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RESUMO 

Este trabalho pretende analisar e explorar as possibilidades do uso do lúdico 
como uma ferramenta para se trabalhar a avaliação da aprendizagem, ou seja, de 
acordo com características relacionadas ao lúdico, tais como liberdade e 
criatividade entre outras peculiares ao tema, apresentando e trabalhando com os 
alunos buscando um maior comprometimento, participação e cooperação por 
parte deles tanto com o professor, quanto com seus colegas. A idéia básica é 
que, utilizando-se de atividades lúdicas, independentemente de ser um jogo ou 
não, pode-se discutir o que os alunos aprenderam sobre determinados conteúdos 
de Química vistos no ensino médio e superior. Assim, com a proposição de jogos 
e atividades lúdicas no ensino de Química, procuramos identificar erros 
conceituais nos alunos e corrigi-los diferentemente de uma prova ou exame, 
tentando minimizar os erros por parte dos alunos. Para isso, trabalhamos com 
dois tipos de atividade, uma, um jogo criado por nós denominado Perfil Químico, 
no qual, os jogadores tentam acertar o perfil que pode ser: de um cientista, de 
uma substância, de um elemento químico ou de um equipamento ou vidraria 
presentes dentro de um laboratório. Esse jogo foi apresentado em turmas de pós-
graduação em Química a fim de testá-lo e verifica-lo como resultado da pesquisa 
de tese em turmas da graduação da Universidade Federal de Goiás. A outra parte 
do nosso trabalho foi uma atividade com experimentos desenvolvidos e filmados 
pelos alunos, no qual, eles realizavam o experimento para explanar um conteúdo 
de Química. Essa filmagem era apresentada para o restante da turma e 
analisamos por meio das apresentações dos vídeos, quais as facilidades ou 
dificuldades que os alunos possuíam em apresentar o conhecimento químico e 
com isso, conseguimos problematizar juntamente com a turma as questões que 
geraram maior dificuldade, fazendo com que os alunos aprendam realmente o 
conteúdo já estudado. Os resultados mostraram que é possível trabalhar o lúdico 
na avaliação da aprendizagem, principalmente formativa e diagnóstica, fazendo 
com que os alunos revejam conteúdos não apreendidos e compreendidos e que 
em uma prova ou exame realizados comumente não existe a possibilidade de 
voltar em conteúdos já ensinados pelo professor. Além de discutir conteúdos que 
para os alunos não tenham relevância. O jogo ou a atividade lúdica pode mostrar 
a aplicabilidade daquele conteúdo, ou seja, trabalhar com a contextualização e 
principalmente com a interdisciplinaridade tentando relacionar os conteúdos 
principalmente das ciências exatas como Física, Química, Biologia e Matemática. 
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ABSTRACT 
 

This thesis aims to analyze and exploit the use of recreation as a tool to assess 
learning, i.e., according to characteristics related to playfulness, such as freedom 
and creativity, working with students in order to obtain a greater commitment, 
participation and cooperation with the teacher, and with their peers.The basic idea 
is that using recreational activities, whether or not a game, it can be checked what 
the students have learned about specific topics of chemistry in high school and 
college. So, with the proposition of games and ludic activities in the teaching of 
chemistry the students will be evaluated, trying to identify misconceptions and 
correct differently from traditional evaluation, in which there is no possibility of 
returning to the content in order to try to minimize the errors by the students. On 
this way, two types of activity have been developed. The first was a game created 
by us, called chemical profile, in which players try to find out a profile, which can 
be of a scientist, a substance, a chemical element, glassware, or a device present 
within a laboratory. This game was used in graduate classes in chemistry in order 
to test it and applied as a result of the research thesis in undergraduate classes at 
the Federal University of Goiás The other part of this thesis was an activity with 
experiments developed and filmed by students, who performed an experiment to 
explain  a chemistry content. That footage was presented to the rest of the class 
and, through the presentations of videos, the ease and difficulty that students had 
to present the chemical knowledge have been analyzed, and then, the issues that 
have generated more difficulty have been problematized along with the class, 
having the students to actually learn the content that had already been studied. 
The results showed that it is possible to work out the playfulness in learning 
assessment, particularly formative and diagnostic, causing students to review the 
content that they have not assimilated, and also, not learned and understood and, 
which in a traditional assessment, there would not be  possible to get back on the 
content already taught by the teacher. In addition to discussing contents that the 
students do not consider relevant, the game or ludic activity can show the 
applicability of that content, i.e., working with the context and especially with the 
interdisciplinary, trying to relate the contents of the hard sciences such as physics, 
chemistry, biology and mathematics. 
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Na minha adolescência minha mãe ao me ver, como ela 

mesmo dizia, com “brincadeiras”, sempre resmungava 

dizendo que não tinha “fé em mim”, pois, eu fazia 

“tudo brincando”, não imaginava ela, que isso poderia 

se tornar uma linha de pesquisa em várias 

universidades do país. 
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1.1 Por que trabalhar com lúdico e avaliação da aprendizagem? 

  

Na licenciatura do curso de Química da Universidade Federal de Goiás tive 

a oportunidade de conhecer diversas linhas de pesquisa em educação tais como, 

formação de professores, análise de livros didáticos, identificação de concepções 

alternativas dos alunos, modelos e analogias, relações ciência tecnologia e 

sociedade (CTS) e o Lúdico.  

 Em uma conversa informal, já que não tínhamos na época disciplinas que 

contemplavam tal assunto, aprendi que existia a possibilidade de pesquisa em 

uma área nova no ensino de Química, que se utilizava do ludismo para trabalhar, 

principalmente por meio de jogos, a aprendizagem de conceitos, não só em 

ensino de Química, mas, também no ensino de ciências. Tal alternativa parecia se 

coadunar muito com minha maneira de ser e agir. 

 No ano de 2003, os alunos tinham a opção de como trabalho de conclusão 

de curso, ministrar aulas no NUDEC (Núcleo de Ensino de Ciências da Faculdade 

de Educação, agora extinto) ou no CEPAE (Colégio de Aplicação da UFG) ou 

ainda elaborar e desenvolver um projeto de pesquisa na área de ensino de 

Química. Juntamente com um colega de graduação e o professor orientador 

tivemos inicialmente a ideia de criar uma aventura de RPG (role playing game), 

colocando obstáculos relacionados a conteúdos químicos para que os 

alunos/jogadores pudessem resolvê-los. 

 O trabalho de conclusão de curso foi elaborado e aplicado para alunos do 

segundo e terceiro ano do curso de Química, entre eles alunos cursando a 

habilitação de licenciatura e também de bacharelado. Os resultados foram 

anotados em diário de campo para uma posterior análise e o trabalho foi 
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apresentado no Encontro Nacional de Ensino de Química no ano de 2004 

(CAVALCANTI et al., 2004). 

 Como as aplicações e os resultados se mostraram satisfatórios, 

resolvemos levar a ideia adiante. Posteriormente, entrando no programa de 

mestrado da mesma Universidade comecei a trabalhar com o lúdico como linha 

de pesquisa e aprofundando mais questões como teorias de aprendizagem, 

metodologia de pesquisa em educação, questões epistemológicas, entre outras, 

mas, sempre com o intuito de ensinar Química pelo jogo (no caso o RPG). 

 As aplicações da aventura de RPG eram filmadas para posterior análise, e 

logo observamos algo que não estava previsto, pelo menos por mim, que era a 

facilidade com que o jogo detectava falhas conceituais dos estudantes do curso 

de Química. Durante o desenrolar do jogo os alunos discutiam um determinado 

conceito químico na tentativa de solucioná-lo. Assim, fomos observando que 

existiam conceitos até mesmo simples, que os alunos não sabiam, ou achavam 

que tinham compreendido, mas estavam equivocados.  

 Surgiu, então, uma categoria de análise da minha dissertação de mestrado. 

O RPG como ferramenta de avaliação do conhecimento químico (Cavalcanti, 

2007). Essa categoria posteriormente se transformou em artigo e indícios que os 

jogos de maneira geral, não só o RPG, possuem um viés investigador, 

problematizador e de detecção e possível correção do erro (CAVALCANTI E 

SOARES, 2009).  

 Trabalhar com o erro, ou partindo do erro mostrou-se interessante, 

evidenciando para os alunos que às vezes os conceitos não estão totalmente 

apreendidos e que a problematização que o jogo promove servirá para que os 
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alunos compreendam tais conteúdos, em uma visão piagetiana presente em 

minha dissertação. 

 Outro fator importante é que o professor trabalhando com uma prova, 

exame ou teste realizados pelos alunos, não dá a ele a oportunidade de discutir o 

assunto que não foi assimilado ou que os alunos não dominem ou ainda que 

tenham errado. Alguns resultados preliminares em minha dissertação nos norteou 

a observação para o fato de que no jogo essa característica aparece de maneira 

natural, os jogadores vão discutindo e dando contribuições uns aos outros, 

mediante as orientações do professor que conduziu a atividade. 

 Trabalhar com a avaliação é entender melhor o processo de ensino-

aprendizagem, pois, normalmente usamos a avaliação como ferramenta para 

mensurar e promover os alunos, independentemente do ensino aprendizagem. 

Nós como professores, entendendo a proposta da avaliação da aprendizagem, 

que é de discussão do conhecimento e verificação do conhecimento apreendido, 

podemos elaborar, repensar e reorientar nossa prática pedagógica.  

 Uma crítica realizada em torno da avaliação, para a maioria dos 

professores, é que eles não possuem tempo disponível, muito menos condições 

na escola para se praticar uma avaliação processual que verifique, discuta e 

inclua os alunos no processo de ensino-aprendizagem. O uso do lúdico, 

principalmente os jogos, pode ser uma tentativa válida para minimizar tais 

problemas, pois os jogos podem ser construídos para turmas grandes, com pouco 

recurso e com uma grande aceitação, o que dificilmente outra ferramenta 

paradidática irá conseguir. 

 

1.2 Delimitando o Problema e Construindo os Objetivos da Pesquisa 
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Uma pesquisa começa por um problema, que iremos tentar responder 

durante o trabalho: Existe a possibilidade de utilizar o jogo como uma ferramenta 

ou instrumento de avaliação? Quais são as vantagens e desvantagens 

decorrentes dessa utilização? 

Para responder tais indagações, é necessário começar a construir alguns 

objetivos desse trabalho de tese. Assim, considerando-se as ideias e os 

referenciais teóricos do uso de jogos em educação, aliados às questões da 

avaliação da aprendizagem, temos como objetivo geral propor uma atividade 

mensurável que fuja da avaliação somativa, excludente e classificatória existente 

tanto nas universidades como nas escolas de ensino médio e fundamental. Uma 

nova proposta de avaliação que tenta unir os jogos e atividades lúdicas com 

avaliação da aprendizagem. 

De forma mais específica, podemos listar uma série de outros objetivos que 

têm relação com o objetivo geral proposto, a saber: 

- Propor um estudo como o objetivo de trabalhar com o erro, mas não como 

punição e sim como uma prática de discussão e consolidação do conteúdo 

aprendido. 

- Contribuir para que o aluno goste de aprender, que seja prazeroso para 

ele ir para a aula, que ele participe dela de maneira mais efetiva. 

- Analisar e apresentar para o professor e alunos ferramentas para que 

juntos possam melhorar a maneira de como os conteúdos são apresentados para 

a classe. 
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- Mostrar que o jogo pode ser uma maneira de fazer que os alunos estejam 

aferindo/verificando o aprendizado de certos conteúdos em uma determinada 

disciplina. 

- Demonstrar que por meio do lúdico há a possibilidade de uma avaliação 

diagnóstica, que identifique problemas de aprendizagem como falhas conceituais 

nos alunos, para que possam perceber que estão errando e tentar corrigir seus 

erros. 

- Discutir a possibilidade do professor ter condições para verificar essa 

tentativa de correção mediando uma discussão e problematizando o assunto, 

(re)pensando suas aulas, assim como sua prática pedagógica. 

- Analisar e apresentar ferramentas que auxiliem a discussão de conceitos 

químicos ou científicos e que contribuam para a formação do professor, ou seja, 

que ele conheça novas ferramentas e novos métodos para auxiliar tanto na sua 

formação, quanto no seu trabalho como docente. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

Assim, estruturaremos esse trabalho da seguinte forma: começaremos com 

um breve histórico sobre o lúdico e o uso dos jogos, explanaremos as teorias do 

ludismo tentando diferenciar as várias definições sobre lúdico e jogo ou ausência 

de definições mais rigorosas sobre os temas.  

Posteriormente, falaremos sobre a avaliação, sobre suas diferentes 

definições e sobre as discussões dos autores sobre sua desvinculação junto ao 

processo de ensino-aprendizagem e os problemas que tal aspecto acarreta. 
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Apresentaremos o método, em sua caracterização qualitativa/quantitativa 

tentando justificar sua escolha. 

Apresentaremos ainda, os resultados referentes a aplicação de um jogo 

didático chamado de Perfil Químico e no capítulo 5 abordaremos os resultados 

obtidos a partir da aplicação de uma atividade lúdica que utiliza vídeos amadores 

em sala de aula e suas relações com a avaliação da aprendizagem. 

Em seguida, apresentaremos algumas discussões a respeito da utilização 

dos jogos em avaliação da aprendizagem, considerando-se as discussões das 

atividades apresentadas nos capítulos anteriores. 

Encerramos com as considerações finais, na qual mostramos os possíveis 

caminhos a serem tomados, finalizando com o referencial teórico a ser 

considerado. 



2. O LÚDICO – ALGUMAS DEFINIÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns acham que algo divertido e prazeroso opõe-se a 

seriedade de um trabalho científico. Nós achamos que um 

trabalho científico necessariamente deve ser prazeroso e 

divertido. 
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2.1 O Jogo, As Atividades Lúdicas e Alguns Conceitos Correlatos 

O uso de jogos e atividades lúdicas com finalidades educativas tem sido 

observado em diversas culturas ao longo da história da humanidade. Mesmo povos 

considerados guerreiros e com formação humana voltada para as práticas bélicas, 

como os espartanos no século IX a.C., consideravam uma educação lúdica 

importante até por volta dos doze anos de idade, em que os jovens desenvolviam o 

estudo de música, canto e danças coletivas (ARANHA, 1996).  

Esse fato é facilmente observado em livros e filmes que retratam uma ficção 

de aspectos históricos, como por exemplo, Coração Valente, 300, Tróia, Gladiador 

(história de Roma), ou outros filmes como, por exemplo, Hércules, Senhor dos Anéis 

entre outros que retratam histórias na qual o lúdico é usado como preparação para o 

trabalho, ou como preparatório para as crianças e adolescentes se tornarem 

guerreiros assim como seus antepassados.  

No período do Renascimento houve uma retomada do uso de jogos em 

atividades de ensino. Ressalta-se que, na Idade Média, algumas dessas atividades 

lúdicas, como os jogos em geral, eram caracterizadas como não sérias em 

decorrência de sua relação com os jogos de azar (KISHIMOTO, 2000). 

Erasmo de Roterdã, considerado um dos maiores expoentes do pensamento 

renascentista, recomenda, em suas reflexões sobre a sociedade e a educação do 

seu tempo, “o cuidado com a graduação do ensino e o abandono de práticas de 

castigos corporais. Ao contrário, seria bom mesmo que as crianças aprendessem se 

divertindo, sem a preocupação com resultados imediatos” (ARANHA, 1996, p. 89). 

Essa ideia de educação pela diversão foi e é compartilhada por muitos 

educadores e muitas escolas, que ainda hoje usam, nos primeiros anos escolares, 

como maternal e jardim para as crianças, o lema “aprender brincando”. Essa prática, 
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consta de vários materiais lúdicos que os educadores usam no dia-a-dia escolar, tais 

como jogos para formar palavras, jogos para identificar figuras geométricas, para 

identificar animais, para aprender os numerais entre outros.  

Segundo Chateau (1987), essa ideia funciona porque no uso de atividades 

lúdicas a criança sai do seu egocentrismo original e passa a aprender a conviver em 

sociedade com outras crianças por meio de jogos e brincadeiras cooperativas e 

competitivas. Assim, tais aspectos podem fazer com que a criança saiba trabalhar 

em grupo e com a competição saiba ganhar e a perder, fatores decisivos para que a 

criança se desenvolva na sociedade. 

No século XVI, os jesuítas incorporaram às suas práticas escolares o uso de 

jogos no processo educativo para o ensino de ortografia e gramática, fazendo com 

que este tipo de atividade adquirisse importância nas propostas pedagógicas de 

então (ROSADO, 2006). O que também acontece hoje em dia como, por exemplo, o 

programa da Rede Globo, Caldeirão do Hulk, com o quadro soletrando que mobiliza 

o país inteiro em torno de um jogo que ganha quem soletrar corretamente uma 

porção de palavras previamente selecionadas. 

Torna-se importante, agora, diferenciar alguns conceitos utilizados na 

realização desta pesquisa. A atividade lúdica refere-se às manifestações que 

envolvem situações lúdicas, ou seja, situações em que estão envolvidos o prazer e o 

divertimento no decorrer da ação. As atividades lúdicas se desenvolvem em várias 

categorias, tais como: jogos; histórias; dramatizações; músicas, danças, canções e 

artes plásticas (DOHME, 2003). 

Os jogos são necessariamente uma atividade lúdica, mas, nem toda atividade 

lúdica é um jogo, segundo algumas definições de uso rotineiro no Brasil e em alguns 

dicionários. Em termos de definição, os jogos, as atividades lúdicas e jogo educativo 
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respondem a significados muito próximos, não iguais, mas complementares. 

Brougère (1998), sobre a polissemia e o uso do vocábulo jogo, nos esclarece: 

 

Definir jogo requer antes de tudo entender o que significa o vocábulo jogo. 
A que corresponde tal palavra, quais são seus usos legítimos? Podemos 
dar a ele uma definição, uma delimitação? O jogo é polissêmico e ambíguo 
como o uso da palavra jogo para diferentes situações. Por exemplo, 
podemos dizer que há um jogo de engrenagem ou um jogo de ferramentas, 
que outrora utilizamos em nosso cotidiano, usando-se ainda a mesma 
palavra para jogo de xadrez. (Brougère, 1998, p.17).   

 

Em outro aspecto, dizemos também que os gatos estão jogando quando 

rolam uma bola, ou até mesmo um cão ao enterrar o seu osso. Em relação ao 

significado polissêmico da palavra jogo, poderia-se perguntar se há diferença entre 

jogo do amor e jogo de panelas, no entanto, a resposta seria afirmativa em se 

tratando da diferença linguística que outros países dão para o vocábulo jogo, como 

por exemplo, game e play, utilizados em países de língua inglesa, sendo que o 

primeiro tem relação com sistema de regras e o segundo com o fato de jogar 

propriamente dito, o que não ocorre no Brasil, por isso, têm–se várias denominações 

para o uso da palavra jogo (CAVALCANTI, 2007). 

Existe no Brasil uma ausência de definição rigorosa em relação ao vocábulo 

jogo, devido, principalmente, à questão da polissemia da palavra (SOARES, 2008). 

Segundo o autor, Jogo é: 

 

Qualquer atividade lúdica que tenha regras claras e explícitas, 
estabelecidas na sociedade, de uso comum, tradicionalmente aceitas, 
sejam de competição ou de cooperação. Podemos citar como exemplos 
nesse caso, os jogos tradicionais, como o futebol, o basquete, alguns jogos 
de cartas de regras iguais em todo o mundo e até mesmo alguns Role 
Playing Games, publicados no mundo todo e que constam da mesma regra, 
assim como vários jogos de vídeo game (SOARES, 2008, p. 32). 
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Jogo é uma situação caracterizada pelo fato de que seres se divertem, têm 

prazer, independente de sua definição. Brougère (1998) considera que o termo é 

compreendido e utilizado na própria ausência de definição rigorosa, isto é, jogo é o 

que o vocabulário científico denomina “atividade lúdica”, portanto, justifica-se o uso 

dos vocábulos jogos, atividades lúdicas e até mesmo jogos educativos. O jogo é 

também uma estrutura, um sistema de regras que existe e subsiste de modo 

abstrato independentemente dos jogadores, fora de sua realização concreta em um 

jogo. Há jogo se houver situação lúdica, presença de um sistema de regras e para 

nós o principal componente: o prazer (LEQUAL, 2011). 

Os debates acerca do jogo ou atividades lúdicas em geral e de seus 

significados levam a se discutir duas funções deste tipo de instrumento. A primeira é 

a função lúdica, ou seja, o jogo propicia diversão e o prazer quando escolhido 

voluntariamente. A segunda é a função educativa, ou seja, o jogo ensina qualquer 

coisa que complete o indivíduo em seus saberes e sua compreensão de mundo. O 

equilíbrio entre estas duas funções seria o objetivo do jogo educativo. Se uma 

destas funções é mais utilizada do que a outra, não há mais ensino somente jogo, 

ou elimina-se o ludismo havendo apenas o ensino (SOARES, 2008). 

Uma proposta de utilização de jogo em educação deve primar por esse 

equilíbrio na tentativa de se juntar dois conceitos, o de jogo que inicialmente não 

poderia servir para fins didáticos por ser divertido e gerar descontração para seus 

participantes e entendido como algo não sério; e o de educação que prima pelo 

comportamento e atenção dos estudantes, não podendo ter espaço para 

brincadeiras, aparentemente distintos. 

Para Soares (2008), a atividade lúdica pode ainda ser definida como uma 

ação divertida, relacionada aos jogos, seja qual for o contexto linguístico, com ou 
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sem a presença de regras, sem considerar o objeto envolto nesta ação. É somente 

uma ação que gera um mínimo de divertimento. Entendemos que este seja 

realmente um dos principais motivos de aplicações de atividades lúdicas darem tão 

certo no ensino. Hoje se discute uma maneira de deixar o ensino mais atrativo para 

o aluno evitando abandono, desistências no meio do semestre, evasão e 

repetências. (EVANGELISTA, 2009). 

O uso de atividades lúdicas como auxílio nas aulas pode ser uma forma de 

deixar a escola, o ensino, a disciplina e as relações aluno-professor mais 

interessantes desde que feita com seriedade e comprometimento. Sobre a seriedade 

ser oposta os jogos HUIZINGA (1980) diz: 

 

“Em nossa maneira de pensar, o jogo é diametralmente oposto à 
seriedade”. À primeira vista, esta oposição parece tão irredutível a outras 
categorias como o próprio conceito de jogo. Todavia, caso o examinemos 
mais de perto, verificaremos que o contraste entre jogo e seriedade não é 
decisivo nem imutável. É lícito dizer que o jogo é a não – seriedade, mas 
esta afirmação, além do fato de nada nos dizer quanto às características 
positivas do jogo, é extremamente fácil de refutar. Caso pretendamos 
passar de ”o jogo é a não seriedade” para “o jogo não é serio”, 
imediatamente o contraste tornar-se-á impossível, pois certas formas de 
jogo podem ser extraordinariamente sérias. Além disso, é facílimo de conter 
várias outras categorias fundamentais que também são abrangidas pela 
categoria da não seriedade e não apresentam qualquer relação com o jogo. 
O riso, por exemplo, está de certo modo em oposição à seriedade, sem de 
maneira alguma estar diretamente ligado ao jogo. Os jogos infantis, o 
futebol e o xadrez são executados dentro da mais profunda seriedade, não 
se verificando nos jogadores a menor tendência para o riso (HUIZINGA, 
1980, p. 08 e 09). 

 

 O jogo pode ser interpretado e encarado como algo não sério, mas, como diz 

o autor o jogo é oposto à seriedade no sentido do risível, da falta de compromisso, 

do desleixo e não porque os jogos sejam algo que não possam ser feito com 

responsabilidade, concentração, seriedade e qualidade. 
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Segundo Kishimoto (2002), o jogo, por ser livre de pressões e avaliações, cria 

um clima de liberdade, propício à aprendizagem e estimulando a moralidade, o 

interesse, a descoberta e a reflexão. 

Cabe salientar que a autora descreve o caráter não sério do jogo, explicitando 

a liberdade que é peculiar no uso de qualquer jogo, seja ele educativo ou não, sem 

pressões por parte de colegas e professores ou de qualquer tipo de avaliação, seja 

ela comportamental, social ou intelectual. 

Para Kishimoto (2002), o jogo não pode ser visto, apenas, como divertimento 

ou brincadeira para gastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, 

cognitivo, afetivo, social e moral. 

Para Piaget (2006), o jogo é construção do conhecimento, principalmente nos 

períodos sensório-motor e pré-operatório. Agindo sobre os objetos, as crianças, 

desde pequenas, estruturam seu espaço e o seu tempo, desenvolvem a noção de 

causalidade, chegando à representação e, finalmente, à lógica. No processo de 

ensino e aprendizagem necessitamos também de representação e lógica bem 

desenvolvidas o que sugere a aplicação de jogos também para adolescentes e por 

que não adultos, auxiliando no ensino aprendizagem principalmente nas disciplinas 

de Matemática, Física e Química entre outras. 

O que Kishimoto não comenta é que mesmo sem a pressão por parte do 

professor e sem algum tipo de avaliação formal o aluno pode ser avaliado através do 

jogo que, bem elaborado pode detectar falhas conceituais, problematizar e sanar 

dúvidas peculiares no ensino de Química (CAVALCANTI E SOARES, 2009).  

O jogo educativo ou atividade lúdica pode servir como um instrumento 

avaliativo utilizado pelo professor sem que o aluno saiba que esta sendo avaliado e 
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evitando qualquer constrangimento e opressão da turma ou de colegas ditos mais 

inteligentes. 

Sabemos que as experiências positivas nos dão segurança e estímulo para o 

desenvolvimento, ao contrário do ensino nos dias atuais que classificam e expõe o 

fracasso do aluno. É importante que o aluno seja estimulado e motivado a aprender 

e freqüentar as aulas e não o contrário, como nos dias de hoje. 

O jogo nos propicia a experiência do êxito, pois é significativo, possibilitando a 

autodescoberta, a assimilação e a integração com o mundo por meio de relações e 

de vivências. Com isso melhoramos a auto estima do aluno, a relação aluno-aluno e 

aluno-professor, além de trazer significado para o aluno e o prazer de estar 

aprendendo certa disciplina (BROUGÈRE, 1998). 

Os jogos educativos ou didáticos estão orientados para estimular o 

desenvolvimento cognitivo e são importantes para o desenvolvimento do 

conhecimento escolar como calcular, ler e escrever. Segundo Chateau (1987), jogar 

é dar uma tarefa ao jogador, ou seja, dar uma atividade a cumprir. O aluno/jogador 

irá se esforçar para conseguir terminar o jogo, tendo concentração e compenetração 

para a resolução do problema proposto. 

Podemos citar um jogo que ajuda os alunos com o conhecimento escolar e 

que não precisou ser adaptado para a educação, sendo aceito inclusive como 

oficinas escolares e até mesmo parte de disciplinas, que é o jogo de xadrez, 

utilizado e reconhecido mundialmente. O aluno se identifica com a utilização de 

jogos por parte da escola e do professor, fazendo com que relação de ambos seja 

melhorada.  

Um conceito bastante complexo para crianças e adolescentes é o das 

medidas, como por exemplo, capacidade, comprimento, peso, densidade, tempo e 
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espaço. O uso de jogos que propiciem vivenciar situações concretas que levem a 

construção desses conceitos pode concomitantemente permitir que o professor 

ensine e avalie seus alunos. Por meio do jogo, o professor se utiliza de um artifício 

lúdico, e tem a possibilidade de uma real interação com seus alunos, o que permite 

conduzi-los a uma autonomia intelectual e moral. 

Essas interações são úteis principalmente para a observação das dificuldades 

e das dúvidas que os alunos apresentam, permitindo ao professor mediador fazer 

uma reflexão e reformulação da sua prática pedagógica além de fazer um 

diagnóstico mais preciso sobre as dificuldades dos alunos, realizando assim uma 

avaliação de fato, onde as dificuldades dos alunos possam ser trabalhadas e 

sanadas. O professor deixa de simplesmente examinar seus alunos e passa a 

diagnosticar seus problemas e suas dificuldades para que posteriormente possa 

pensar em uma prática que resolva este e outros problemas.  

A maioria dos problemas atuais relatados por professores é a questão da 

disciplina ou a falta dela por parte de seus alunos. O aluno que já não aprende um 

determinado conteúdo porque ele realmente é complexo e trabalhoso, juntamente 

com a falta de organização da turma e falta de disciplina irá dificultar ainda mais o 

trabalho dos professores, prejudicando a si mesmo e aos outros alunos interessados 

em aprender tal conteúdo. 

O uso de atividades lúdicas, tais como jogos, danças, música, teatro, rádio 

escolar, atividades de experimentação em laboratórios, ajudam a minimizar esse 

problema. Alguns trabalhos evidenciam tal idéia de que o uso do lúdico, mais 

especificamente os jogos, ajudam a melhorar a indisciplina e antipatia dos alunos 

perante um determinado conteúdo, disciplina e até mesmo professor. (SOARES et 

al. 2003; OLIVEIRA e SOARES, 2005; SOARES e CAVALHEIRO, 2006). 
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2.1.1 A Questão das Regras 

A contribuição dos jogos na melhoria da indisciplina e da falta de interesse se 

dá através das regras do próprio jogo, as quais, todos conhecem e não aceitam que 

outros alunos a burlem ou usem de trapaças. O respeito às regras é condição 

essencial para a manutenção do jogo num mundo próprio e à parte da vida real. 

Desobedecer às regras significa destruir o mundo mágico em que o jogo se encerra, 

quebrar a noção de comunidade de jogadores (RODRIGUES, 2004). 

Segundo Huizinga (1980), o jogo é uma atividade voluntária exercida dentro 

de certos e determinados limites de tempo e espaço, como por exemplo, os esportes 

em geral como o futebol, volei, basquete, esqui na neve, ciclismo entre outras. Ainda 

segundo o autor, isso tudo deve ser realizado dentro de regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias dotadas de um fim em si mesmo, 

acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser 

diferente da vida cotidiana, como por exemplo os jogos de azar ou de tabuleiro, na 

qual, a regra do jogo (perder dinheiro ou no caso dos jogos de tabuleiro voltar casas 

ou pagar punições), faz parte de tensão e alegria quando o jogador consegue seus 

objetivos.  

As regras no jogo, se quebradas, perdem o sentido de atividade de 

competição e de colaboração. Para Chateau (1987), a regra é a ordem posta em 

nossos atos. Distinguindo duas noções de ordem. De um lado, uma ordem objetiva, 

como a dos números ou a dos rios para ir de uma cidade a outra tendo que 

atravessá–lo. De outro lado, uma ordem subjetiva, aquela que se define, para 

facilitar o jogo, nos meus atos e pensamentos. Considerando que só tomamos 

conhecimento da ordem objetiva em função de nossos comportamentos. Como as 
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distâncias são em primeiro lugar, trabalhos a realizar, os obstáculos são julgados em 

função desses trabalhos, sua ordem está implícita no trabalho e não na existência 

exterior. 

Podemos ilustrar essa questão com a brincadeira de embaixadinhas em que a 

pessoa tem que ficar chutando a bola com os pés, joelhos ou cabeça sem que ela 

bata no chão. A regra é simples, a bola não pode tocar no chão, mas, e se ela tocar 

na parede, árvore, poste, portão, ou outra pessoa sem que caia no chão? A pessoa 

irá continuar ou começará outra partida? Se a pessoa estiver jogando sozinha 

provavelmente continuará a contagem, mas, se for uma disputa o outro participante 

interromperá a contagem das embaixadas. Mostrando que a regra se altera 

dependendo do trabalho a ser realizado. 

Para Chateau (1987), considerando-se aspectos filosóficos de definição e a 

existência das regras, o jogo prepara para o trabalho, é introdutório ao grupo social. 

Para a criança, mais ainda para o adolescente, jogar é cumprir uma função, ter um 

lugar na equipe, o jogo, como o trabalho, é, por conseguinte, social. Por ele, a 

criança e o adolescente tomam contato com as outras, se habituam a considerar o 

ponto de vista das outras crianças e adolescentes para assim, saírem de seu 

egocentrismo original. Sendo o jogo uma atividade de grupo, esse relacionamento 

com outros de mesma idade ou de idades diferentes traz um desenvolvimento social 

importante para o amadurecimento do indivíduo. 

Assim, segundo Chateau (1987), a disciplina escolar tem seu modelo na 

disciplina lúdica, que é baseada em regras, fixas ou não, implícitas ou não e assim, 

tenta obter o mesmo sucesso. Os jogos são ferramentas importantes não apenas no 

ensino-aprendizagem, mas, em todo o processo de amadurecimento escolar do 

aluno, que vai da pré-escola à universidade. 
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2.2 O Jogo, Ensino, Aprendizagem e a Interação Social 

Outra característica que precisa ser considerada na identificação da 

importância e do lugar do jogo no processo educativo é a dimensão social atribuída 

a ele. O contato, a interação e a troca de informações presentes no ato de jogar 

propiciam ao jogador a oportunidade de considerar outros pontos de vista sendo, 

desta forma, uma atividade que possibilita o desenvolvimento social do sujeito. 

No caso específico do ensino de Química, existem dificuldades na abordagem 

dos conceitos em decorrência do fato de que esta disciplina trabalha com o mundo 

microscópico e com modelos que exigem abstração por parte dos alunos para uma 

melhor compreensão. O uso de jogos para abordar conceitos químicos surge como 

alternativa para minimizar tais dificuldades, pois o jogo pode atribuir sentidos a partir 

de uma atividade que envolve diversão, simulação do real e construção de 

significados (CAVALCANTI E SOARES, 2009).  

Há, portanto, uma preocupação com o desenvolvimento de facilitadores do 

processo de ensino e aprendizagem de Química em escolas de ensino fundamental, 

médio e superior, buscando mobilizar o interesse nos alunos pela disciplina 

(SOARES et al, 2003). Muito se tem encontrado na literatura sobre o uso de jogos e 

atividades lúdicas no ensino de Química (Soares et al, 2003; Oliveira e Soares, 

2005; Zanon et al, 2008; Cavalcanti e Soares, 2009; Vaz e Soares, 2008, Mesquita e 

Soares, 2008). A tentativa é de tornar mais atraente e significativo o ensino de 

Química para os alunos, ajudando a sanarem falhas conceituais que surgiram tanto 

no ensino médio quanto no ensino superior. 

Consideramos o fator diversão, característico da ludicidade, que permite um 

despertar do interesse do aprendiz ao mesmo tempo em que pode atuar como um 

facilitador para internalização de situações de identificação dos papéis sociais. 
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Percebe-se assim que, em processos relacionados a situações de ensino-

aprendizagem, o uso de recursos lúdicos tem sido um dos caminhos propostos e 

seguidos na busca de resultados efetivos (SOARES, 2008). 

O uso de métodos ou técnicas que diferem do ensino tradicional na prática 

docente decorre, dentre outros fatores, das mudanças e reformas propostas para a 

educação a partir dos documentos orientadores da educação nacional: Parâmetros 

Curriculares Nacionais, Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e 

Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. A proposta contida nestes 

documentos, publicados desde 1998, sugere um ensino contextualizado e 

interdisciplinar almejando a formação de um aluno mais crítico e participativo no seu 

contexto social. Segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 

2006): 

 

O mundo atual exige que o estudante se posicione, julgue e tome decisões, 
e seja responsabilizado por isso. Essas são capacidades mentais 
construídas nas interações sociais vivenciadas na escola, em situações 
complexas que exigem novas formas de participação. Para isso, não 
servem componentes curriculares desenvolvidos com base em treinamento 
para respostas padrão. Um projeto pedagógico escolar adequado não é 
avaliado pelo número de exercícios propostos e resolvidos, mas pela 
qualidade das situações propostas, em que os estudantes e os professores, 
em interação, terão de produzir conhecimentos contextualizados. (BRASIL, 
2006, p. 106) 

 

Salienta-se que a utilização de jogos pode contribuir de maneira significativa 

na construção de um projeto educacional pautado nesta nova proposta ao se 

considerar as características já citadas: a função lúdica aliada à função educativa, a 

inserção do participante em um grupo social e a interação do mesmo com seus 

pares. Além do mais, o jogo permite, pelas suas próprias características, liberdade 

de agir no desenvolvimento da atividade (Dohme, 2003), o que possibilita a 

contextualização e a interdisciplinaridade no decorrer do processo. 
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Ao se enfocar as tendências atuais da educação brasileira, deve-se pensar no 

conjunto da situação, ou seja, para direcionar o processo ensino e aprendizagem 

nesse contexto, torna-se necessário um professor que esteja adequado às 

necessidades formativas da sua profissão e que, consequentemente, atue de 

maneira efetiva na construção de um projeto educacional que seja significativo e 

relevante à vivência do estudante para além dos limites da escola. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, a organização curricular das instituições 

observará várias formas de orientação inerentes à formação da atividade docente, 

entre as quais, o preparo para o uso de metodologias, estratégias e materiais de 

apoio inovadores (BRASIL, 2002). 

Em relação à formação específica do professor de Química, estratégias e 

materiais de apoio inovadores podem ser representados, entre outros, por jogos que 

atuem como situações de construção e apropriação do conhecimento científico por 

meio de atividades lúdicas. Reforça-se, desta maneira, o posicionamento anterior de 

que os jogos se constituem como instrumentos facilitadores no processo ensino-

aprendizagem dos conceitos químicos.  

Em termos de relações sociais construídas, o jogo pode nos remeter a 

interações sócio culturais, pois carrega uma forte carga cultural e social. Tanto 

Piaget (1971) quanto Vygotsky (2003) estudaram e reconheceram o jogo e o 

brinquedo como parte do desenvolvimento do sujeito.  

Se o ser humano se desenvolve por meio de interações com o meio em que 

vive, o jogo é parte presente de tal processo, sendo participante ativo e incentivador 

dessas relações interpessoais e com os demais objetos da sociedade, como 

também consequência de tais fatores. Em termos da relação do jogo com as 
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questões de ensino e aprendizagem de conceitos, não nos aprofundaremos em tais 

teorias nesse trabalho, para não nos tornarmos cansativos e repetitivos. Tais 

relações podem ser obtidas em Cavalcanti (2007) e Felício (2011). 

No dia a dia, ao presenciarmos pessoas em contato com alguma espécie de 

jogo podemos observar que dificilmente elas vão ignorá-lo, ou seja, o jogo favorece 

a integração sócio cultural como, por exemplo, o futebol que é praticado por todos os 

meninos e meninas no mundo, independentemente da classe social. Uma criança 

seja ela rica ou pobre não deixará de jogar futebol pelo fato de que seus 

companheiros e adversários são de classes diferentes. Essa integração promovida 

pelos jogos é buscada incessantemente pela educação e com isso, ratificando mais 

uma vez que o uso de jogos como uma ferramenta para o professor torna-se uma 

boa alternativa. 

Contudo, lembramos que o uso de jogos não pode ocorrer sozinho e sem a 

supervisão do professor, bem como, as aulas ditas tradicionais. O jogo é mais um 

recurso que o professor pode utilizar para tornar uma disciplina, seja ela Química ou 

não, mais interessante e agradável para o aluno.  

Para Kishimoto (2002) e Callois (2001) o jogo contém um paradoxo. Se, por 

um lado, favorece a consecução de certos objetivos, há aprendizagens específicas 

que terão dificuldades de passar por ele. É preciso ter consciência dos limites da 

utilização do jogo na atividade pedagógica, rompendo com uma visão romântica de 

que o jogo seria uma panacéia para todos os males. Na Química não será diferente, 

não temos a ilusão de que todos os conteúdos químicos serão suscetíveis à 

aplicação de jogos. 
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Há conteúdos que talvez o uso de jogos não vá resolver o problema da não 

aprendizagem ou da dificuldade por parte dos alunos. O uso de jogos não irá 

superar as aulas ditas tradicionais com o uso da lousa e do giz, na qual o professor 

fala/transmite algo e o aluno escuta/recebe o que o professor diz, embora com o 

cuidado na confecção e verificação da atividade lúdica, poderá ser de grande valia 

na sala de aula. 

O jogo não resolverá todos os problemas da educação brasileira e não 

substituirá a “transmissão” ou apropriação dos conteúdos pelos alunos da forma que 

conhecemos, com o professor explanando e problematizando determinado assunto, 

porém irá atuar como um facilitador no interesse, motivando e dando significado à 

disciplina ou conteúdo que, para determinados alunos não faz sentido algum. 

Concomitantemente para o professor também será de grande valia, pois, tendo o 

jogo como ferramenta ele poderá avaliar sua prática pedagógica, seleção de 

conteúdos, grau de dificuldade destes conteúdos, bem como, avaliar se o assunto foi 

entendido em sua totalidade por parte dos alunos. 

Com isso, o professor poderá mudar constantemente sua prática pedagógica, 

abordando de maneiras diferentes determinados conteúdos além de poder detectar 

falhas conceituais nos alunos sem que eles saibam que estão sendo avaliados, 

tornando esse processo menos doloroso e menos classificatório para o aluno. 
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2.3 Nossa concepção de jogo dentro da polissemia do vocábulo 

Devido às diversas dificuldades, dada a natureza polissêmica que as palavras 

jogo e brincadeiras trazem em nossa língua e cultura (brasileira, ocidental), esses 

termos, muitas vezes, são utilizados pejorativamente como opostos à seriedade e 

até mesmo como futilidades como já mencionamos. Faz-se necessária a formação 

de grupos de pesquisa que possam refletir acerca desses aspectos e trabalhar o 

rigor na pesquisa em ensino/educação e o desenvolvimento de uma linguagem 

pertinente a esse processo. 

Os parâmetros científicos passiveis de serem explorados e avaliados nas 

pesquisas realizadas envolvendo o ludismo no ensino de química e que levem em 

consideração uma abordagem metodológica rigorosa, podem apresentar 

plausibilidade com o desenvolvimento dessa área ainda incipiente, mas de grande 

potencial. Conciliando-se o desenvolvimento prazeroso e interativo na formação de 

jovens e na melhor elaboração/aquisição da linguagem científica no dia a dia dos 

alunos, poderemos compreender melhor as implicações do conhecimento científico 

e estabelecer usos mais racionais e cuidadosos dos materiais ou tecnologias ao 

nosso dispor. 

Soares (2008), Cavalcanti (2007), Felício (2011), Oliveira (2005), Oliveira 

(2009), vêem tentando estabelecer, no Brasil, alguns vocábulos no intuito de dirimir 

eventuais dúvidas, considerando-se o uso incorreto dos termos em relação à 

literatura e à linguagem internacional. 

 Soares (2008) nos apresenta algumas definições nesse sentido que podem 

servir para essa discussão e que podem ainda, contribuir para nossa reflexão sobre 

o uso e validade na utilização de atividades lúdicas no ensino de ciências. Para o 

autor, Jogo é uma atividade lúdica que tem regras claras e explícitas, estabelecidas 



    

 

36 

na sociedade, de uso comum, tradicionalmente aceitas, sejam elas de competição 

ou de cooperação. O autor cita como exemplos nesse caso, os jogos tradicionais, 

como o futebol, o basquete, alguns jogos de cartas de regras iguais em todo o 

mundo e até mesmo alguns Role Playing Games, publicados no mundo todo e que 

constam da mesma regra, assim como vários jogos de vídeo game. 

Em termos do que seja Brincadeira, Soares (2008) a define como 

“[...]qualquer atividade lúdica em que as regras sejam claras, no entanto, 

estabelecidas em grupos sociais menores e que diferem de lugar para lugar, de 

região para região sejam de competição ou cooperação.” Como exemplo, cita as 

famosas “peladas” de fim de semana, que têm regras consensuais, mas podem ser 

diferentes de bairro para bairro, ou ainda a tradicional brincadeira de tacos (betes, 

em alguns locais) que muda de cidade para cidade, entre outros exemplos 

correlatos. 

O citado autor define também o Brinquedo como o lugar/objeto/espaço no 

qual se faz o jogo ou a brincadeira. Como exemplos temos bola, tacos, peças de um 

tabuleiro, o próprio tabuleiro, campo de futebol, que nada mais é que um tabuleiro no 

qual se joga o futebol, entre vários outros objetos que podem se usados para se 

fazer um jogo ou brincadeira.  

Por fim, a Atividade Lúdica, seria qualquer atividade prazerosa e divertida, 

livre e voluntária, com regras explícitas e/ou implícitas. Para terminar, Soares (2008) 

assim reflete:  

 

[...] geralmente usamos o primeiro dos vocábulos definidos, no caso a 
palavra Jogo, como sinônimo de atividades lúdicas, o que ocorre também 
em outros países. Dizer que jogo é lúdico, ou que jogo é uma atividade 
lúdica, torna-se, portanto, um pleonasmo semelhante a subir para cima, 
descer para baixo, hemorragia de sangue e é claro, jogo lúdico. 
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 A partir dessas definições, é importante colocar a maneira pela qual vamos 

nos referir ao vocábulo durante todo o restante deste trabalho de tese.  

 Fica-nos claro que tudo que é jogo é necessariamente lúdico, na própria 

acepção da palavra. Não entendemos o jogo como competição que instigue ao 

individualismo. A repetição às vezes se faz necessária, exatamente porque é difícil 

separar o vocábulo jogo do vocábulo lúdico, principalmente no Brasil em que ele é 

utilizado para várias outras situações ou sinônimos, parte das vezes em um sentido 

negativo. 

 Na literatura internacional, a polissemia desse vocábulo se faz menos 

presente. O que é necessariamente competição, é game na linguagem anglosaxã e 

quando se refere a divertimento, trata-se de play. Em outras línguas, prevalece o 

significado de divertimento em relação ao vocábulo jogo. 

 Assim, salvo algumas situações nas quais se fará necessária a utilização da 

palavra Jogo, optaremos pelo vocábulo Lúdico, ou Atividades Lúdicas que de certa 

maneira abarcam tudo aquilo que os autores mais contemporâneos definem como 

JOGO. 

Finalmente, temos ainda que definir dois vocábulos de forte interesse em 

nosso trabalho. São eles: Ludismo e Ludicidade. 

O ludismo seria o nome da atividade lúdica, isto é, toda invenção de 

determinadas liberdades (liberdade lúdica) por regras claras e consensuais 

(legalidade lúdica), ou seja, o substantivo que designa a ação em qualquer atividade 

lúdica. Assim, toda atividade que apresenta tais características, apresentaria a 

qualidade da ludicidade. Nesses termos, ludicidade é a qualidade de qualquer ação 

ou exercício do princípio lúdico. 
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Assim, neste trabalho de tese usaremos os vocábulos lúdico e atividades 

lúdicas para situações que geram prazer, para atividades prazerosas mais 

abrangentes como, por exemplo, o teatro, a dança, a música, os vídeos, os 

experimentos de laboratórios, os jogos e atividades de computador entre outras 

atividades que gerem divertimento e prazer. 

Por outro lado, usaremos o vocábulo jogo como uma atividade com regras 

estabelecidas e bem definidas, como por exemplo, o futebol e esportes em geral, 

assim como o uso de jogos de tabuleiros com regras criadas e aceitas pelos 

jogadores ou por grupos de jogadores.  

Partindo desses pressupostos, este trabalho de tese apresentará um jogo 

didático (Capítulo 4) e uma atividade lúdica didática (Capítulo 5), no sentido de 

responder e discutir as perguntas do problema inicial. 

 



3. A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há alguns anos atrás, para mim a avaliação era uma 

prova, um exame que o professor executava para testar 

se nós tínhamos estudado o que ele pediu ou não. As 

provas cobravam um vasto conteúdo e dificilmente esse 

conteúdo era visto novamente, independentemente da 

turma acertar ou não as questões cobradas. Hoje 

avaliação é indissociável da aprendizagem, requerem 

leitura, reflexões, ferramentas, ações, ou seja, uma 

postura metodológica que o professor deve adotar. 
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3.1 Um breve contexto histórico da avaliação da aprendizagem 

No Brasil a avaliação da aprendizagem teve influência dos jesuítas que 

utilizavam procedimentos para controlar, julgar e promover os estudantes. A função 

da avaliação era definida em estabelecer mérito ao aluno, ou seja, controlar a 

formação do estudante no saber, na piedade, na moralidade e na disciplina.  

Segundo Chaves (2003), a Ratio Studorium dos jesuítas, promulgada em 

1559, resultante de mais de meio século de prática educativa, continha propostas e 

normas pedagógicas que objetivavam dar a todas as escolas jesuítas uma 

configuração comum, ou seja, padronização de que e de como educar os 

estudantes. Nessa “cartilha”, estavam definidos minuciosamente os procedimentos a 

serem realizados no processo de julgamento e promoção dos estudantes. 

Fidalgo (2006) relata que a pedagogia tradicional dos jesuítas bem como a 

avaliação da aprendizagem era de caráter regulador, formalista, disciplinador, 

autoritário e desvinculado do processo de ensino e aprendizagem. O que nos leva a 

uma reflexão como professor e também como aluno sobre essa pedagogia e sobre 

as avaliações realizadas nos dias de hoje, na qual, a semelhança com o processo 

feito pelos jesuítas é muito grande. Mesmo depois de muitos anos e inúmeros 

debates sobre avaliação da aprendizagem percebemos que na prática houve pouca 

evolução, os professores continuam a exercer um caráter regulador, formalista, 

disciplinador e totalmente desvinculado do processo de ensino-aprendizagem. 

Ainda segundo Chaves (2003), os alunos eram obrigados a alcançarem 

patamares estipulados como ideais e caso eles não conseguissem deveriam se 

envergonhar do seu desempenho. As avaliações eram feitas por uma banca 

examinadora, na qual levavam em conta aspectos como prova escrita, prova oral e a 

pauta do professor, evidenciando a desvinculação total entre o ensino-aprendizagem 
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e a avaliação, já que, o professor da disciplina não poderia participar das bancas 

para garantir a objetividade e a isenção do julgamento. 

Em dias atuais a desvinculação entre o ensino-aprendizagem e a avaliação 

ainda existe, basta olharmos para escolas com altos índices de aprovação em 

vestibulares considerados difíceis como UFG, UNB, USP entre outras. Estas escolas 

obrigam os alunos a alcançarem patamares ditos como ideais para passar nos 

vestibulares, resolvendo todos os exercícios de provas passadas como uma espécie 

de treino, não preocupando com o real aprendizado de seus alunos. 

De acordo com Fidalgo (2006), a pedagogia, como ramo do conhecimento, 

também proporcionou outras contribuições que influenciaram na avaliação, tais 

como a pedagogia Comeniana, que se centrava no medo para manter a atenção dos 

alunos e com isso usar a avaliação para permanecer este medo imposto pelo 

professor. Os alunos tinham que temê-lo e à própria disciplina e a avaliação era um 

dos fatores que validavam essa ideia.  

A sociedade burguesa também influenciou a educação e consequentemente a 

avaliação, formando personalidade dos educandos e trabalhando com a seletividade 

escolar. Posteriormente, a revolução industrial deu sua contribuição na educação e 

consequentemente na avaliação preocupando-se com a objetividade e classificação 

dos alunos principalmente, por meio de notas.  

Segundo Chaves (2003), com as mudanças no contexto político, social e 

econômico das sociedades houve mudanças também nas instituições escolares e 

mais especificamente nas práticas avaliativas, período denominado de tecnicista, 

visando modelar comportamentos e formar estudantes capazes de atenderem as 

necessidades da sociedade industrial.  
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Assim, a avaliação tornou-se um mecanismo de controle sobre o aluno, 

havendo verificações periódicas de quais conteúdos o aluno consegue absorver por 

meio de provas e testes de cunho somativos. Não há, portanto, preocupação com os 

estudantes que não conseguem dominar conteúdos, atribuindo-os notas, 

caracterizando o processo como um procedimento para cumprir exigências da 

instituição e não com a formação do aluno. Logo, o processo avaliativo torna-se 

meramente instrumental.  

O que não deixa de ser uma realidade nos dias atuais, em que, grande parte 

das escolas está preocupada com a promoção dos alunos para as séries seguintes 

por meio de provas e testes somativos sem se preocupar com o ensino-

aprendizagem e com os possíveis insucessos que os alunos venham a ter. 

Ainda segundo Chaves (2003), nos Estados Unidos, a partir das primeiras 

décadas do século passado, houve uma crescente utilização da mensuração na 

avaliação. O pioneiro desse período foi Tyler (1976 Apud Chaves 2003) que criou 

um modelo de avaliação pautado em cinco passos subsequentes: 

 Formulação clara e precisa dos objetivos; 

 Definição dos objetivos em termos comportamentais, que possibilitem ao 

aluno demonstrar o comportamento previsto; 

 Identificação de situações que demonstrem os comportamentos 

estabelecidos, registrando-os; 

 Construção das escalas de medidas que serão utilizadas para coletar 

informações sobre cada objetivo; e 

 Verificação do grau de objetividade do instrumento de medida utilizado. 

Portanto, a avaliação para Tyler era a ultima atividade para alcançar os 

objetivos tendo um caráter de controle do planejamento, similar ao que ocorria na 
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produção industrial. Essa proposta diferenciava-se da avaliação tradicional pelo fato 

de só poder ser executada se vinculada à prática de ensino e aos seus objetivos. O 

papel de Tyler na avaliação foi tão significativo que entre os anos de 1930 a 1945 

ficou conhecido como o “período tyleriano”, considerado por vários autores como o 

“pai da avaliação educacional”. 

Na história da avaliação surgem autores importantes que diferentemente de 

Tyler (1976 Apud Chaves 2003) acreditavam que o estabelecimento de objetivos 

prévios poderia restringir os programas impedindo novos objetivos. Ele acreditava 

que a avaliação visava julgar o mérito de alguma coisa estabelecendo funções para 

a avaliação: formativa e somativa. A avaliação formativa era usada no decorrer do 

processo informando aos professores e alunos sobre a evolução dos mesmos. Já a 

avaliação somativa ocorria no final de uma unidade, semestre ou ano letivo, com o 

intuito de classificar os objetivos alcançados no final de um processo.   

Ainda, Bloom (1983) foi responsável por criar uma terceira modalidade de 

avaliação: a avaliação diagnóstica. Ele aperfeiçoa o modelo de Tyler do antes e 

depois, baseando sua proposta em momentos do processo de ensino, usando a 

avaliação diagnóstica para identificar no início do processo de ensino-aprendizagem 

o que o aluno sabe e como se devia ensinar um determinado conteúdo (CHAVES, 

2003). 

A partir do final da década de 1970, publicações de cunho crítico relativas à 

avaliação começam a surgir tanto de educadores brasileiros como estrangeiros. No 

Brasil destacam-se autores como Luckesi (2006), Ludke (1990), Hoffmann (2006), 

Romão (2005), Feltran (2002) e Freitas (1998), que colocam em foco a avaliação da 

aprendizagem com suas funções, complexidade, possibilidades e limitações. A 
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avaliação passa a ser enfocada levando em consideração suas implicações 

sociopolíticas, numa perspectiva crítica da educação. 

No Brasil as teorias e práticas da avaliação da aprendizagem tiveram forte 

influência estadunidense e só a partir da década de 1990 é que estudiosos 

brasileiros tiveram acesso mais significativo à publicações de países europeus. 

Segundo Chaves (2003), com a penetração das ideias escolanovistas no 

Brasil começaram a se distinguir termos como mensuração e avaliação. Nos 

Estados Unidos, os termos mensurar e avaliar caminhavam juntos em se tratando 

dos aspectos educacionais. No Brasil não foi diferente, embora fosse possível 

estabelecer diferenças entre medir e avaliar. 

 

3.2 Avaliação da aprendizagem e suas múltiplas definições  

Sobre a avaliação e como suas concepções derivam das de educação em 

geral, Romão (2005), aponta algumas definições de avaliação encontradas nos 

autores mais consagrados e nas publicações mais recentes: 

 Avaliação é o processo de atribuição de símbolos a fenômenos com o objetivo 

de caracterizar o valor do fenômeno, geralmente com referência a algum padrão de 

natureza social, cultural ou científica (BRADFIELD E MOREDOCK, 1963 Apud 

ROMÃO 2005). 

 Esta definição reflete, claramente, a postura classificatória dos autores, pois 

consideram a avaliação como um julgamento de valor com base em padrões 

consagrados e tomados previamente como referência. A distinção que estabelecem 

entre padrões “sociais”, “culturais” ou “científicos” denota uma postura positivista, na 

medida em que não incorporam a ideia de que os padrões científicos são também 

socialmente elaborados. No entanto, segundo Romão (2005), sua obra é preciosa 
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no sentido do tratamento técnico que emprestam aos instrumentos de medida e 

avaliação. 

 Avaliar é julgar ou fazer a apreciação de alguém ou alguma coisa, tendo como 

base uma escala de valores ou interpretar dados quantitativos e qualitativos para 

obter um parecer ou julgamento de valor, tendo por base padrões ou critérios 

(HAYDT, 1988). Haydt ainda repete o conceito de Bradfield e Moredock (1963), 

enquadrando-se também na quase sempre considerada “posição tradicional”.  

O conceito de avaliação da aprendizagem que tradicionalmente tem como 

alvo o julgamento e a classificação do aluno necessita ser redirecionado. No 

entanto, pouco se faz na prática repetindo o conceito tradicional, mesmo que, 

ultrapassado tanto na literatura como nas discussões sobre educação. 

 Desponta como finalidade principal da avaliação fornecer sobre o processo 

pedagógico informações que permitam aos agentes escolares decidir sobre 

intervenções e redirecionamento que se fizerem necessários em face do projeto 

educativo definido coletivamente e comprometido com a garantia da aprendizagem 

do aluno (SOUSA, 1993, p. 46). 

 A maioria do corpo docente da escola vai às reuniões e não discute sobre 

mudanças no ensino tradicional e quando isso acontece não há uma realização do 

que foi proposto ficando excepcionalmente no âmbito teórico. Na prática (aula), o 

professor ainda não deixou de trabalhar de forma tradicional (positivista), 

ministrando aulas assim como foi ministrado a ele. 

 No texto de Sousa (1993) já percebemos a preocupação em não se deixar 

enquadrar na “teoria conservadora”, propondo um “redirecionamento” do julgamento 

e da classificação quase sempre presentes nas concepções anteriores dos 

professores, ou seja, o professor enquanto aluno foi examinado durante seu período 
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escolar, portanto irá desenvolver a mesma prática para examinar, mesmo passando 

por cursos de graduação que consta em suas disciplinas discussões sobre avaliação 

da aprendizagem. 

 Estudos mais atuais voltam-se para uma visão diagnóstica, na qual, a 

avaliação passa a ser um processo de verificação e pesquisa das mudanças de 

estratégias e instrumentos que interferem na condução do processo educativo. 

 Um trabalho que visa a discussão e a utilização de ferramentas que possam 

ajudar o professor ou o futuro licenciado torna-se pertinente, pois, mesmo o aluno 

que cursou disciplinas que trabalham com avaliação da aprendizagem, na prática 

não exercerá uma avaliação em sua disciplina e sim um exame de cunho 

exclusivamente classificatório. 

 Destaca-se, ainda, a formulação coletiva deste processo, que deve garantir a 

aprendizagem do aluno, mas não avança sobre a discussão do grau de socialização 

desse coletivo, nem qualifica o projeto alvo de aprendizagem do aluno. Embora 

avance em relação às concepções meramente classificatórias, não explora todas as 

potencialidades políticas e politizadoras do que denomina “coletivo”, nem dos 

componentes do projeto pedagógico cuja aprendizagem pelo aluno será garantida.  

Para que a avaliação não seja vista somente com práticas “tradicionais” basta 

que ela seja apenas instrumento do processo de tomada de decisão dos “agentes 

escolares”, que trabalham um projeto pedagógico coletivamente formulado e que se 

comprometa com a aprendizagem dos alunos. 

A avaliação consistirá em estabelecer uma comparação do que foi alcançado 

com o que se pretende atingir. Estaremos avaliando quando estivermos examinando 

o que queremos, o que estamos construindo e o que conseguimos, analisando sua 

validade e eficiência (SANT‟ANNA, 1995). 
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A teoria de Sant‟Anna (1995), hesita entre a avaliação diagnóstica e a 

classificatória, pois ainda se preocupa com a “validade” e a “eficiência”, embora 

possamos subentender que a formulação dos padrões de referência dos 

desempenhos registrados pelos alunos sejam sujeitos às decisões dos próprios 

agentes envolvidos no processo de avaliação. 

A avaliação é um juízo de qualidade sobre dados relevantes para uma 

tomada de decisão (LUCKESI, 1995). Professores de ensino médio e superior 

sequer discutem sobre processos avaliativos, promovendo a classificação e a 

competição de seus alunos, as aulas são da mesma maneira que foram ministradas 

aos professores na época que eram alunos, assim como as avaliações. Segundo 

Hoffmann (2006): 

 

Muitos educadores percebem a possibilidade de uma prática inovadora de 
avaliação como restrita aos professores do ensino fundamental, mais 
especificamente aos professores das séries iniciais. (HOFFMANN, 2006, p. 
107). 

 

Segundo Hoffmann (2006), os professores seguem posturas conservadoras: o 

que se percebe atualmente é que o corpo docente do ensino médio e superior 

revela-se muito mais impermeável à discussão da prática tradicional do que os 

professores do ensino fundamental. Nos encontros e seminários manifestam um 

sério descrédito quanto à possibilidade de a avaliação descaracterizar-se, um dia, da 

feição classificatória que a reveste.  

E o que se observa na investigação de sua prática avaliativa é, ao contrário 

de uma reflexão a respeito de determinados procedimentos burocráticos, o 

fortalecimento da prática tradicional de julgamento de resultados ao final dos 

períodos letivos, apesar do seu caráter comprovadamente autoritário. 
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Muito mais forte que qualquer influência teórica que o aluno desses cursos 

possa sofrer, a prática vivida por ele enquanto estudante passa a ser o modelo 

seguido quando professor. Além do mais, a natureza da formação didática de alguns 

professores, na maioria das vezes, caracteriza-se por poucas disciplinas de 

formação pedagógica, ao final do curso, e discussões rápidas no que se refere à 

avaliação. 

Ainda segundo Hoffmann (2006), o que observamos, por exemplo, em nossas 

escolas é a reprodução de práticas avaliativas características de alguns cursos de 

licenciatura: práticas avaliativas ora permissivas (modelos de cursos de formação 

que raramente reprovam os estudantes), ora reprovativas (a partir de cursos como 

os de Matemática, Física e Química que apresentam índices elevados de 

reprovação nas licenciaturas). 

Podemos observar claramente o que Hoffmann quer dizer, quando 

observamos os conselhos de classes das escolas privadas ou públicas. As 

disciplinas com maior índice de reprovação, na maioria das vezes são Física e 

Química. Os alunos passam com notas altas em disciplinas como português e 

história e facilmente é constatado que os estudantes mal sabem redigir um texto. 

Nas escolas e universidades não são discutidas práticas avaliativas muito menos 

fazendo parte de uma disciplina ou até mesmo uma própria disciplina para os alunos 

das licenciaturas incorporarem o hábito das discussões e reflexões sobre avaliação. 

Esse índice de reprovações não é exclusividade do ensino médio. Nas 

universidades brasileiras é comum disciplinas como cálculo, Física e Química serem 

as grandes vilãs quando se trata deste assunto. No próprio curso de Química as 

disciplinas que mais reprovam os alunos são cálculos I, II e III, além de Física ou 
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Química quântica, nas quais, exige-se um bom entendimento do conteúdo de Física 

e Matemática.  

Percebemos essa dificuldade nos alunos do nível superior que refletirá 

significativamente no ensino médio, pois, o professor que não aprendeu um 

determinado conteúdo na universidade dificilmente irá ensiná-lo corretamente para 

seus alunos no ensino médio. Notamos essa dificuldade no decorrer do ano letivo 

em que os professores ignoram conteúdos como equilíbrio químico, cinética 

Química, estudo dos gases entre outros, deixando de ministrar esses conteúdos 

para seus alunos ou ministrando de forma errônea e superficial.  

Nas escolas particulares onde as disciplinas são divididas em três frentes 

(Química geral, físico-Química e orgânica), a maioria dos professores quando possui 

a opção de escolher qual frente deseja trabalhar dificilmente escolherá a físico-

Química e um dos motivos é exatamente a dificuldade de compreender certos 

cálculos e teorias que permeiam a Física e a Química, na qual, o professor como 

aluno não foi muito bem.  

Uma vez estabelecidos os procedimentos de avaliação, os instrumentos e as 

medidas, a atribuição de conceitos e sua aplicação, ou seja, as classificações 

segundo determinados padrões, passam (esses procedimentos) a ser vistos como 

atividades técnicas e neutras ao invés de formas interpretativas e expressivas das 

relações sociais que estão incorporadas dentro da própria ideia de avaliação 

(HOFFMANN, 2006). 

Os professores, principalmente do ensino médio e do ensino superior, além 

de não discutirem propostas e procedimentos de avaliação, são radicais em suas 

propostas de ensino, ou seja, ensinam do jeito que aprenderam, tanto no ensino 

médio, quanto no ensino superior. Diante disso Hoffmann (2006) diz que: 
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É muito grave a resistência dos professores em perceber o autoritarismo 
inerente a tal concepção. Dizer-se que o acompanhamento da produção de 
conhecimento de um aluno possa se dar a partir de dados absolutamente 
precisos e objetivos, através de instrumentos altamente fidedignos, no meu 
entender, é negar o verdadeiro sentido da educação, pois se essa é uma 
relação entre seres humanos, racionais e afetivos, então implica 
essencialmente a subjetividade dessa aproximação, nos entendimentos e 
desentendimentos advindos dessa relação. (HOFFMANN, 2006, p.112). 

 

Em uma visão behaviorista, Hoffmann (2006) diz: “entende-se o diálogo como 

o „perguntar e o ouvir respostas‟. O professor transfere o conteúdo ao aluno e 

verifica posteriormente o quanto o aluno aprendeu”. 

A observação do professor sobre suas descobertas não pode se dar de forma 

absolutamente objetiva e precisa, uma vez que de educador para educando existirão 

igualmente compreensões próprias de ambos os sujeitos dessa relação. Assim, o 

educador poderia considerar uma relação dialógica na avaliação, buscando 

alternativas para estabelecer sua aproximação e descoberta dos diferentes modos 

de pensar. 

Compreendemos que o processo de ensino-aprendizagem vai além de 

“transmitir” um conhecimento ao aluno e verificar se o determinado conteúdo foi 

aprendido por ele, por meio de notas obtidas em provas que estão totalmente 

desvinculadas deste processo de ensino-aprendizagem. Hoffmann (2006), entre 

outros especialistas sugere que a avaliação participe efetivamente do processo de 

ensino-aprendizagem e que adquira um caráter mediador e não se restrinja a uma 

ferramenta para registrar e classificar os alunos. 

Segundo Hoffmann (2006), a perspectiva de avaliação mediadora pretende, 

essencialmente, opor-se ao modelo do “transmitir-verificar-registrar” e evoluir no 

sentido de uma ação reflexiva e desafiadora do educador em termos de contribuir, 

elucidar, favorecer a troca de ideias entre e com seus alunos, num movimento de 
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superação do saber transmitido a uma produção de saber enriquecido, construído a 

partir da compreensão dos fenômenos estudados. Ação, movimento, provocação, na 

tentativa de reciprocidade intelectual entre os elementos da ação educativa.  

Professor e aluno buscando coordenar seus pontos de vista, trocando idéias, 

reorganizando-as. Tal prática seria dificultada, então, pela estrutura curricular do 

ensino médio e superior (muitas disciplinas com pequena carga horária e conteúdo 

programático extenso). É preciso investigar a compreensão pelos professores dos 

termos: acompanhamento e diálogo. Ainda Segundo Hoffmann (2006), ambos 

podem ser entendidos de maneira diferente conforme estiverem atrelados a uma ou 

outra matriz epistemológica. 

Mesmo com o risco reducionista ou de simplificação Romão (2005), diz que:  

 

Podemos reduzir as concepções de avaliação a dois grandes grupos – 
evidentemente referenciados em duas concepções antagônicas de 
educação, positivistas ou dialéticas. Se encararmos a vida como algo dado, 
tendemos para uma epistemologia positivista e, consequentemente, para 
um sistema educacional perseguidor de “verdades absolutas” e 
“padronizadas”. Se, encaramos a vida como processo, tendemos para uma 
teoria dialética do conhecimento e, por isso mesmo, engendradora de uma 
concepção educacional preocupada com a criação e a transformação 
(ROMÃO, 2005 p.58). 

 

Muitos professores defendem a avaliação tradicional principalmente por não 

conhecerem outros métodos de avaliar e por acharem que tal discussão irá gerar 

mais trabalho ao professor que já trabalha muito e é mal valorizado e mal 

remunerado. Os professores, inclusive de ensino superior, reclamam da 

disponibilidade de tempo, que para eles é pouca para se trabalhar com esse tipo de 

metodologia tornando a avaliação um entrave no processo de ensino-aprendizagem. 

A justificativa geralmente reside no fato de que nem sempre é possível ter 

tempo para conversar com todos os alunos, de todas as turmas, sobre todas as 

questões que eles levantam, sobre todas as dúvidas ou dificuldades que eles 
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apresentam nas tarefas, sobre suas questões pessoais. Deve-se pensar na 

avaliação como processo e não como o fim de um trabalho. Turmas lotadas e 

condições precárias na escola também são desculpas para que o professor não 

execute e nem discuta o assunto. 

Segundo Romão (2005), no caso específico da avaliação da aprendizagem, a 

escola brasileira encontra-se prensada entre as duas já mencionadas correntes 

resultantes de duas concepções pedagógicas radicalmente antagônicas. De um 

lado, as teorias educacionais que se auto-intitulam “progressistas” ganham maior 

expressão nas intenções proclamadas dos profissionais do setor; de outro, as 

idealizações competitivas, classificatórias e meritocráticas, embora também 

rechaçando as anteriores, apresentam maior frequência nas práticas efetivas destes 

mesmos profissionais, no dia a dia da escola. 

Os defensores mais radicais do primeiro tipo de avaliação acreditam que 

apenas a auto-avaliação ou a avaliação interna são legítimas, considerando espúria 

toda e qualquer verificação que faz apelo a avaliadores externos ao universo alvo do 

processo avaliativo. Assim, na verificação da aprendizagem, apenas os alunos 

seriam os legítimos avaliadores; na avaliação do desempenho da escola, somente 

os protagonistas envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, e assim por 

diante. 

Esta concepção também vê a avaliação como um processo contínuo e 

paralelo ao processo de ensino-aprendizagem. Por isso, ela é permanente, 

permitindo-se a periodicidade apenas no registro das dificuldades e avanços do 

educando relativamente às suas próprias situações pregressas. 

Segundo Hoffmann (2006), avaliação enquanto relação dialógica vai conceber 

o conhecimento como apropriação do saber pelo aluno e pelo professor, como ação-
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reflexão-ação que se passa na sala de aula em direção a um saber aprimorado, 

enriquecido, carregado de significados, de compreensão. Dessa forma a avaliação 

passa a exigir do professor uma relação epistemológica com o aluno. 

O confronto que se passa na sala de aula, não se passa entre alguém que 

sabe um conteúdo (o professor) e alguém que não sabe (o aluno), mas entre 

pessoas e o próprio conteúdo, na busca de sua apropriação (CHAUÍ, 1980; 

WACHOWICZ, 1991). A avaliação como parte do processo de ensino não pode ficar 

de fora deste confronto, problematizando questões pertinentes para melhor 

apropriação dos conteúdos por parte dos alunos.  

Ainda segundo Hoffmann (2006), o diálogo, entendido a partir dessa relação 

epistemológica, não se processa obrigatoriamente através de conversa, enquanto 

comunicação verbal com o estudante. É mais amplo e complexo e, até mesmo, pode 

dispensar a conversa. Poderíamos, a partir daí, buscar razões para algumas das 

rotinas avaliativas do ensino médio e superior: 

Qual o significado de tarefas e provas realizadas ao final dos períodos 

letivos? Ou tarefas cujo sentido é o de coleta periódica de resultados alcançados 

pelos alunos? Os professores refletem sobre as tarefas dos alunos, seus 

entendimentos, dificuldades, novas descobertas? Justificam-se trabalhos que jamais 

serão discutidos ou analisados em conjunto pelo educador e educando? 

Nas escolas, quando começa a lecionar o professor se depara com várias 

perguntas, mas com certeza, uma sempre acontece: Professor você vai passar 

trabalho? Professor passe um trabalho para ajudar na nota! A prática de se passar 

um trabalho no qual o aluno copia parágrafos dos livros ou muitas vezes só copia o 

conteúdo de sites da internet, já está enraizada na cultura escolar. Não discutimos a 

autenticidade de se passar um trabalho, uma pesquisa bibliográfica entre outras, 
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mas, se não for para uma análise criteriosa sobre o assunto entre professor e aluno 

para que serve um trabalho escolar? 

As provas no final de semestre, por exemplo, se não tiverem um viés de 

investigação e comprovação do que o aluno aprendeu ou necessita aprender ficam 

sem sentido. A própria recuperação realizada ao final do ano letivo pelas escolas 

nada mais é do que uma nova chance para o aluno obter a nota desejada pela 

instituição e, não uma recuperação de fato, pois, o aluno teria que realmente ser 

recuperado, ou seja, aprender o que não foi aprendido ao longo do ano. 

Se o jovem é considerado como um receptor passivo dos conteúdos que o 

docente sistematiza, suas falhas, seus argumentos incompletos e inconsistentes não 

são considerados senão como algo indesejável e um comprovante de sua 

reprovação. Contrariamente, se introduzirmos no ensino médio e superior a 

problemática do erro numa perspectiva construtivista e dialógica, então esses dados 

sobre o aluno transformar-se-ão em elementos fundamentais à produção de 

conhecimento educador/educando.  

A opção epistemológica está em corrigir ou debruçar-se investigativamente 

sobre aprovação ou reprovação, que refletem a visão positivista da avaliação. 

Refletir em conjunto com o aluno sobre o objeto do conhecimento, para encaminhar-

se à superação, significa desenvolver uma relação dialógica, princípio fundamental 

da avaliação mediadora. Segundo Hoffmann (2006), existe uma relação do que se 

deseja aprender com o que se deseja avaliar. Essa relação pode ser observada no 

Quadro I. 
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Quadro I - Concepções sobre aprender e avaliar 

Aprender Avaliar 

Aprendizagem significa modificação 

de comportamento que alguém que 

ensina produz em alguém que 

aprende. 

Avaliação significa o controle 

permanentemente exercido sobre o 

aluno no intuito de ele chegar a 

demonstrar comportamentos definidos 

como ideais pelo professor. 

Dialogar é perguntar e ouvir 

respostas. Acompanhar significa estar 

sempre junto para observar e registrar 

resultados. 

Aprendizagem significa descobrir a 

razão das coisas e pressupõe a 

organização das experiências vividas 

pelos sujeitos numa compreensão 

progressiva das noções. 

Avaliação significa ação provocativa 

do professor, desafiando o educando 

a refletir sobre as situações vividas, a 

formular e reformular hipóteses, 

encaminhando-se a um saber 

enriquecido. 

Dialogar é refletir em conjunto 

(professor e aluno) sobre o objeto de 

conhecimento. Exige aprofundamento 

em teorias de conhecimento e nas 

diferentes áreas do saber.  

Acompanhar é favorecer o “vir a ser” 

desenvolvendo ações educativas que 

possibilitem novas descobertas. 

Fonte: Hoffmann (2006, p.120)  

Segundo Sobrinho (2003), a avaliação produz efeitos, e eles não são 

unívocos. Muitas são as avaliações, muitos seus usos e muitos os efeitos, sendo 

assim nenhuma avaliação é neutra ou inócua. Também é possível afirmar que 

nenhuma avaliação produz certezas. A avaliação não é, portanto, um processo 

autolimitado, que basta a si mesmo. 
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Ainda segundo Sobrinho (2003), a avaliação da aprendizagem serve como 

base para a tomada de decisões e posições que produzem efeitos na vida das 

pessoas. As diferentes concepções de avaliação refletem fundamentos racionais e 

um corpo de princípios, metodologias, instrumentos e procedimentos próprios que a 

cada uma conferem uma feição característica, produzindo efeitos distintos e 

beneficiando diferentes agentes e destinatários.  

Nessa perspectiva, segundo Romão (2005), a avaliação da aprendizagem 

deve ter sempre uma finalidade exclusivamente diagnóstica, ou seja, ela se volta 

para o levantamento das dificuldades dos discentes, para a correção, reformulação e 

aperfeiçoamento dos objetivos e metas propostos. 

Ainda, Romão (2005) aponta algumas concepções de avaliação (hetero, 

externa, quantitativa, classificatória entre outras), que acaba por enganar os 

educandos e as instituições, na medida em que respeitam quaisquer resultados de 

sua atividade, valorizando-os, mesmo no caso de desempenhos medíocres.  

Embora tenha-se uma massificação de provas e questões para treinar alunos 

para o vestibular também não podemos deixar exclusivamente o papel da avaliação 

nas escolas e universidades para auto-avaliações, tendo que se pensar no que 

queremos avaliar e para que queremos avaliar, comprometendo-nos com o processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos. 

Nestas situações as avaliações são comprometidas, pois, se o aluno 

responder que se saiu bem, ou que realmente aprendeu o conteúdo, o professor irá 

acreditar, levando em consideração que nos bimestres anteriores esse aluno se saiu 

bem, ou ainda, se durante todo o processo de ensino e aprendizagem em sala de 

aula um aluno que nunca participou, ou fez exercícios, não foi a lousa, não interagiu 

com outros colegas e durante a auto avaliação esse mesmo aluno responde que se 
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saiu bem, qual o parâmetro que o professor terá para levar em consideração esta 

avaliação? 

No entanto, existem outros autores, como Perrenoud (1999), que defendem o 

contrário sobre a autoregulação. Segundo Perrenoud (1999) “não se trata mais de 

multiplicar os feedbacks externos, mas de formar o aluno para a regulação de seus 

próprios processos de pensamento e aprendizagem, ou seja, o aluno tem ou deverá 

ter, maturidade suficiente para discernir entre o certo e o errado, ou ainda entre o 

que deverá aprender e como ele está aprendendo, de que maneira, e quais suas 

dificuldades em todo o processo. 

Em nosso caso, corroboramos das ideias de Perrenoud, porém, denominando 

a autoregulação de avaliação formativa, contribuindo com alto grau de liberdade, 

comprometimento e compenetração proporcionados pelo uso de jogos como 

descrito no capítulo 1. Nas utilizações de jogos e atividades lúdicas os alunos erram, 

porém, para a superação dos obstáculos propostos nas atividades, eles têm a 

oportunidade de rever o erro discutindo com os colegas para resolver os problemas 

e superá-los terminando o jogo ou a atividade lúdica proposta.  

Ainda segundo as ideias de Perrenoud (1999), destacando a importância das 

medidas de dimensões ou aspectos quantificáveis, rechaçando, na maioria das 

vezes, as descrições qualitativas, por sua subjetividade viciadora da autenticidade 

da expressão dos desempenhos.  

Desse modo (descrições qualitativas cheias de subjetividades), segundo 

Perrenoud, fica difícil realizar uma avaliação que não seja quantitativa, levando em 

consideração que os professores não tiveram uma discussão sobre avaliação e 

muito menos uma disciplina que os norteasse acerca do assunto. O autor comenta 

que uma avaliação qualitativa pode ser mal executada pelos professores e que 
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existe uma subjetividade viciadora, ou seja, se um aluno vai bem no primeiro 

bimestre, no segundo e no terceiro consequentemente ele irá conquistar a confiança 

do professor e mesmo ele saindo mal em uma avaliação terá o respaldo do 

professor. 

Contudo, com certo rigor considerando ainda a importância da periodicidade 

do processo de avaliação e do registro de seus resultados, especialmente nos 

momentos de terminalidade – no caso da avaliação da aprendizagem, ao final de 

uma aula, de uma unidade ou conjunto de unidades, de uma série ou de um curso 

poderiam auxiliar outras formas de avaliação, como por exemplo, avaliações com 

caráter subjetivos. 

Para o sistema educacional, como os pais, os alunos e a escola, na maioria 

das vezes o que importa é o produto, ou seja, as notas obtidas, o resultado de 

determinado desempenho do aluno em relação a conhecimentos, habilidades e 

posturas, não havendo preocupação com os motivos dos alunos não estarem 

aprendendo determinados conteúdos. Os defensores desta concepção, acabam por 

se preocupar demasiadamente com o tratamento técnico e estatístico dos 

resultados. 

 Nas escolas, o apego às notas é inquestionável e não há uma preocupação 

com os alunos que não aprenderam o conteúdo e nem o porquê deles não terem 

aprendido determinado assunto. Podemos ilustrar com um exemplo muito simples: 

se a média da escola é 5,0 e o aluno consegue tirar a mesma nota os quatro 

bimestres ele passa para a próxima série, mas, o que garante que esse aluno 

aprendeu todos os conteúdos necessários para que ele possa ser promovido para a 

próxima série? Será realmente que esse aluno teve uma evolução e 

amadurecimento suficiente para cursar a série seguinte? 
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 Um aluno que começa o ano letivo tira 8,0 no primeiro bimestre, 8,0 no 

segundo bimestre e duas notas 2,0 no terceiro e quarto bimestre sendo aprovado 

por média, terá conseguido aprender de fato conteúdos significativamente? Terá ele 

progredido ou regredido?  

 Essas e outras indagações sobre a avaliação da aprendizagem são 

importantes, pois, o foco da escola deveria ser a formação crítica do aluno, formar o 

aluno para ser um cidadão crítico e autônomo principalmente nas universidades, na 

qual, oferece-se uma profissão ao aluno (professor, médico, engenheiro, químico, 

músico etc.). Mas, o que observamos é que ainda nas universidades os alunos se 

preocupam demais com as notas obtidas e essa preocupação é herdada pela 

concepção sobre a avaliação da aprendizagem de seus professores. 

Segundo Romão (2005), existem três funções para a avaliação na escola 

básica: a função prognóstica, a função diagnóstica e a função classificatória. O autor 

sugere um equilíbrio entre estas concepções. A avaliação, dessa forma, tem uma 

função prognóstica, que avalia os pré-requisitos dos alunos, considerada a 

avaliação de entrada, aquela considerada inicial; uma função diagnóstica, do dia a 

dia, onde são apresentadas as estratégias e os procedimentos, a fim de verificar 

quem absorveu todos os conhecimentos e incorporou as habilidades previstas nos 

objetivos inicialmente estabelecido; função classificatória, avaliação final, que 

funciona como comprovação do nível alcançado pelos alunos, avaliação de saída, 

somatória. 

Nas escolas básicas não é difícil percebermos as três funções dependendo 

das finalidades e do momento em que estamos desenvolvendo o processo de 

ensino-aprendizagem. 
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Ainda segundo Romão (2005), o ideal é que já ao longo do processo de 

aprendizagem, predominasse a função diagnóstica, isto é, a verificação das 

dificuldades dos alunos, a fim de que sejam disponibilizados os instrumentos e as 

estratégias de sua superação. Por isso, mais do que verificar acertos, a avaliação da 

aprendizagem volta-se, substancialmente, para a constatação dos equívocos. Além 

dessa função diagnóstica, o erro é também indicativo fundamental para que o 

professor atento perceba os esquemas e mecanismos que foram acionados pelo 

aluno na solução das situações-problemas que lhe foram apresentadas na 

avaliação. 

Concluindo, pode-se dizer que a avaliação “auto”, “interna”, “diagnóstica”, 

“qualitativa”, referenciada em códigos locais e sociais e respeitosa em relação aos 

ritmos e condições pessoais é fundamental nos pontos de partida e nos da trajetória 

do itinerário pedagógico de cada aluno. Porém a avaliação “hetero”, “externa”, 

“quantitativa” e referenciada em padrões socialmente pactuados aceitos é essencial 

nos pontos de chegada. 

Segundo Romão (2005), na perspectiva desta concepção, podemos 

vislumbrar os seguintes passos necessários da avaliação: 

1) Identificação do que vai ser avaliado; 

2) Construção, negociação e estabelecimento de padrões; 

3) Construção dos instrumentos de medida e de avaliação; 

4) Procedimento da medida e da avaliação; 

5) Análise dos resultados e tomada de decisão quanto aos passos seguintes 

no processo de aprendizagem. 

Analisando esses passos necessários para se fazer uma avaliação dialógica, 

o uso de jogos corrobora perfeitamente com esta concepção, pois, no jogo 
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conseguimos identificar o conteúdo que pretendemos avaliar ou constatar possíveis 

falhas conceituais nos alunos. 

Finalmente, utilizando-se dessas definições em termos de avaliação, mais 

aquelas relacionadas ao uso de jogos em ensino de química e ciências, tentaremos 

realizar a devida correlação entre o lúdico e a avaliação da aprendizagem, utilizando 

duas estratégias básicas entre as várias existentes, como será apresentado no 

capítulo posterior. 

 



4. MÉTODOS 
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4.1 Caracterização do método 

 A abordagem adotada para a análise deste trabalho de tese é o método 

qualitativo. O método qualitativo se preocupa com o universo de significados, 

motivos e atitudes, fatores que podemos encontrar durante as demonstrações dos 

jogos observando se o aluno aprendeu conteúdos de Química, bem como, seus 

significados e suas relações com sua vida cotidiana. 

O método qualitativo de pesquisa tem como características o ambiente natural 

como fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento chave. A presença 

do pesquisador, no ambiente onde se desenvolve a pesquisa, é de extrema 

importância, à medida que o fenômeno estudado só é compreendido de maneira 

abrangente, se observado no contexto onde ocorre, visto que o mesmo sofre a ação 

direta desse ambiente (BOGDAN & BIKLEN 1994). 

O pesquisador qualitativo cria deliberadamente, espaços para o aparecimento 

de conteúdos e aspectos não previstos inicialmente (Anderson, 2000). Segundo 

Triviños (1987), o ambiente, o contexto onde os indivíduos realizam suas ações e 

desenvolvem seu modo de vida, têm importância essencial na compreensão mais 

clara de suas atividades, seja o campo de pesquisa uma sala de aula ou um grupo 

de pessoas não necessariamente em um ambiente educacional. No caso desse 

trabalho, tal aspecto se relaciona com o fato de se demonstrar o jogo em sala de 

aula, no caso do jogo didático perfil químico e também por meio de filmagens de 

ações diversas (experimentos ou explicações de algum conceito de maneira lúdica), 

como fizeram os alunos em suas próprias residências.  

Desta maneira, segundo Triviños (1987), compreender o indivíduo fora de seu 

contexto natural, pode criar situações artificiais que falsificam a realidade e 

produzem interpretações equivocadas. 
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Segundo Bogdan & Biklen (1994), a pesquisa qualitativa é 

predominantemente descritiva. Os dados coletados são mais uma forma de palavras 

ou figuras do que números. Estes dados incluem entrevistas transcritas, notas de 

campo, fotografias, produções pessoais, depoimentos ou outra forma de documento 

como, por exemplo, os vídeos amadores produzidos pelos alunos.  

 Dentro dessa abordagem escolhida, optamos pelo Estudo de Caso como um 

dos procedimentos qualitativos de análise de dados. De acordo com Yin (2001): 

 

Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 
claramente definidos (Yin, 2001, p. 32). 

 

 Quando um pesquisador opta pelo Estudo de Caso, ele pode realizá-lo de 

modo único ou múltiplo. Neste estudo, optamos pelo modelo único. Dentro dessa 

escolha, segundo Yin (2001) existem três versões típicas para a realização de um 

estudo de caso único: 1) quando se trata de um caso que representa todos os 

aspectos de uma teoria bem formulada; 2) quando representa um caso extremo ou 

único, ou 3) quando representa uma oportunidade única de estudos para um 

determinado pesquisador. 

 Assim, escolhemos os itens 2 e 3. Como a aplicação das atividades descritas 

nos capítulos 4 e 5 estão direcionadas a um nível de ensino e a determinado 

público, variável com o tempo e único em seu momento, consideramos também ser 

única a análise da relação desses sujeitos com uma nova visão do conhecimento 

químico, ainda mais quando consideramos o quanto as mudanças do público da 

escola e da sala de aula estão em constante mudança, seja ela social ou 

comportamental. 

Delineada a escolha metodológica, a seguir, descreveremos as duas 
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atividades que foram aplicadas neste trabalho de tese, separadamente, para que 

haja um melhor entendimento facilitando a compreensão das distintas aplicações. 

 

4.2 O jogo Perfil Químico 

 O Perfil Químico é, de acordo com nossas definições discutidas 

anteriormente, um jogo didático de tabuleiro que também se utiliza de cartas para 

que se tenha jogabilidade. É baseado no Perfil da Grow (empresa de jogos), no 

entanto, todas as informações dessa versão, foram pesquisadas, formatadas, 

editadas e elaboradas pelo autor do trabalho de tese. Suas regras serão descritas 

adequadamente no capítulo 4, quando da discussão dos resultados de sua 

aplicação, para melhor entendimento do leitor, das possíveis relações de ludismo e 

avaliação deste jogo. 

 

4.3 Instrumentos de coletas de dados para o Perfil Químico 

Para o jogo Perfil Químico, todas as aplicações desde a aplicação teste foram 

filmadas, transcritas, para posterior análise das mesmas a fim de, coletar os 

resultados. Além das filmagens adotamos o diário de campo como forma de anotar 

resultados que percebemos no momento imediato da aplicação, já que, no jogo perfil 

químico existe na própria regra um mediador que será um jogador ou grupo de 

jogadores, deixando o professor livre para com cuidado observar todos os alunos 

durante a aplicação do jogo.  

 

4.4 Público e Ambiente para o Perfil Químico  

A aplicação teste do jogo foi realizada em uma turma de pós-graduação em 

Química do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. Pensamos que, 
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uma vez confeccionado o jogo seria mais fácil sua aplicação em uma turma, na qual, 

todos os participantes teoricamente sabiam Química e trabalhassem como químicos 

e professores de Química, assim, facilitaria-se a identificação de possíveis falhas no 

jogo ou a necessidade de adaptações em suas regras ou em algumas cartas. 

 As posteriores aplicações foram em turmas da graduação da Universidade 

Federal de Goiás em uma disciplina de núcleo livre (Jogos e Atividades Lúdicas no 

Ensino de Ciências), na qual, frequentam alunos de diversos cursos da mesma 

Universidade, mas, principalmente alunos dos cursos da área de Ciências como 

Física, Química, Biologia, Farmácia, Matemática, Engenharias etc., justificando a 

proposta do jogo em formular cartas que tratam de conteúdos principalmente da 

Química com uma abordagem interdisciplinar permeando assuntos, como por 

exemplo, inércia, forças de atração, funcionamento celular, expressões 

matemáticas, entre outras. Além de abordar assuntos relacionados aos cientistas 

mais importantes das áreas da Física, Biologia e Matemática. 

 A escolha dessa disciplina se justifica pela quantidade de pessoas de vários 

cursos diferentes, oriundas de um ensino médio propedêutico. Se a proposta do jogo 

é avaliativa, pensamos que uma quantidade variável e diversificada de pessoas 

poderia nos trazer um retrato mais imediato do ensino de ciência praticado no nível 

médio de ensino com vias a aplicação para os futuros professores de nível médio. 

Além disso, a própria disciplina foi propícia para o tipo de aplicação. 

O ambiente de aplicação do jogo, foram salas de aulas, participando cerca de 

45 alunos por turma. Salienta-se que tal atividade pode ser realizada fora da sala de 

aula. A disciplina possuía duas turmas em horários diferentes. Os alunos de cada 

turma foram divididos em 6 grupos, considerando-se que o jogo é realizado com 
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possibilidade de 6 pessoas ou 6 grupos se movimentarem no tabuleiro com peças 

que doravante chamaremos de peões, como nos jogos comerciais.  

A atividade durou o tempo de uma aula normal da disciplina, que é de uma 

hora e quarenta minutos. Para futuras aplicações podem-se criar mais peões, 

embora o ideal é dividir a turma em grupos que não ultrapassem 8 componentes. 

Isso é importante quando consideramos o fato de se tratar de um jogo de cartas que 

contém perguntas e respostas, que necessitam de um tempo específico para sua 

compreensão e posterior resposta.  

Uma aplicação, com mais do que 8 componentes implica em um tempo para 

sorteio de cartas diferente e o tempo para perguntar-compreender-responder até 

que haja um vencedor acaba ficando maior, não justificando a aplicação no período 

de uma aula, cujo tempo é muito limitado. 

 Como o jogo foi elaborado por professores de Química com ajuda de 

colaboradores de outras áreas do conhecimento é evidente que a maioria das cartas 

está relacionada à Química, bem como o assunto de laboratório. Nas aplicações 

tomou-se o cuidado de equilibrar os grupos formados com a participação de pelo 

menos um aluno da Química em cada grupo, facilitando a participação e discussão 

dos alunos. 

4.5 Vídeos Digitais Amadores  

As novas tecnologias como os celulares, já estão inclusos acessórios tais 

como, reprodutores de música, vídeos digitais, câmera fotográficas digitais internas 

que fotografam e filmam.  

Como é difícil controlar o uso desses aparelhos em sala de aula, estimulamos 

os alunos a utilizá-los para outros fins. Propondo ao invés de combater, utilizar 

essas tecnologias em sala de aula para melhorar a relação professor aluno e o 
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ensino-aprendizagem de conceitos científicos. Salientamos que esta é considerada 

uma atividade lúdica em termos de definição para este trabalho, como já discutido. 

Nessa parte do trabalho os alunos teriam que propor uma atividade 

experimental, teatral ou lúdica envolvendo e discutindo um conteúdo da Química 

como, por exemplo, ácidos, reações Químicas, soluções, perfumes, água e até 

mesmo história da Química, utilizando-se de filmagens. 

Esses vídeos amadores poderiam ser confeccionados por celulares, 

máquinas fotográficas e até mesmo filmadoras, embora o intuito seja o de trabalhar 

com máquinas e celulares. Os alunos escolheriam um assunto discutiriam o que 

gostariam de trabalhar com o professor e ficariam livres para trabalharem em casa, 

no laboratório e na própria sala de aula.  

Depois que os alunos filmassem o assunto escolhido, apresentariam à turma 

e realizariam uma discussão sobre o tema proposto por cada um. 
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4.6 Instrumentos de coletas de dados para os Vídeos  

Para os vídeos, não houve necessidade das filmagens, uma vez que, os 

próprios alunos confeccionaram suas atividades filmando todos os passos da 

realização dela. Esses vídeos foram recolhidos e analisados pelo pesquisador. 

 

4.7 Público e Ambiente para os Vídeos 

 As atividades filmadas na forma de Vídeos digitais foram propostas em duas 

Universidades diferentes, a Universidade Estadual de Goiás (UEG) e Universidade 

Federal da Bahia (UFBA).  

 Na Universidade Estadual de Goiás a atividade foi proposta para a disciplina 

de Química Geral e Orgânica para o curso de Biologia com habilitação em 

licenciatura parcelada. 

Na Universidade Federal da Bahia a atividade foi proposta para o curso de 

Química, em uma disciplina optativa de jogos e atividades lúdicas no ensino de 

química, para bacharelandos e licenciandos do curso. A escolha desse público tem 

relação com a atuação profissional do pesquisador em ambas as oportunidades. 

 O público na Universidade Estadual de Goiás foi de 27 alunos divididos em 5 

grupos, sendo que o ambiente no qual ela foi realizada foi em um laboratório de uma 

escola pública. Na Universidade Federal da Bahia, foram 10 alunos divididos em 5 

duplas. Os alunos elaboraram seus vídeos em vários ambientes, desde suas casas, 

laboratórios e outras dependências da própria Universidade. 

 As categorias de análise bem como a forma de discussão dos resultados 

apresentados em cada uma das atividades descritas serão apresentadas em seus 

respectivos capítulos. 



5. O PERFIL QUÍMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; 

se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é 

vê-los sentados enfileirados em salas sem ar, com 

exercícios estéreis, sem valor para a formação do 

homem." 

(Carlos Drummond de Andrade) 
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5.1 O jogo Perfil Químico: Regras e Jogabilidade 

 O Perfil Químico é um jogo de tabuleiro educativo, aliado ao jogo de cartas, 

que tem o objetivo de ensinar e avaliar os jogadores partindo de um conhecimento 

prévio, ou seja, aquilo que os jogadores já conhecem, aliando a função lúdica com a 

função educativa, organizando a estrutura cognitiva do aluno, de modo a favorecer a 

acomodação dos conceitos trabalhados. 

 O jogo foi confeccionado a partir de outro jogo conhecido como Perfil da 

companhia de brinquedos GROW®. Nele os participantes dispõem de um tabuleiro 

com um percurso determinado a ser percorrido, ganhando o jogo quem percorrer 

esse trajeto primeiro. Em cada canto do tabuleiro há um retângulo que informa o tipo 

de carta a ser sorteada. No perfil químico cada retângulo, em um total de 4, refere-

se a um tipo de categoria a ser trabalhada durante o jogo. Portanto, no retângulo 1, 

a categoria apresentada é ELEMENTO QUÍMICO. Nos outros retângulos, teremos 

respectivamente, CIENTISTA, SUBSTÂNCIA E LABORATÓRIO.  

 

FIGURA 1 – Tabuleiro utilizado durante o Perfil Químico 
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 As categorias descritas anteriormente são apresentadas na tabela 1, bem 

como o número de cartas que cada uma delas terá no tabuleiro, no seu respectivo 

retângulo.  

Tabela 1 - Cartas do Jogo e seus Conteúdos 

Categoria Número de cartas Refere-se 

Elemento Químico 40 Aos principais elementos 

químicos e suas utilidades no 

cotidiano. 

Cientista 20 Aos cientistas da Física, 

Química, Matemática, Biologia 

que tiveram importantes 

contribuições científicas ao 

longo da história. 

Substância 40 As principais substâncias do 

nosso cotidiano e as 

substâncias mais comuns em 

laboratórios de ciências.  

Laboratório  30 Aos itens mais importantes 

em um laboratório de 

ciências, bem como vidrarias 

e instrumentos. 

 

Para o jogador se movimentar no tabuleiro, no jogo original é preciso que ele 

acerte o item presente em cada uma das cartas em suas determinadas categorias. 

Para determinar quem será o primeiro mediador há uma decisão sobre quem 

começará o jogo. Geralmente é realizado um sorteio de quem escolhe a carta 

primeiro consequentemente sendo o mediador, utilizando o sentido horário para os 

demais participantes tentarem acertar o item escolhido. 

No original existe um mediador que escolhe uma carta e informa aos 

participantes do jogo, do que ela trata (pessoa, lugar, ano e objeto). Os outros 

jogadores escolhem números de 1 a 20 que correspondem a pistas que serão lidas 

para que os participantes tentem desvendar ou simplesmente arriscarem um palpite 

sobre a resposta da carta que o mediador está lendo. O jogador que acerta anda no 
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tabuleiro o equivalente ao número de pistas restantes, ou seja, quanto menos pistas 

os jogadores usarem para acertar a carta em jogo (sendo o máximo de 20), mais ele 

andará. O contrário serve para o mediador, isto é, quanto mais pistas os outros 

jogadores usarem, maior será o número de casas que ele andará no percurso do 

tabuleiro. 

 As regras de movimentação do jogo original foram mantidas e assim como o 

Perfil o jogo criado recebeu o nome de Perfil Químico e contém basicamente o 

mesmo material do jogo original. Este material está descrito na Tabela 2: 

Tabela 2 - Material do jogo 

Material Função 

6 peões O peão serve para a localização do 
jogador no tabuleiro. Neste jogo há 6 
peças de cores diferentes, podendo 
fazer parte do jogo 6 pessoas ou 
grupos de pessoas. 

1 ficha de cor amarela; 
 

Indica o perfil a ser adivinhado pelos 
jogadores. A ficha ficará sobre o 
retângulo indicando o perfil a ser 
discutido (Laboratório ou Substância ou 
Elemento Químico ou Cientista). 

6 fichas de cor azul; 
 

Dadas ao(s) participante(s) na dica “um 
palpite a qualquer hora” aparecendo em 
várias cartas do jogo e é usada para o 
jogador dar um palpite na rodada de 
outro jogador ou grupo de jogadores. 

10 fichas vermelhas para escolha do 
número; 
 

São colocadas no tabuleiro para 
demarcar a quantidade de pistas 
escolhidas pelos jogadores e lidas pelo 
mediador. 

130 cartas; 
 

Cartas embaralhadas para serem 
sorteadas pelo mediador podendo ser 
Elemento Químico, Substância, 
Cientista ou Laboratório. 

1 tabuleiro; 
 

Contém um caminho a ser seguido 
pelos jogadores por meio dos peões, 
indicando um começo, um fim, o 
número de dicas feitas e de qual perfil 
se trata. 

 

 



    

 

74 

5.1.1 Andamento do Jogo 

O jogo começa com os 6 peões na marca início do tabuleiro. O jogador que 

estiver mais próximo ao perfil laboratório, escrito no tabuleiro, começará sorteando 

uma carta. 

 As cartas com categorias, de temas variados: laboratório, elemento 

químico, substância ou cientista, serão colocadas no centro da sala, mesa, 

bancada ou qualquer outro local onde os jogadores ou grupo de jogadores estarão, 

e o jogo começa assim que o grupo ou jogador pegam a primeira carta do baralho. O 

grupo pode chegar a um consenso e decidir outras formas de se pegar a carta no 

baralho, por exemplo, decidir quem começa no par ou impar, tirar a carta do meio do 

baralho entre outras. A categoria que a carta apresenta é marcada com uma ficha de 

cor amarela, indicando aos jogadores o tema a ser explorado (laboratório, elemento 

químico, substância e cientista).  

No sentido horário, os jogadores escolherão um número de 1 a 10 que 

corresponderá a uma pista contida na carta escolhida, como por exemplo, dica 3 de 

uma determinada carta que dará uma informação relevante para acertar a sua 

categoria. O jogador que puxa a carta apenas lê as dicas ou pistas até que seja 

desvendado o enigma, sendo o mediador do jogo. Um exemplo de uma das cartas 

do jogo é apresentado na Figura 2. 

Apesar de enxergarmos na carta um obstáculo epistemológico do tipo 

animista resolvemos manter as características da forma escrita do jogo original. Os 

participantes no jogo original personificam um lugar, pessoa, objeto e ano como se 

eles tivessem lendo suas características aos jogadores, por isso as pistas estão na 

primeira pessoa do singular.  
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FIGURA 2 – Carta do jogo em que a categoria apresentada é SUBSTÂNCIA 

 

Os jogadores terão que acertar do que se trata a carta adquirida, podendo dar 

um palpite por vez, mediante a pista lida a todos os jogadores. O jogador que acertar 

anda as casas do tabuleiro correspondente ao número de pistas de 1 a 10 que 

restarem. O jogador que está lendo (mediador) ou personificando a carta anda o 

número de pistas que foram usados por todos os jogadores, até que o item da carta 

de determinada categoria tenha sido adivinhado. 

Percebe-se que o número de pistas foi alterado do jogo original, que eram de 

20 para 10, isso foi feito para dar agilidade ao jogo que, por ter caráter educativo 

muitas vezes será aplicado no decorrer de uma aula, na qual, o tempo é escasso. 

 Como é peculiar aos jogos, a incerteza e o ludismo fazem parte do Perfil 

Químico e há informações que não contêm pistas para o descobrimento da charada, 

como: perca a vez, avance 1 casa, escolha um jogador para avançar ou retroceder 

casas entre outras. Ao escolher o número referente a estas pistas, o jogador não 

poderá dar um palpite naquela rodada.  

      Diga aos participantes que sou uma SUBSTÂNCIA. 

                Meu nome é Ácido Sulfúrico. 

1. Tenho 7 átomos em minha composição  

2. Sou guardado em frascos de vidro 

3. Sou encontrado na chuva ácida 

4. Não sou dinheiro, mas meço a riqueza dos paises. 

5. Avance 2 casas. 

6. Sou solúvel em água. 

7. Perca a vez. 

8. Formo um sal insolúvel com Bário. 

9. Volte 1 casa. 

10. Tenho enxofre em minha composição. 
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O uso dessa peculiaridade permite aos jogadores torcerem para seus 

adversários escolherem tais pistas e até o jogador que vai escolher o número 

também torce para que ele mesmo não escolha equivocadamente, o que deixa o 

jogo com um aspecto divertido e dependente do componente sorte. Tal aspecto tem 

estreita relação com a presença da função lúdica de um jogo educativo 

(KISHIMOTO, 2002; SOARES, 2008)  

 A pista “um palpite a qualquer hora” também não permite que o jogador se 

pronuncie naquele momento, adquirindo uma ficha azul. Esta ficha indica que o 

jogador pode, a partir do momento que o próximo jogador pedir uma pista, intervir, 

uma vez, para tentar responder à questão.  

Ganha aquele jogador que chegar ao fim do percurso no tabuleiro primeiro. 

Se houver um empate entre os jogadores ganhará aquele que está lendo as dicas 

(mediador), ou seja, o jogador que sorteou a carta. 

 

5.1.2 Exemplo de uma Rodada Durante o Jogo 

 Em um grupo de 6 jogadores o jogador 1 retira do baralho a carta a seguir 

(Figura 3), colocando a ficha amarela no retângulo que representa Elemento 

Químico no tabuleiro, ou seja, todos os outros 5 participantes sabem que as pistas 

que o jogador 1 (mediador) irá ler serão relativas a algum elemento químico 

presente na tabela periódica. 
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FIGURA 3 – Carta do jogo em que o perfil apresentado é ELEMENTO QUÍMICO 

  

O jogador 2 podendo escolher um número de 1 a 10 escolhe o número 7 e o 

mediador lê a pista número 7 em voz alta para todos os jogadores. O jogador 2 que 

detém a vez na rodada responde Bário errando o elemento químico mesmo estando 

o Bário no mesmo período do Césio. Passa a vez para o próximo. O jogador 3 

escolhe o número 2 e novamente o mediador lê a pista. O peão do jogador 3 é 

avançado em 1 casa, ele não tem o direito de responder mesmo sabendo a 

resposta. 

 O jogador 4 escolhe a pista de número 1 e responde Ósmio mostrando que 

não conhece a tabela periódica por números atômicos, escolhendo aleatoriamente 

um átomo que julgasse que tivesse um número atômico parecido. Supondo que o 

jogador seguinte saiba a resposta, mesmo assim ele precisa escolher um número 

que lhe dará o direito de responder ou não o perfil. Ele escolhe o número 3 perdendo 

sua vez e, impossibilitado de responder, passa a vez para o próximo jogador. O 

jogador 6 escolhe o número 4 e lembrando da constituição de um filamento de uma 

lâmpada incandescente responde tungstênio acertando a carta correspondente a 

elemento químico. 

  Diga aos participantes que sou um ELEMENTO QUÍMICO. 

                           Meu nome é Tungstênio. 

1. Tenho Z igual a 74. 

2. Avance 1 casa. 

3. Perca a vez. 

4. Sou usado em filamentos de lâmpadas incandescentes. 

5. Estou na coluna 6 abaixo do molibdênio. 

6. Meu símbolo químico é o W. 

7. Estou no mesmo período do elemento Césio. 

8. Sou um metal. 

9. Volte 1 casa. 

    10. Sou maleável. 
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 No tabuleiro está marcado com as fichas vermelhas o número de pistas lidas 

pelo jogador 1 (mediador), no total de 5, restando mais 5 pistas que não foram lidas. 

Neste caso tanto o jogador que acertou o perfil (jogador 6), quanto o mediador 

(jogador 1) irão movimentar no tabuleiro um total de 5 casas, ou seja, como foram 

usadas 5 pistas o jogador mediador movimentará 5 casas, restando mais 5 casas 

não preenchidas que será o valor a ser movimentado pelo jogador 6. 

 O jogador que acerta o perfil (no caso o jogador 6) será o mediador na 

próxima rodada, retirando uma carta do baralho e novamente colocando a ficha 

amarela no retângulo correspondente do tabuleiro, indicando para os demais 

jogadores de qual perfil se refere, e no sentido horário os jogadores escolherão 

números de 1 a 10 e tentarão descobrir/acertar de que se trata a carta para poder se 

movimentar e completar o percurso no tabuleiro. 

 

5.2 Categorias de Análise do Perfil Químico 

Para o cumprimento dos objetivos propostos, duas categorias de análise dos 

resultados são sugeridas e a Tabela 4 apresenta e explicita as categorias de análise 

escolhidas: 

 

Categoria O que pretende analisar. 

1 O Perfil Químico como 

estratégia de contextualização e 

discussão do conhecimento 

científico. 

A utilização e discussão do 

conhecimento científico na 

resolução dos obstáculos 

propostos. 

2 

 

O Perfil Químico como 

estratégia de avaliação. 

O que o jogador aprendeu em 

sua trajetória escolar, e os usos 
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que ele faz do que aprendeu e se 

ele aprendeu corretamente 

alguns conceitos químicos. 

Quadro 2 - Categorias de Análise 

 

Da jogabilidade e da análise do jogo Perfil Químico surgiram estas duas 

categorias de análises. Primeiramente porque o jogo nos permite colocar pontos 

para discussão que às vezes os alunos não tiveram durante uma aula teórica ou 

tradicional, como por exemplo, no item cientista, que contém informações sobre a 

vida e a pesquisa de um pesquisador ou a aplicação de um determinado elemento 

químico na indústria, medicina e etc., contextualizando o conteúdo químico ao 

mesmo tempo em que os alunos se divertem tentando acertar do que se trata a 

carta escolhida. 

Os alunos necessitam saber a aplicabilidade daqueles conteúdos que estão 

estudando, ou seja, o conteúdo terá que fazer sentido para o aluno. Nessa 

perspectiva o jogo possibilita a apresentação do conteúdo de uma maneira lúdica 

tentando mostrar seu significado e relevância para o aluno. 

Seguindo o mesmo raciocínio, acreditamos que o jogo nos possibilita uma 

interação maior com os nossos alunos e consequentemente conseguimos avaliá-los 

melhor, pois, eles estão livres de pressão, desinibidos, participando mais ativamente 

da atividade diferentemente das aulas teóricas que temos que ficar sempre 

instigando os alunos a participarem da aula mesmo que seja por notas.  

Essa participação mais efetiva nos fez detectar erros conceituais que os 

alunos possuíam, ou seja, certos conteúdos que pensávamos já estarem totalmente 

consolidados como, por exemplo, oxiredução, atomística, ácidos e bases entre 

outros conteúdos e que na verdade existiam falhas e erros que puderam ser 
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discutidos e revistos “em tempo real” ao contrário de uma avaliação tradicional, 

como uma prova, por exemplo. 

Na tentativa de avaliar mais incisivamente o aluno, discutindo todo o conteúdo 

que para ele não fazia sentido, ou até mesmo aquele conteúdo que ele achava que 

havia de fato aprendido e não aprendeu, criamos estas duas categorias de análise 

apresentadas e que serão discutidas a seguir por meio do que chamaremos de 

momentos significativos, nos quais, visam discutir os momentos do jogo em que 

houve discussões importantes, evidências de erros, liberdade e criatividade por 

parte dos alunos. 

 

5.3 Resultados e Discussão do Perfil Químico 

 

5.3.1. A aplicação teste. 

 O jogo, criado com suas devidas adaptações, como descrito anteriormente, foi 

apresentado em uma disciplina da pós-graduação do instituto de química da 

Universidade Federal de Goiás. O intuito inicial da apresentação em uma disciplina 

em que todos os alunos são profissionais da química é de verificar o nível das 

perguntas exigidas aos jogadores. 

 Como a disciplina oferecida era de Jogos e Atividades Lúdicas no Ensino de 

Química, tivemos a liberdade para verificar e modificar itens peculiares aos jogos 

como, por exemplo, tempo de uma carta a outra, tempo de uma resposta para outra, 

tempo total do jogo, divertimento dos jogadores, mediação das discussões entre 

outras, que possibilitariam um melhor funcionamento do material em futuras 

aplicações. 



    

 

81 

 O jogo funcionou dentro do esperado, com algumas intervenções, a 

competitividade foi maior que a esperada, pois, todos os jogadores eram professores 

de química e física. Tal aspecto facilitou a validação do jogo em relação aos 

conteúdos das cartas confeccionadas. 

 Salientamos que nossa discussão se pautará em momentos que 

consideramos mais significativos, isto é, momentos que geraram discussões, 

intervenções e questionamentos durante o jogo, na tentativa de ressaltar pontos 

importantes de todas as partidas.  

 

5.3.2 Momentos Iniciais 

Primeiramente, os grupos estavam bastante dispersos por se tratar de uma 

sala com grande quantidade de alunos, de diversos cursos da UFG, já que se 

tratava de uma disciplina de núcleo livre. Com a formação dos grupos, houve muita 

conversa dentro de cada grupo, que só foi minimizada ao começar o jogo. O 

professor explica o jogo, suas regras, como jogar, quem ganha e quem perde.  

Começa a integração dos alunos do mesmo grupo, ou seja, ao começar o 

jogo os alunos ainda estão conversando bastante como foi dito anteriormente, 

porém, em uma atividade como o jogo os participantes tentam se conhecer 

rapidamente, interagindo uns com os outros, perguntando, por exemplo, qual era o 

curso dos outros participantes, ano e período do curso e situações da própria 

atividade, como a questão das regras e como se ganha ou se perde. 

Começa a competição entre os grupos e a conversa acaba, notando-se que 

os jogadores voltaram suas atenções para o jogo, de forma considerada até mesmo 

séria, como discutido por Huizinga (1980). O autor nos diz que o caráter não sério 

dos jogos não quer dizer que eles sejam banalizados e descompromissados e sim, 
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que os jogos possuem algo divertido, prazeroso. Completa dizendo que nos jogos 

aparecem características contrárias da sisudez, da falta de humor, mas, em 

momento algum deixando de ser responsável, fazendo com que os jogadores sejam 

comprometidos e compenetrados não deixando de ter prazer na realização da 

atividade.  

Com a explicação da atividade, o professor deixa os grupos jogarem e passa 

a mediar o jogo quando necessário, já que, no próprio jogo existe um mediador que 

conduz as perguntas aos demais grupos. 

Para análise dos resultados de acordo com as categorias mostrada 

anteriormente na tabela 4, procurou-se discutir alguns Episódios do jogo, ou seja, 

momentos que geraram maior discussão, polêmica, entendimentos e 

desentendimentos durante a partida, já que, o jogo possui cerca de 100 cartas e 

durante o jogo com as duas turmas foram sorteadas em média 25 cartas por jogo 

até que houvesse um vencedor.  

Após a filmagem, transcrições e posterior análise, escolhemos esses 

Episódios, descritos a seguir, representativos dos principais eventos acontecidos no 

jogo, que têm relação com as questões de aprendizado e avaliação que queremos 

discutir. 

Salienta-se que os episódios são descritos no texto e discutidos de acordo 

com sua relação com cada categoria de análise, ou seja, não criamos tópicos para 

analisarmos os episódios separadamente e sim selecionamos alguns desses 

episódios que tiveram pertinência para as duas categorias acima descritas e 

analisadas de forma simultânea.  
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5.3.3 Episódio 1: Primeira carta, começo do jogo. 

 Ao passar um período de estudo, seja ele curto, médio ou longo como é o 

caso de cursos de graduação o estudante em algum momento de seu curso não 

acomoda certos conceitos químicos (CAVALCANTI e SOARES, 2009). Durante o 

jogo observamos esse aspecto e promovemos uma discussão sobre o que não foi 

apre(e)ndido por parte dos alunos de acordo com os palpites dos grupos na hora do 

jogo e até mesmo questionamentos sobre a resposta certa.  

Observamos este aspecto quando um dos grupos retira uma carta 

relacionada ao perfil laboratório. Os participantes tinham que adivinhar a vidraria 

presente no perfil LABORATÓRIO, mediante às dicas que eram lidas a todos.  

 A primeira dica foi: sou usado em reações Químicas! 

 No jogo, como já dito anteriormente, os alunos foram divididos em grupos e o 

primeiro grupo imediatamente responde béquer, já que, tal vidraria é uma das mais 

comuns dentro de um laboratório para este fim. Tal aspecto nos mostra que o 

béquer é uma vidraria muito presente na estrutura cognitiva do aluno, provavelmente 

pelo fato de ser bastante utilizada, tanto no Ensino Médio, quanto no Ensino 

Superior e também em meios de comunicação em geral que ao tratar de laboratórios 

de pesquisa ou não, a vidraria mais evidenciada é o béquer. Em termos de 

avaliação, a resposta nos mostra o quanto algumas vidrarias são de senso comum, 

considerando-se os diferentes alunos de vários cursos, presentes em sala de aula. A 

resposta não era essa, assim, passamos para o próximo grupo. 

 A dica seguinte foi: posso ser acoplado a um condensador! 

 O segundo grupo responde balão de fundo redondo, para destilação, 

acertando o perfil e gerando uma pequena discussão, já que, o próximo grupo não 

entendeu porque a resposta seria o balão. Tal aspecto nos mostra que alguns 
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alunos realmente não conheciam algumas vidrarias e que elas inclusive podem se 

complementar como é o caso do balão com condensadores para promover 

destilações, extrações, refluxos e etc. O professor aproveitou a oportunidade, 

interviu e discutiu as possibilidades de uso das vidrarias apresentadas. Outros 

exemplos desse tipo de carta com outras vidrarias geraram o mesmo tipo de 

discussão. 

Dois aspectos podem ser inferidos a partir das respostas e discussões dos 

alunos. O primeiro diz respeito ao fato de que no Ensino Médio não há efetivamente 

um trabalho conceitual em relação ao uso de vidrarias, seja por falta de laboratório 

ou escassez de tal material nas escolas de nível médio. O segundo tem relação com 

a própria graduação. Muitos dos alunos de dois dos grupos que estranharam 

algumas vidrarias já haviam cursado Química Geral e Experimental nos laboratórios 

do Instituto de Química da Universidade. Assim, há de se rediscutir conteúdos e 

conceitos presentes em tais disciplinas que fazem com que o aluno não faça as 

devidas correlações conceituais em situações como a do jogo. 

 O grupo que acertou passa a ser o mediador retirando uma carta cujo perfil 

era o de SUBSTÂNCIAS, que no caso da carta retirada era o tolueno. O próximo 

grupo escolhe o número da pista a ser lida. O grupo mediador lê a pista, que é: 

“dissolvo plásticos e borrachas”. Após alguns segundos, o grupo da vez responde: 

ácido acético, errando a resposta. O grupo seguinte escolhe um novo número e sua 

dica é “sou tóxico”. Rapidamente o grupo confabula e responde ácido sulfúrico, 

errando novamente. 

 Nota-se aqui, novamente, o senso comum, mesmo em se tratando de alunos 

da graduação, uma vez que, por dissolverem plásticos e borrachas todos têm a ideia 

de que seja um ácido e que o mesmo é capaz de dissolver todas as coisas. Quando 
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o grupo que está mediando a ação diz que não é ácido sulfúrico há um espanto 

notado pelas falas a seguir: 

 

- Nossa não é ácido sulfúrico! Mas que raio de ácido será esse! (aluno 1, 
grupo 4). 
- Já foi o acético e o sulfúrico, acho que agora sei qual é esse ácido! (aluno 
3, grupo 5). 

 

 Os alunos não discutiram nem se atentaram para o fato de que para dissolver 

alguns derivados do látex poderia se tratar de algum solvente orgânico. Tentaram 

várias vezes adivinhar um possível ácido que responderia acertadamente a 

pergunta. Tal aspecto nos remete ao fato de que a maioria dos alunos parece se 

guiar pelo senso comum, ou seja, os ácidos são aquelas substâncias capazes de 

dissolver qualquer material. Salienta-se que todos os alunos presentes já haviam 

passado pelo Ensino Médio. Nesse sentido, nota-se uma falha em relação ao 

alcance dos objetivos dessa etapa da educação básica, principalmente aquele que 

busca a construção do conhecimento científico escolar ampliando noções de senso 

comum desse estudante (LOPES, 2007). 

 Essa visão de senso comum demonstra que os alunos terminam o ensino 

médio com uma visão deturpada do conceito de ácido, tornando-o sempre prejudicial 

no que se refere ao seu poder de corrosão, ou como dizem os alunos, “de 

derretimento”. Por outro lado, as respostas também nos mostram o quanto os alunos 

encontram-se limitados. Somente ácidos têm poder de dissolver? 

 Dando-se andamento ao jogo, a próxima dica foi “sou um composto orgânico 

e aromático” o grupo seguinte assim como os demais se espantam por achar que se 

tratava exclusivamente de ácidos, como já discutido anteriormente. Pensam um 

determinado tempo a respeito e respondem clorofórmio, mesmo sabendo que a 
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dica era “sou orgânico e aromático” mostrando desconhecimento sobre uma 

substância simples e comum no cotidiano dos estudantes como o clorofórmio e 

sobre o conceito de aromaticidade. 

 Cabe salientar que o clorofórmio é uma substância orgânica, constituída por 

carbono, hidrogênio e cloro e comumente utilizada nas aulas de química orgânica no 

Ensino Médio e na Graduação, além de ser uma substância bastante encontrada 

nos laboratórios de química e farmácia por ser um bom solvente de compostos 

orgânicos e precursores de algumas reações e em laboratórios de enfermagem e 

hospitais que juntamente com o iodo formam uma solução para esterilização. 

Lembramos que aromaticidade tem relação com o desemparelhamentos de 

elétrons no orbital p perpendicular ao plano do anel aromático em que todos os 

átomos de carbono apresentam ângulos de 120° e hibridização sp2, formando 

geralmente anéis com seis e cinco átomos de carbono, descartando totalmente a 

possibilidade do perfil ser o do clorofórmio, já que o mesmo possui somente um 

átomo de carbono.  

 O perfil só é acertado quando é lida a dica “sou um composto da família do 

benzeno” gerando um espanto de todos os alunos participantes, que não sabiam 

que a substância tolueno serviria para esses fins entre outros. Tal fator mostra que a 

turma não conhecia nada sobre o tolueno, ou seja, o jogo nesse momento pode 

ajudar na contextualização de muitas substâncias que os alunos não terão contato 

durante a graduação. O professor intervém e pergunta aos alunos sobre o tolueno e 

suas aplicações. Não houve respostas satisfatórias. Ninguém soube responder, a 

não ser a resposta padrão: utilizado em reações orgânicas, por parte dos alunos da 

química. 
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 Quando o professor informa aos alunos que tal substância é utilizada em cola 

de sapateiros e cola de madeiras, todos começam a relacionar o tolueno com a 

questão social de menores abandonados que se viciam em cola de sapateiro para 

fugirem do frio e da fome. Nesse sentido, podemos notar que o jogo propiciou um 

momento de discussão contextual a partir da substância tolueno. Isto é, o jogo 

permitiu ao professor tanto avaliar o nível de conhecimento dos alunos sobre 

determinada substância quanto aproveitar os momentos para direcionar uma 

discussão. 

 Esse aspecto relacionado a contextualização trazida por essa carta nos 

remete a Rios (2003) apud Ramos e Moraes (2010) que nos dizem 

 A diferença entre um ensino que visa a competência e aquele 
tradicionalmente praticado está na superação de teorias 
descontextualizadas e de sua pretensa transmissão. Tratar de competência 
é tratar de estreita relação teoria-prática. Assim, é importante considerar o 
modo ou a habilidade especial de executar ou fazer algo, nas perspectivas 
técnica, estética, política e ética (Rios (2003) apud Ramos e Moraes (2010), 
p.317). 

  

Nessa carta podemos perceber claramente o caráter avaliativo do jogo, bem 

como, sua capacidade de corrigir o aluno na hora da atividade, ao contrário de uma 

avaliação tradicional. Percebe-se que no jogo há uma avaliação diagnóstica e 

formativa, no qual, o aluno reconhece o próprio erro e o corrige com pequenas 

intervenções do professor ou dos próprios jogadores/alunos. 

 Segundo Abrecht (1994), esse tipo de avaliação (formativa) opõe-se as 

avaliações comumente trabalhadas nas escolas e universidades (somativas), por 

traçar a diferença entre este tipo de avaliação e a avaliação formativa através de 

como o erro é trabalhado em cada uma dessas concepções. Enquanto a verificação 

dos conhecimentos adquiridos ao final de um período (avaliação somativa) implica 

na consideração do erro como uma “falta” definitiva de algo (uma vez que não se 
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pretende voltar mais a ele), no enfoque da avaliação formativa, essa falta é apenas 

momentânea. A falta apontada pelo erro é, então, considerada como parte 

integrante do processo de ensino e aprendizagem. 

 Como exemplo do uso do erro em favor da aprendizagem, um grupo de 

alunos havia respondido clorofórmio, sendo que a dica era “sou um composto 

orgânico e aromático” e o grupo que está mediