ser endotérmico. [A7-G2-T4]
A8 – isso, isso mesmo! [A-8-G2-T5]
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A6 – eles não vão conseguir acertar. [A6-G2-T6]
RODADA 3.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A7 – é fácil, vamos lá grupo, vamos acertar. [A7-G2-T7]
A6 – ó, é uma reação de combustão [A6-G2-T8]. Então libera gás carbônico mais
água mais calor. [A6-G2-T9]
A8 - Verdade, o professor explicou que na combustão reage o combustível mais o
comburente e libera dióxido de carbono, água e calor. [A8-G2-T10]
A7 - é só explicar isso aí então, fala isso. [A7-G2-T11]
A6 – professor vamos responder!
A6 - foi um processo exotérmico, porque foi uma energia liberada em uma reação de
combustão, sendo a reação, gás carbônico, mais água, mais calor, e a sensação
térmica foi de aquecimento. [A6-G2-T12]
RVS – Isso aí grupo, resposta correta, ponto pra vocês!
RODADA 3.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A6 – valeu pela ajuda rapaziada, todo mundo ajudou e acertamos. [A6-G2-T13]
A7 - uhul, é nós. [A7-G2-T14]
A6 – essa questão que eles pegaram, é a mesma coisa da que respondemos agora,
a pizza assa no forno. A questão que pegamos, era sobre o prédio pegando fogo [A6G2-T15], se a gente estiver dentro do prédio pegando fogo nós vamos assar que nem
a pizza (risos). [A6-G2-T16]
A8 - poderia acabar o tempo, daí a gente ia ganhar. [A8-G2-T17]
RODADA 3.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A8 – vocês ouviram a questão?
A6 – sim.
A8 – alguém se arrisca tentar fazer essa?
A7 – a tem que ver a carta a imagem que tem lá. [A7-G2-T18]
RODADA 3.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A8- gente não é nossa vez, mas vamos discutir aqui. [A8-G2-T19]
A6 – é sobre suar, a gente libera energia certo? [A6-G2-T20]
A7 – quando você corre o corpo libera energia ué. [A7-G2-T21]
A9 – isso, o corpo libera energia, e nosso metabolismo faz com que a gente sua para
que as partículas de água evaporem refrescando nosso corpo. [A9-G2-T22]
A8 - Nossa aí sim, se conseguirmos pegar essa, vamos acertar (risos). [A8-G2-T23]
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A7 – nós estamos empatados com outro grupo lá, eles também têm 2 pontos. [A7-G2T24]
RODADA 4.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A6 – mano, esse jogo é muito legal, podia ter sempre né. Muito massa. [A6-G2-Q1]
A8 – também acho, mas, a professora (está se referindo à professora que ministra as
aulas de Química) não tem cara que gosta de jogo (risos). [A8-G2-Q2]
A7 – vamos pedir para o professor ficar no lugar dela [A7-G2-Q3], vai que cola (risos).
[A8-G2-Q4]
RODADA 4.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A6 – vamos gente, se nós acertarmos essa, nós vamos ganhar. [A6-G2-Q5]
A7 – vixe meu, me deu um branco, não sei como fazer. [A7-G2-Q6]
A9 – a meu, não vai dar tempo, vamos errar. [A9-G2-Q7]
A6 – a já era. Não conseguimos professor. [A6-G2-Q8]
RODADA 4.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A6 – pessoal, eles pegaram a mesma questão, mesmo assim, vamos continuar aqui
fazendo os cálculos na próxima vamos acertar essa [A6-G2-Q9], gostei do desafio.
[A6-G2-Q10]
A7 – fechou, vamos fazer então. [A7-G2-Q11]
A9 – gente, a gente descobriu metade, agora temos que descobrir quanto de energia
libera. [A9-G2-Q12]
A6 - Cada grama ele libera 4 kj por grama, daí, é só calcular. [A6-G2-Q13]
A7 – a, o outro grupo errou eba! (risos). [A7-G2-Q14]
RODADA 4.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A6 – gente consegui aqui, vai dar 64 kj. [A6-G2-Q15]
A8 – nossa é fácil então[A8-G2-Q16], a gente estava parando na metade. [A8-G2Q17]
A7 - Eu falei que a gente ia conseguir, agora é só esperar. [A7-G2-Q18]
A9 – Aí, o outro grupo acertou a questão, não acredito. [A9-G2-Q19]
RODADA 4.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A7 – gente, no frio, nosso corpo ele gasta mais energia para manter nosso corpo
aquecido, daí a gente sente mais fome. [A7-G2-Q20]
A9 - mas no inverno, a gente não gasta energia, a gente fica parado. [A9-G2-Q21]
A7 - gasta sim, você está confundindo. [A7-G2-Q22]
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A6 – beleza, vou formular a resposta dessa aqui, qual é o número da questão mesmo?
[A6-G2-Q23]
A7 - É a 9.
A6 – eles erraram, massa, vamos pegar ela agora uhul! [A6-G2-Q24]
RODADA 5.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
(silêncio)
RODADA 5.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A6 – vamos responder direto professor. Nossa teoria é de que o inverno ele consome
mais energia corporal, e com isso, a necessidade de alimentar é maior. [A6-G2-C1]
RVS – Isso grupo, responderam certinho. Parabéns!
RODADA 5.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A9 – se eles acertarem, eles vão empatar com a gente né. [A9-G2-C2]
A7 – vão, tomara que errem. [A7-G2-C3]
A8 - a lá, o grupo vai responder. [A8-G2-C4]
A6- não acredito erraram (risos)! [A6-G2-C5]
RODADA 5.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A6 – eu sei essa, o copo de alumínio se você colocar algo gelado, ele vai absorver e
ficar gelado, e se colocar quente, ele vai ficar quente entendeu? [A6-G2-C6]
A7 – nossa, é difícil de explicar, não entendi direito. [A7-G2-C7]
A9 – a lá, o grupo vai responder, vamos ouvir.
A6 - nossa eles acertaram[A6-G2-C8], a, é bem como eu estava falando mesmo, o
de alumínio vai esquentar mais rápido. [A6-G2-C9]
RODADA 5.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A6 - Nossa outra de montar a reação global [A6-G2-C10], já era, não vão conseguir.
[A6-G2-C11]
A6 - já era, perdemos por 1 ponto! [A6-G2-C12]
A9 – a, mas o jogo foi massa, gostei muito do jogo. [A9-G2-C13]
A7 - Verdade foi divertido. [A7-G2-C14]
A8 - não vai mais dar tempo de pegar outra, o grupo lá ganhou. [A8-G2-C15]
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APÊNDICE D – Transcrição das falas do grupo 3 durante o jogo
RODADA 1.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A11 - Tomara que eles errem, daí vamos pegar essa questão. [A11-G3-U1]
A12 - É fácil meu, se eles errarem a gente pega essa. [A12-G3-U2]
A14 – é, então vamos ficar atentos. [A14-G3-U3]
A11 – prestem atenção em mim, vamos preparando a resposta, ele fala de liberar
calor. [A11-G3-U4]
A12 - Isso, se liberar calor é exotérmica e se absorver é endotérmica. [A12-G3-U5]
A14 – a eles vão errar quer ver? [A14-G3-U6]
RODADA 1.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A13 - O outro grupo pegou a mesma questão que o grupo errou. [A13-G3-U7]
A14 - Nossa verdade! [A14-G3-U8]
RODADA 1.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A12 - Porque usamos blusas de frio no calor?
A11 - Não der, você usa blusa de frio no calor (risos)? [A11-G3-U9]
A14 - A questão é, porque usamos blusas em dias frios?
A11 - A gente usa a blusa para manter a temperatura, para não ter hipotermia ué!
[A11-G3-U10]
A14 – então, vamos elaborar a resposta melhor.
A12 - é isso mesmo, só falar isso e já era!
A11 – professor vamos responder, em dias frios a gente precisa de manter o sangue
quente, como o ambiente está frio, a gente perde temperatura para o ambiente e
sentimos frio, daí é provável que a gente tenha hipotermia, por isso a gente usa blusa.
[A11-G3-U11]
RVS – Ok, mas qual é o papel da blusa? Qual a relação dela com a perca de
temperatura?
A11 - A blusa aquece o corpo, ela passa o calor para o corpo. [A11-G3-U12]
RVS- A resposta está incorreta, no início você estava falando certo, mas no ponto
principal da reposta que é a blusa você acabou falando conceitos errados.
RODADA 1.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A13 – A, o grupo pegou a mesma questão que a gente errou. [A13-G3-U13]
A14 - E já vão responder.
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A15 – Poxa vida, acertaram! [A-15-G3-U14]
A14 - Calma gente, o jogo acabou de começar, nós vamos conseguir. [A14-G3-U15]
RODADA 1.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
(silêncio)
RODADA 2.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A11 - A questão que eles pegaram é para explicar o conceito de calor. [A11-G3-D1]
RODADA 2.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A11 - Eu não lembro qual era aquela que queríamos pegar, e agora? [A11-G3-D2]
A15 - Sei lá!
RODADA 2.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A12 – vai lá líder, pega aquela do calor! [A12-G3-D3]
A11 – Beleza, vou pegar!
A14 -A gente vai falar o que?
A11 - A gente vai falar que é a energia que passa de um corpo de menor temperatura
para um de maior temperatura. [A11-G3-D4]
A12 - Isso aí, fechou, ficou top a resposta! [A12-G3-D5]
A11 – Professor, vamos responder. A gente chegou à conclusão que, é uma energia
térmica que passa de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura.
[A11-G3-D6]
RVS – Resposta está correta. Parabéns!
RODADA 2.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A11 – Eles pegaram a 5, se eles errarem a gente pega ela. [A11-G3-D7]
A14 – mas é de cálculo, será que vira? [A14-G3-D8]
A11 - Vamos pegar sim! [A11-G3-D9]
RODADA 2.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A11- Essa que eles pegaram, é sobre entalpia. [A11-G3-D10]
A15 - É só fazer produto menos reagente [A15-G3-D11], é fácil! [A15-G3-D12]
RODADA 3.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
(silêncio)
A11 – gente, o que acontece quando cozinhamos? Libera ou absorve energia? [A11G3-T1]
A12 - A panela o alimento cozinha, é endotérmica. O fogo é exotérmico ele está
liberando o calor. [A12-G3-T2]
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RODADA 3.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A11 - É sobre sensação térmica. [A11-G3-T3]
A15 - A essa aí é fácil, até eu que sou burro sei (risos)! [A15-G3-T4]
A15 - Se errar essa aí, a gente vai pegar. [A15-G3-T5]
A12 - Esse grupo não vai errar, eles são inteligentes. [A12-G3-T6]
RODADA 3.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A11 – Gente, vamos pegar a 8?
A14 – beleza, vamos ganhar esse jogo, vai lá! [A14-G3-T7]
A12 - É uma questão sobre assar pizza, temos que explicar o que acontece dentro do
forno. [A12-G3-T8]
A14 - O forno é exotérmico [A14-G3-T9], ele vai liberar energia para a pizza assar,
daí a pizza vai absorver esse calor e vai assar. [A14-G3-T10]
A11 – professor, para o tempo que vamos responder. É uma reação exotérmica pois
o forno está liberando calor para a pizza e dessa forma a pizza absorve esse calor e
assa. [A11-G3-T11]
RVS – Isso aí pessoal, certa resposta!
RODADA 3.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
(silêncio)
RODADA 3.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A11 - Essa é sobre exercícios físicos, quando a gente caminha a gente está
aquecendo o corpo, não é? [A11-G3-T12]
A14 - É ué, a gente sente calor e o corpo sua. [A14-G3-T13]
A11 - Não é tão difícil! [A11-G3-T14]
A14 - Quando a gente corre, a gente perde ou ganha energia? [A14-G3-T15]
A11 – Tipo, quando a gente vai para a academia, a gente ganha ou perde energia?
[A11-G3-T16]
A15 - A gente perde né, por isso a gente sua. [A15-G3-T17]
(silêncio)
RODADA 4.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A11 - É uma questão com MEME que legal! [A11-G3-Q1]
A11 – tipo, a questão que eles pegaram pergunta porque a roupa seca em temperatura
ambiente, se a água evapora em 100 grau celsius? [A11-G3-Q2]
A12 – bate o vento, daí ajuda a secar! [A12-G3-Q3]

95

A11 - Além da temperatura, o vento também ajuda a secar. [A11-G3-Q4]
RODADA 4.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A11- essa questão parece fácil [A11-G3-Q5], se eles errarem talvez a gente pega ela.
[A11-G3-Q6]
A14 – fechou então! [A14-G3-Q7]
RODADA 4.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A12 – gente, vamos pegar outra, deixa a do varal pra depois. [A12-G3-Q8]
A11 – beleza, vou pegar outra então!
A11 – pessoal é de cálculo, vamos concentrar para não errar o cálculo [A11-G3-Q9].
Vou fazendo os cálculos aqui! [A11-G3-Q10]
A14 – deu 35,2kj, vamos mostrar para o professor! [A14-G3-Q11]
A11 – professor deu 35,2 kj!
RVS – A resposta está incorreta pessoal.
RODADA 4.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A15 – Galera, erramos, mas vamos continuar fazendo aqui! [A15-G3-Q12]
A11 - a gente errou na regra de três [A11-G3-Q13], devia ter feito com mais calma.
[A11-G3-Q14]
A12 - Verdade, eu inverti aqui ó, faz as contas ai! [A12-G3-Q15]
A14 - Deu 64 kj, afe [A14-G3-Q16], vamos ver se o grupo vai acertar e ver o valor.
[A14-G3-Q17]
A11 - Putz deu 64 kj mesmo, afe, o outro grupo fez certo, não acredito que não fizemos
assim! [A11-G3-Q18]
RODADA 4.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
(silêncio)
RODADA 5.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
(silêncio)
RODADA 5.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
(silêncio)
RODADA 5.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A11 - Vamos gente, prestem atenção em mim, essa questão parece fácil! [A11-G3C1]
A11 - O que esquenta mais rápido? Panela de vidro ou de alumínio? [A11-G3-C2]
A14 - A panela de alumínio.
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A12 - Então é o copo de alumínio que mantém mais gelado. [A12-G3-C3]
A15 - Eu acho que vocês estão confundindo. [A15-G3-C4]
A11 - Eu lembro de o professor explicar uma vez sobre metais conduzir calor. [A11G3-C5]
A14 – Verdade, eu tenho uma vaga memória também. [A14-G3-C6]
A11 – Ele falou que metais são bons condutores de energia e eletricidade. [A11-G3C7] Então o copo de alumínio vai conduzir energia mais rápido. [A11-G3-C8]
A12 - Você quer dizer que ele vai esquentar mais rápido por ser um metal? [A12-G3C9]
A11 - É ué, então vamos pensar para não errarmos. [A11-G3-C10]
A14 - Mas e o vidro, ele não conduz energia? [A14-G3-C11]
A11 - Não me lembro se ele falou sobre isso. [A11-G3-C12]
A14 – Mas, eu me lembro que meu pai sempre que vai beber ele gosta do copo de
alumínio deve ser alumínio mesmo. [A14-G3-C13]
A14 - A responde isso aí mesmo vamos ver.
A11 – professor vamos responder, tem que ser o de alumínio porque ele mantém
gelada a bebida no copo. [A11-G3-C14]
RVS – Resposta está errada. O próximo grupo, vai ter que dizer qual recipiente e o
porquê.
RODADA 5.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A13 - Eu falei pra ela, o vidro demora mais para esquentar, é só pensar quando você
coloca uma panela de alumínio e uma de vidro no fogo[A13-G3-C15], a de alumínio
vai esquentar mais rápido, porque o alumínio é um condutor de calor. [A13-G3-C16]
Pensa na cerveja de lata, ela gela mais rápido, mas ela vai esquentar mais rápido
também, porque o calor da sua mão vai para ela. [A13-G3-C17]
A13 – Ali, eles responderam exatamente o que eu falei. [A13-G3-C18]
A14 - Nossa, não acredito que erramos. [A14-G3-C19]
A11 – Cara, vocês deveriam ter me ouvido, agora vamos torcer para o prêmio ser
ruim, pois era para termos ganhado. [A11-G3-C20]
RODADA 5.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
(silêncio)
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APÊNDICE E - Transcrição das falas do grupo 4 durante o jogo
RODADA 1.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A16 - vamos fazendo, vamos fazendo que eles vão errar e nós vamos pegar essa!
[A16-G4-U1]
A19 – a, essa eu sei fazer! [A19-G4-U2]
A16 - vocês sabem isso né?
A16 – tem que ver o gráfico né? [A16-G4-U3]
A17 - é tem que ver o gráfico. [A17-G4-U4]
A19 - Eu sei, mas vocês sabem fazer também né?
A19 – Pessoal, pensa em um gráfico, exotérmica é quando no gráfico começa baixinho
e vai ficando alto e endotérmica é ao contrário. [A19-G4-U5]
A18 – isso, vamos imaginar que de baixo para cima é exotérmica e de cima pra baixo
endotérmica, daí talvez a gente consegue chegar na resposta. [A18-G4-U6]
A16 – fechou então, vamos esperar se eles errarem e essa questão chegar para nós,
a gente pega e acerta. [A16-G4-U7]
A16 – tínhamos que ver com o professor se nós não poderíamos ver o gráfico. [A16G4-U8]
A19 - Gente presta atenção em mim, endotérmica é de cima pra baixo e exotérmica
de baixo pra cima. [A19-G4-U9]
RODADA 1.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A19 – eu queria pegar aquela questão do gráfico, mas, o outro grupo pegou. [A19G4-U10]
A17 - A lá, escutem!
RODADA 1.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A19 – gente a questão que eles pegaram é “por que usamos blusas em dias frios?”
[A19-G4-U11]
A18 - Vamos pegar a 7 ou a 20 na nossa vez, já que o outro grupo acertou a do gráfico.
[A18-G4-U12]
A19 - Gente eles erraram, vamos pegar essa então. [A19-G4-U13]
RODADA 1.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A16 – vamos pegar essa da blusa agora!
A16 – Professor, já queremos responder! [A16-G4-U14]
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A16 - O que eu aprendi é que, quando a gente usa blusa, coberta, ou qualquer coisa
que a gente usa no frio para se aquecer eles funcionam como isolante no nosso corpo,
daí eles mantêm a temperatura corporal nossa, fazendo com que a gente não perca
energia para o ambiente. [A16-G4-U15]
RVS – Isso aí pessoal, resposta está correta. Parabéns!
RODADA 1.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A18 – Ah, o outro grupo pegou a 20. [A18-G4-U16]
A19 – Gente, parece ser fácil, só saber calcular, essa questão vai ser nossa próxima
vítima. [A19-G4-U17]
A17 - O grupo não conseguiu responder.
RODADA 2.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A19 - Eles têm que explicar o que é calor.
A16 - O calor, é o que gente? [A16-G4-D1]
A18 - Eu acho que é a liberação de energia. [A18-G4-D2]
A19 - Eu acho que é algo assim também. [A19-G4-D3]
RODADA 2.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A19 - Queria pegar a questão do calor. Qual que era?
A17 - Não me lembro, queria pegar ela também.
A16 – Gente vamos procurar aqui pra ver se temos algo sobre o calor e vamos acertar!
[A16-G4-D4]
RODADA 2.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A19 – afe, o grupo pegou a do calor! [A19-G4-D5]
A19 – Gente, fiz uma resposta aqui sobre calor, então se eles errarem a gente vai
pegar. [A19-G4-D6]
A16 – deixa eu ver ai! [A16-G4-D7]
A19 - Se quiser mudar algo, pode mudar!
A18 – a eles acertaram, afe! [A18-G4-D8]
RODADA 2.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A16 – nossa gente, achei que era mais fácil (risos)! [A16-G4-D9]
A19 – estamos ferrados! [A19-G4-D10]
A16 – vamos fazer, me ajuda aí. [A16-G4-D11]
A17 – vamos lá grupo, vamos fazer os cálculos! [A17-G4-D12]
A19 – gente, divide esse valor aqui por 2, quanto dá?
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A17 - Dá 148,2, anota ai!
A19 - Beleza, calma aí, que vou fazer o outro cálculo. [A19-G4-D13]
A18 - Se não der tempo, a gente continua fazendo, daí se nenhum outro grupo pegar
a gente acerta. [A18G4-D14]
A19 - Professor acabamos, não sei se está certa (risos)! [A19-G4-D15]
RVS – Pessoal, faltou pouco para vocês acertarem, não é essa a reposta correta. A
questão deve voltar ao painel.
RODADA 2.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A19 – aí gente, o que a gente errou aqui? [A19-G4-D16]
A16 – vamos continuar fazendo! [A16-G4-D17]
A17 - Gente parece fácil [A17-G4-D18], mas não entendi onde erramos. [A17-G4D19]
A19 - Vamos tentando aqui, quem sabe a gente acerta. [A19-G4-D20]
A19 - Gente, acho que sei onde erramos, ó, lembrei que temos que cortar essa água
com essa, daí inverte essa reação aqui, com isso, a gente inverte o sinal do valor e
soma no final. [A19-G4-D21]
A16 - Isso, daí no final, a gente soma tudo. [A16-G4-D22]
A19 - Aí gente, não acredito, eu achei mesmo onde nós erramos, isso aqui é o produto
[A19-G4-D23], nossa agora vai dar certo! [A19-G4-D24]
A19 – pega a calculadora aí, que agora eu me animei (risos)! [A19-G4-D25]
RODADA 3.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A16 - Quando a gente cozinha algo, a gente está passando calor para o alimento.
[A16-G4-T1]
A18 – Sim, daí é exotérmica! [A18-G4-T2]
RODADA 3.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A17 - Se pegou fogo e eles estavam dentro do prédio, eles sentiram calor e desespero
(risos). [A17-G4-T3]
A16 – gente, foi uma combustão. [A16-G4-T4]
RODADA 3.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A19 – Gente, ainda estou naquela questão dos cálculos, não estou convencida desse
cálculo. [A19-G4-T5]
A17 - Verdade, dá medo de errar de novo. [A17-G4-T6]
RODADA 3.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A19 - Vamos gente, vamos focar aqui, pega a 12 lá! [A19-G4-T7]
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A16 – gente, temos que responder se é endotérmico ou exotérmico em cada mudança
de estado físico que está descrito aqui na imagem. [A16-G4-T8]
A16 - Gente me ajudem! [A16-G4-T9]
A17 - na vaporização que é do estado líquido para o gasoso, é endotérmico porque
absorve calor. [A17-G4-T10]
A18 – por quê?
A17 – você tem que aquecer para vaporizar [A17-G4-T11], pensa quando vai fazer
café, água não começa a ferver e subir vapor? [A17-G4-T12] Então o fogo fornece
energia para o canecão daí a água muda do líquido para o gasoso. [A17-G4-T13]
A19 - Nossa verdade, não tinha pensado nisso [A19-G4-T14], vamos acertar essa
questão aí, eba! [A19-G4-T15]
A19 – mas gente, quando a panela está cozinhando, libera o vapor [A19-G4-T16],
quando libera não é exotérmico? [A19-G4-T17]
A16 – você está confundindo, está liberando o vapor, não energia. Para a água
vaporizar ela absorve energia. [A16-G4-T18]
A19 - A sim, ela absorve energia e aumenta a agitação das moléculas, agora eu
entendi. [A19-G4-T19]
A17 - Do sólido para o líquido, ele também absorve calor, pensa, se você colocar o
gelo no sol ele vai absorver energia, derreter e ficar líquido. As moléculas estarão
agitadas. [A17-G4-T20]
A19 - Nossa verdade, o gelo absorve energia do sol e derrete. [A19-G4-T21]
A18 - Fechou vamos montar a resposta aqui então. Agora fiquei animado, eu estou
entendo esse negócio e quero ganhar! [A18-G4-T22]
A19 – Professor, vou responder, nós acreditamos que a resposta é (inaudível) [A19G4-T23]
RVS – Isso, a resposta está correta.
RODADA 3.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A19 – a questão que o grupo pegou, tem que falar sobre a energia quando a gente
sua. [A19-G4-T24]
A16 – então, o corpo aquece, daí a gente transpira. [A16-G4-T25]
A16 - Quantas será que os outros grupos acertaram?
A19 - Acho que a gente está empatado.
RODADA 4.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A16 - Gente, essa questão é sobre a roupa no varal. [A16-G4-Q1]
A19 - A 100 graus célsius, a água começa a evaporar a nível do mar.
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A18 - a gente, não vamos pegar essa não se eles errarem [A18-G4-Q2], é muito difícil.
[A18-G4-Q3]
RODADA 4.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A19 - Gente essa do iogurte parece fácil. Vamos pegar ela se eles errarem. [A19-G4Q4]
A16 – pelas informações que o professor deu, eu anotei aqui, dá para fazer os
cálculos. [A16-G4-Q5]
A17 – é só fazer regra de 3, mas eu vi o outro grupo falando que vão pegar. [A17-G4Q6]
A19 – não tem problema, vai que eles erram também.
A18 – A, o grupo errou não acredito. [A18-G4-Q7]
A19 – Tomara que dê para a gente pegar! [A19-G4-Q8]
RODADA 4.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A16 - Eles vão errar! [A16-G4-Q9]
A19 – qualquer coisa a gente pega a do varal lá, essa a gente sabe mais ou menos.
[A19-G4-Q10]
RODADA 4.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A19 -vamos refazer os cálculos para não errarmos (risos). [A19-G4-Q11]
A17 - Nem acredito, se a gente a certar, vamos ficar na frente! [A17-G4-Q12]
A18 – Vamos, vamos! [A18-G4-Q13]
A19 - Soma aí vai, faz com calma para não errarmos. [A19-G4-Q14]
A16 – professor, para o tempo que vamos responder! [A19-G4-Q15]
A16 - Professor deu 64 kj! [A16-G4-Q16]
RVS – Isso mesmo, dá esse valor, vocês fizeram certinho, resposta correta!
RODADA 4.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A16 – nossa, nem acredito que vamos ser os campeões, que top, gostei demais do
jogo! [A16-G4-Q17]
A19 – também gostei e vou gostar mais ainda se ganharmos! [A19-G4-Q18]
A18 – nossa, que frio na barriga gente, quero ganhar! [A18-G4-Q19]
A19 – A, eu só penso no prêmio agora(risos)! [A19-G4-Q20]
RODADA 5.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A17 – nossa, que questão fácil que eles pegaram! [A17-G4-C1]
A19 - o que é?

102

A17 – para responder porque sentimos mais fome no frio. [A17-G4-C2]
A16 – é porque a gente gasta mais energia [A16-G4-C3], daí precisa repor (risos).
[A16-G4-C4]
A19 – a gente não pode perder essa rodada, temos que acertar, se não eles vão
empatar e é a última. [A19-G4-C5]
A17 - Eles vão acertar, é muito fácil a questão. [A17-G4-C6]
A16 – Afe, o grupo não soube responder. [A16-G4-C7]
RODADA 5.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A16 – a, o outro grupo pegou! [A16-G4-C8]
A19 - E acertou ainda afe! [A19-G4-C9]
RODADA 5.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A16 – Nossa, essa questão é massa, tomara que eles errem. [A16-G4-C10]
A19 – Gente, eles não vão errar, essa é fácil! [A19-G4-C11]
A17 – A, se eles errarem, a gente pega e acerta! [A17-G4-C12]
A18 – a lá, eles vão responder! [A18-G4-C13]
RODADA 5.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A16 – vamos pegar essa, é fácil [A16-G4-C14], o alumínio é um metal ele conduz
calor. [A16-G4-C15]
A19 – calma gente, não vamos apavorar, é a última questão nossa. [A19-G4-C16]
A16 – professor, vamos responder!
A16 – O copo de vidro ele vai manter mais a temperatura por ser de cerâmica, como
o de alumínio é um metal e metal conduz energia, ele vai esquentar mais rápido. [A16G4-C17]
RVS – Parabéns pessoal, resposta está correta!
RODADA 5.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A19 – a, essa que elas pegaram, não vão acertar nunca. [A19-G4-C18]
A16 – nossa, ganhamos, nem acredito, top, parabéns pra nós! [A16-G4-C19]
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APÊNDICE F - Transcrição das falas do grupo 5 durante o jogo
RODADA 1.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A20 - essa tem que ver o gráfico, não tem como a gente resolver, o gráfico está na
questão. [A20-G5-U1]
A21 – tá, mas eu quero saber o que é endotérmica. [A21-G5-U2]
A22 – aqui ó, tenho no caderno, endotérmica é quando ela absorve energia. [A22-G5U3]
A23 – Nossa, pena que nosso grupo é o último a responder, porque se eles errarem,
nós poderíamos pegar, essa questão é fácil. [A23-G5-U4]
A20 -Se eles errarem, não é só falar o contrário? [A20-G5-U5]
A21 - A não vai ser, o professor vai querer que explique. [A21-G5-U6]
A22 - vixe, aí ferrou! [A22-G5-U7]
A20 - aí não falei pra você, o professor falou que tem que explicar. [A20-G5-U8]
RODADA 1.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A21 – o primeiro grupo falou que era exotérmica, né? [A21-G5-U9]
A20 -sim, tem que falar que é endotérmica e explicar agora. [A20-G5-U10]
A21 – o grupo 2 agora respondeu o que você falou, a gente ia acertar. [A21-G5-U11]
RODADA 1.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A20 - É sobre a blusa, mas eu não sei explicar. [A20-G5-U12]
RODADA 1.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A20 – O outro grupo pegou a questão que o anterior errou. [A20-G5-U13]
A21 – vamos ouvir a resposta dele pra ver se a gente entende. [A21-G5-U14]
RODADA 1.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A22 – nossa que questão enorme e difícil. [A22-G5-U15]
A21 – a gente não dá sorte mesmo! [A21-G5-U16]
A20 – gente, não vamos conseguir, é de cálculo e eu também não sei fazer. [A20-G5U17]
A21 – ela fala de mol, eu tenho algo aqui sobre mol vou procurar. [A21-G5-U18]
A20 – a mas não é exatamente isso que a gente está precisando. [A20-G5-U19]
A21 - Tem alguma coisa a ver com delta, entalpia [A21-G5-U20], mas realmente eu
não sei. [A21-G5-U21]
RODADA 2.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
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A20 - Essa que eles pegaram parece ser fácil [A20-G5-D1], é para explicar o conceito
de calor. [A20-G5-D2]
A21 - Vou procurar no caderno aqui. [A21-G5-D3]
A20 – Meu, vamos fazer assim, vamos tentar fazer essa aí, mesmo não sendo a gente.
[A20-G5-D4]
A22 – Verdade, assim, a gente tem bastante tempo, se quem pegar ela errar, a gente
pega e tenta acertar. [A22-G5-D5]
A20 – Fechou então! [A20-G5-D6]
A20 – meu, olhando aqui, eu achei como fazer aquela que erramos [A20-G5-D7], não
acredito. [A20-G5-D8]
A20 – e não parece ser tão difícil. [A20-G5-D9]
A21 – nossa, é só fazer esses cálculos aqui e ver o sinal que dá. [A21-G5-D10]
A22 – vamos tentar fazer ela também, daí a gente pega ela também. [A22-G5-D11]
A20 – Ah, tem que ter os valores e eu não anotei. [A20-G5-D12]
A23 – afe, também não. [A23-G5-D13]
RODADA 2.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A20 – a, o outro grupo pegou a questão de cálculo que a gente queria, afe! [A20-G5D14]
A21 - Vamos focar na do calor então. [A21-G5-D15]
A20 -Mas eu não sei explicar o que é calor. [A20-G5-D16]
A22 - Vamos tentar juntas ué, nós somos um grupo! [A22-G5-D17]
A20 – eu tinha no caderno sobre calor, mas acho que era no caderno antigo. [A20G5-D18]
RODADA 2.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
(silêncio)
RODADA 2.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A20 - Nossa meu, em química eu sou muito ruim, não entendo nada. [A20-G5-D19]
A21 – nossa, eles pegaram aquela de cálculo e erraram, se eles não conseguiram,
nós também não vamos conseguir. [A21-G5-D20]
RODADA 2.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão
A21 - Nossa meu, a gente pegou outra questão de cálculo. [A21-G5-D21]
A20 - Procura aí sobre quilo joule, a professora passou aquela vez, eu lembro. [A20G5-D22]
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A22 – eu também lembro, tem no caderno, é uma unidade de medida de energia,
procura aí que vai nos ajudar a responder. [A22-G5-D23]
A22 - A professor, a gente tentou, mas acho que está errada. [A22-G5-D24]
A20 - Vem aqui perto, pois não quero falar alto.
RVS – Infelizmente está incorreto uma parte do cálculo. Volte a questão ao painel,
quem sabe na próxima vocês não conseguem
RODADA 3.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A21 – gente cadê meu caderno, vou deixar no jeito para a próxima questão. [A21-G5T1]
A20 - A gente precisa pegar uma questão que não seja de cálculo [A20-G5-T2], nós
só demos azar até agora. [A20-G5-T3]
A22 – verdade, não estamos sabendo fazer as de cálculos, ele devia dar mais tempo
também, 4 minutos é pouco pra gente que não sabe direito. [A22-G5-T4]
A20 – gente, agora que percebi que aquela de cálculo que erramos é parecida com
esse exercício que tenho no caderno aqui. [A20-G5-T5]
A21 - Nossa verdade é parecida mesmo. [A21-G5-T6]
A21 - Na hora que erramos, eu lembrei que tinha no caderno, daí procurei e achei.
[A21-G5-T7]
A20 - Que bom então, se ninguém pegar, a gente pode pegar ela de novo e acertar.
[A20-G5-T8]
A22 - Beleza, fechou! [A22-G5-T9]
A21 – caso alguém pegue e acerte, vamos tentar a sorte de pegar uma de teoria.
[A21-G5-T10]
A22 – é ué, as duas de teorias que a gente sabia eles pegaram antes. [A22-G5-T11]
A20 – olha que questão fácil que o grupo respondeu [A20-G5-T12], é sobre a reação
que ocorre entre o fogo, panela e alimento quando cozinha o alimento, eu acho que
essa a gente iria acertar também (risos). [A20-G5-T13]
RODADA 3.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A21 – será que tem alguma ordem as questões sobre teórica e de cálculo? Ou é
aleatório? [A21-G5-T14]
A23 – a sei lá, vamos pegar dos cantos, parecem que estão mais fáceis. [A23-G5T15]
A20 – a próxima que a gente pegar, a gente anota ela, se não conseguirmos, a gente
fica tentando, quem sabe a gente acerta. [A20-G5-T16]
A21 – ué, imagine, se as pessoas estiverem dentro de um local pegando fogo, a
sensação térmica vai ser calor. [A21-G5-T17]
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RODADA 3.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A20 – nossa meu, essas questões teóricas estão fáceis, só a gente que não pega
elas, só de cálculo (risos). [A20-G5-T18]
RODADA 3.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A21 – aí meu, outra teórica fácil, é para falar tipo, do estado sólido para o líquido, é
exotérmico ou endotérmico? [A21-G5-T19]
A20 – a vamos pegar essa então se eles errarem, essa a gente consegue acertar
(risos)! [A20-G5-T20]
A21 – tomara, estamos sem nenhum ponto. [A21-G5-T21]
A20 – a mas também, estou sem meu caderno aqui, daí fica difícil tentar fazer sem ter
uma referência. [A20-G5-T22]
RODADA 3.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A22 – Vamos, é a nossa vez, pega dos lados eu acho que são as teóricas. [A22-G5T23]
A20 - Gente, nós temos que explicar o que acontece quando a gente sua ao fazer
exercícios. [A20-G5-T24]
A21 – eu acho que tem a ver com metabolismo, porque minha prima tem metabolismo
lento e ela, quando vai fazer exercício, ela não sua. [A21-G5-T25]
A20 – vamos focar em cima disso então, agora vamos acertar! [A20-G5-T26]
A21 – vamos chamar o professor aqui, para ele ver a resposta, não vamos falar alto
não. [A21-G5-T27]
A20 - Beleza vou chamar ele.
RVS – Isso aí pessoal, resposta (inaudível) correta, parabéns!
RODADA 4.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A20 – aí meu, agora vai, conseguimos acertar uma, vamos que vamos, quero mais
questão agora! [A20-G5-Q1]
A21 - Pena que só tem mais uma aula, ele poderia ficar o resto das aulas né, aí seria
melhor. [A21-G5-Q2]
A22 - Verdade, agora que acertamos me animei também! [A22-G5-Q3]
RODADA 4.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
A20 – essa é fácil, não é? É sobre a roupa secar no varal tem que falar o que acontece.
[A20-G5-Q4]
A21 - Se der, vamos pegar ela então.
RODADA 4.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
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A20 – gente eles erraram a da roupa no varal, vamos formular uma resposta aqui, se
der, a gente pega quando chegar nossa vez. [A20-G5-Q5]
A23 – eba, fechou então! [A23-G5-Q6]
A22 – então, a roupa seca por conta do vento que bate nela e pelo calor do sol eu sei
isso. [A22-G5-Q7]
RODADA 4.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A20 – só está saindo questão de cálculo agora. [A20-G5-Q8]
RODADA 4.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A20 – gente, vamos responder o que a gente tinha formulado. [A20-G5-Q9]
A21 - Nossa meu, não acredito que erramos, a hora que a gente pega uma teórica a
gente erra. [A21-G5-Q10]
RODADA 5.1 (Grupo 1 vai escolher e responder uma questão)
A20 - A meu, queria ter acertado mais uma, afe! [A20-G5-C1]
RODADA 5.2 (Grupo 2 vai escolher e responder uma questão)
(silêncio)
RODADA 5.3 (Grupo 3 vai escolher e responder uma questão)
A21 – essa do copo eu sei, tipo, o copo de alumínio, ele é um metal e conduz energia
[A21-G5-C2], então, só de você segurar ele na mão, o calor da sua mão vai fazer a
bebida esquentar, então tem que ser a de vidro para manter por mais tempo gelado.
[A21-G5-C3]
A20 – então já sabem né meninas, se chegar na gente, é essa que vamos pegar.
[A20-G5-C4]
A22 - Tomara que errem meu, a que raiva (risos)! [A22-G5-C5]
RODADA 5.4 (Grupo 4 vai escolher e responder uma questão)
A20 – afe meu, o outro grupo já pegou aquela questão do copo, que raiva! [A20-G5C6]
A21 - Tomara que errem. [A21-G5-C7]
A22 afe, eles acertaram. [A22-G5-C8]
RODADA 5.5 (Grupo 5 vai escolher e responder uma questão)
A20 – nossa meu, nossa última questão, e é de cálculo (risos). [A20-G5-C9]
A21 – vamos tentar mesmo assim, quem sabe a gente acerta. [A21-G5-C10]
A21 - a não vai dar tempo, deixa quieto. Pelo menos tentamos. [A21-G5-C11]
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APÊNDICE G - Produto Educacional – Jogo didático
Quimoenergia
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APRESENTAÇÃO

O recurso didático chamado de produto educacional é resultado de uma
pesquisa do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da
Natureza, da UTFPR- Campus Londrina. O produto está inserido no Apêndice B da
dissertação

intitulada

“CONTRIBUIÇÕES

DE

UM

JOGO

DIDÁTICO

NA

MOBILIZAÇÃO DE FUNÇÕES PSICOLÓGICAS SUPERIORES”18, na qual este
produto foi aplicado junto a estudantes da terceira série do Ensino Médio de um
colégio estadual no norte do Paraná, em novembro de 2018.
Diante da grande dificuldade de despertar nos estudantes o interesse pela
disciplina de Química, visto que muitos dos conceitos estudados são complexos e
abstratos, cabe ao professor buscar novas metodologias e repensar sua prática a fim
de mudar essa realidade.
Dentre as diversas alternativas metodológicas a utilização de jogos didáticos
tem se mostrado um recurso muito propício no contexto de sala de aula. De acordo
com Soares (2013), os jogos didáticos são uma boa alternativa para o professor mudar
sua prática, tornar a aula mais atraente e interessante para os estudantes, aliando a
diversão e o dinamismo ao aprendizado de conceitos complexos de Química.
A experiência mostra que o professor deve compreender que o jogo, por si só,
não apresenta uma solução viável para a melhora da aprendizagem, ele deve vir
acompanhado de objetivos, critérios e concepções dos próprios professores. Se os
jogos forem utilizados adequadamente, eles poderão servir para que os estudantes
queiram jogar bem e, dessa forma, se empenham mais em superar seus obstáculos
cognitivos e emocionais. Uma vez que estão motivados durante o jogo, eles ficam
mais ativos mentalmente (KISHIMOTO, 2009).

SILVA, R. V. da. Contribuições de um Jogo Didático na Mobilização de Funções Psicológicas
Superiores. 2020. 155p. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da
Natureza) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina.
1
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Para tanto, desenvolveu-se um jogo de questões-problema de nome
Quimoenergia envolvendo conceitos de Termoquímica, na busca de práticas docentes
inovadoras que incentivem o enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem de
Química, tornando-o mais acessível e motivante aos estudantes. O produto é
destinado a professores de química para ensinar o conteúdo de Termoquímica, bem
como fazer uma revisão do conteúdo caso já tenha lecionado sobre.
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1 DESCRIÇÃO DO JOGO

O jogo é caracterizado como de cartas com questões-problema, todas
relacionadas com o cotidiano dos estudantes. Cabe ressaltar que o jogo não se
baseou e nem foi adaptado de nenhum outro. O jogo como um todo foi estudado e
desenvolvido desde o início. O nome Quimoenergia nasceu da junção Quimo
(Química) e Energia.
O jogo é composto por 20 cartas as quais, cada uma, é relacionada à uma
questão-problema elaborada. Essas questões-problema abordam conceitos sobre
Termoquímica, por exemplo: energia, temperatura, calor, sensação térmica, entre
outros. As cartas foram confeccionadas em papel cartão 250 gramas no tamanho de
10x15 centímetros, com impressão digital frente e verso e com plastificação dura
(imagem 1). Compõem o jogo: uma carta com as regras no tamanho de 21x29,7
centímetros e um caderno respostas de tamanho 21x29,7 centímetros com 6 páginas,
todos com plastificação dura.
Imagem 1 – Carta Questão-Problema 1

Fonte: O autor (2020)
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Outro material elaborado foi o painel central do jogo, o qual serviu para
acondicionar e organizar as cartas (imagem 2). Esse painel foi produzido em lona de
PVC, com impressão digital e bolsas acopladas para a inserção das cartas. Todas as
artes tanto das cartas quanto do painel foram elaboradas pelos autores deste trabalho.

Imagem 2 – Painel Central do Jogo

Fonte: O autor (2020)
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Além das cartas e do painel foi elaborado um bloco de folhas personalizadas
tamanho de 29,7x42 centímetros (imagem 3) para que os estudantes pudessem
durante o jogo construir suas respostas, fazer cálculos e anotar as informações que
acharem importantes.

Imagem 3 – Bloco de Folhas

Fonte: O autor (2020)

O jogo Quimoenergia pode ser aplicado a estudantes do Ensino Médio e
Superior. Basta que tenham um conhecimento prévio sobre Reações Químicas e
Cálculos Estequiométricos para jogar. O professor pode utilizar o produto tanto para
iniciar o conteúdo com os estudantes bem como finalizar ou após ter feito a parte
introdutória da Termoquímica, por exemplo: conceitos de Energia, Calor,
Temperatura, Sensação Térmica e Liberação e Absorção de Energia.

118

2 COMO JOGAR

Para o uso do jogo, o professor deverá fixar o painel com as cartas das
questões-problema de modo que fique visível por todos e propor que se dividam em
até 5 grupos. Cada grupo deverá ter um aluno como líder, o qual desenvolverá a
função de se deslocar até o painel, retirar a carta escolhida pelo grupo, ler e apresentar
aos demais grupos e ao professor a resposta elaborada por eles. Durante o jogo, o
professor deverá assumir o papel de mediador entre os grupos e seus integrantes,
esclarecendo possíveis dúvidas sem dar respostas e também incentivando a
cooperação, discussão e a manifestação de diferentes pontos de vistas que possam
surgir.
No início do jogo, o líder de cada grupo terá o direito de lançar um dado. Quem
obter o maior número no lançamento do dado terá o direito de começar o jogo, seguido
dos demais líderes de forma decrescente. Se ocorrer o empate os participantes terão
a chance de lançar o dado novamente até que ocorra o desempate e possa iniciar o
jogo. O primeiro grupo deverá se dirigir até o painel e retirar a carta escolhida pelo
grupo, após, deverá ler a questão problema em voz alta para que todos os
participantes ouçam. Em seguida, o líder deverá se juntar aos demais membros do
grupo e elaborar a resposta. Cada resposta deverá ser elaborada em no máximo 4
minutos.
Assim que finalizar o tempo ou a resposta, o líder deverá apresentar a todos.
Caso esteja correto, o grupo ficará com a carta, a qual será utilizada para contabilizar
a quantidade de acertos para posterior anúncio do grupo vencedor. Caso a reposta
esteja errada, a carta deve ser devolvida ao painel no seu devido lugar e passará a
vez para o próximo grupo. O próximo grupo poderá escolher a mesma carta ou uma
nova carta. As demais ações serão como descritas anteriormente. É muito importante
que o professor faça essa mediação e informe aos grupos a importância de se prestar
atenção às questões que estão sendo resolvidas por outros grupos, pois as questões
poderão voltar ao painel e serem escolhidas por qualquer grupo seguinte. Ganha o
grupo que responder corretamente o maior número de questões.
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O jogo torna-se desafiador a partir do momento em que os estudantes poderão
pôr em prática os conhecimentos construídos durante as aulas anteriores e, ainda,
pela troca de conhecimentos e discussões com os demais membros do grupo, além
de as questões abordarem situações problemas da vida cotidiana de todos os
estudantes. Estima-se que o tempo de aplicação do jogo para uma turma de,
aproximadamente, 40 estudantes, deva ser de aproximadamente 3 horas seguidas,
uma vez que os estudantes têm a possibilidade de responder às questões novas ou
as que já foram respondidas mas incorretamente por outros grupos. O quadro 1, a
seguir, apresenta as regras do jogo Quimoenergia.
Quadro 2: Regras do Jogo
REGRA
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

DESCRIÇÃO DAS REGRAS
O professor será o juiz, o qual irá verificar as respostas e confirmar se estão certas ou
não, bem como orientar todo o jogo.
Colocar o painel na parede e fixar as perguntas em seus respectivos lugares.
Os participantes deverão formar, no máximo, 5 grupos, não ultrapassando 8 integrantes
cada.
Cada equipe deverá escolher um líder. Esse líder não poderá ser trocado depois de
escolhido.
Cada equipe receberá uma caneta e um bloco de anotações para anotarem as
respostas.
O líder de cada equipe deverá jogar o dado para decidir quem começará a jogar. A ordem
de escolha das questões será por ordem decrescente do número tirado. Se houver
empate, os líderes empatados deverão jogar o dado entre si e quem tirar número maior
será o primeiro.
A primeira equipe a jogar poderá escolher entre a questão-problema 1 a questãoproblema 20.
O líder é quem deve ir até o painel, retirar a questão e ler em voz alta para todos ouvirem.
Após, a equipe deve se juntar para responder a questão.
O tempo para responder poderá ser de até no máximo 4 minutos por questão.
Cada equipe só poderá responder à questão na vez do seu grupo.
Se a resposta for correta, a equipe ficará com a carta, a qual será usada no final para
contabilizar a equipe vencedora.
Caso a equipe responda errado, a questão voltará para o painel, podendo então ser
escolhida por qualquer equipe, desde que esteja em sua vez.
Se acabar o tempo e a equipe não tiver respondido, ela perderá a vez e a questão voltará
para o painel.
Todas as respostas deverão ser anotadas no bloco de anotações fornecido no início do
jogo.
Nas questões que envolvam cálculos, se a equipe acertar a resposta, o juiz (professor)
poderá demonstrar a resposta no quadro, se achar necessário.
Serão consideradas respostas corretas as que forem iguais ao gabarito. Para questões
teóricas serão consideradas as respostas que indicam os conceitos que o gabarito
trouxer.
O juiz não mencionará qual foi o erro da questão, irá apenas dizer se está correto ou
incorreto.
Cada equipe responderá apenas uma questão por vez, mesmo se acertar a resposta.
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19

Não será permitido nenhum tipo de consulta aos demais grupos. Caso alguma equipe
seja flagrada desrespeitando essa regra, será desclassificada.
20
20 - Será vencedora a equipe que acertar o maior número de questões.
21
Em caso de empate, as equipes deverão tirar o desempate por meio do dado.
Fonte: O autor (2020).
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3 QUESTÕES DO JOGO

3.1 QUESTÕES-PROBLEMA 1 E 2
Imagem 4 – Questões-problema 1 e 2

Fonte: O autor (2020)
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3.2 QUESTÕES-PROBLEMA 3 E 4
Imagem 5 – Questões-problema 3 e 4

Fonte: O autor (2020)
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3.3 QUESTÕES-PROBLEMA 5 E 6
Imagem 6 – Questões-problema 5 e 6

Fonte: O autor (2020)
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3.4 QUESTÕES-PROBLEMA 7 E 8
Imagem 7 – Questões-problema 7 e 8

Fonte: O autor (2020)
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3.5 QUESTÕES-PROBLEMA 9 E 10

Imagem 8 – Questões-problema 9 e 10

Fonte: O autor (2020)
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3.6 QUESTÕES-PROBLEMA 11 E 12
Imagem 9 – Questões-problema 11 e 12

Fonte: O autor (2020)
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3.7 QUESTÕES-PROBLEMA 13 E 14
Imagem 10 – Questões-problema 13 e 14

Fonte: O autor (2020)
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3.8 QUESTÕES-PROBLEMA 15 E 16
Imagem 11 – Questões-problema 15 e 16

Fonte: O autor (2020)
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3.9 QUESTÕES-PROBLEMA 17 E 18
Imagem 12 – Questões-problema 17 e 18

Fonte: O autor (2020)

130

3.10 QUESTÕES-PROBLEMA 19 E 20
Imagem 13 – Questões-problema 19 e 20

Fonte: O autor (2020)
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4 INSTRUÇÕES PARA IMPRESSÃO DOS MATERIAS

Os arquivos para serem impressos foram exportados em PDF e estão
projetados para impressão em A4 (21x29,7cm), exceto o painel. Cabe lembra que, a
seguir, faremos apenas instruções e sugestões, cabe ao professor acatá-las ou fazer
da maneira que achar mais viável.

4.1 IMPRESSÃO DAS CARTAS QUESTÃO-PROBLEMA

Utilize papel couchê 300 gramas (liso ou fosco) A4 tamanho 21x29,7cm para
impressão das cartas. O arquivo está no Apêndice X (páginas X-XX) e deve ser
impresso 5 folhas frente e verso. Após a impressão, corte as folhas em 4 de acordo
com a marca de corte.

4.2 IMPRESSÃO DAS REGRAS

Utilize papel couchê 300 gramas (liso ou fosco) A4 tamanho 21x29,7cm para
impressão das regras. O arquivo está no Apêndice X (páginas X-XX) e deve ser
impresso em 1 folha frente e verso. Após a impressão, corte a folha na marca de corte
para dar acabamento.

4.3 IMPRESSÃO DO GABARITO

Utilize papel couchê 300 gramas (liso ou fosco) A4 tamanho 21x29,7cm para
impressão do gabarito. O arquivo está no Apêndice X (páginas X-XX) e deve ser
impresso em 3 folha frente e verso. Após a impressão, corte a folha na marca de corte
para dar acabamento.
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4.4 IMPRESSÃO DA FOLHA DE RESPOSTAS

Utilize papel offset 90 gramas A4 tamanho 21x29,7cm para impressão das
folhas respostas. O arquivo está no Apêndice X e deve ser impresso de acordo com
a quantidade que o professor precisar.

4.5 IMPRESSÃO DO PAINEL

A impressão do painel fica a critério do professor. Caso queira fazer a
impressão, baixar o arquivo que está no Apêndice X e enviá-lo para uma gráfica fazer
a impressão em LONA. O painel tem tamanho de 70x90 cm, totalizando 0,63 metros.
As bolsas, nas quais ficarão dispostas as cartas de questões, têm tamanho de
11x15cm.
Caso o professor não opte por fazer a impressão do painel, o mesmo pode colar no
quadro as questões com fita dupla face, o importante é que as questões fiquem
visíveis aos estudantes.
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APÊNDICE E – PAINEL

Para baixar o painel, leia o QR CODE abaixo:

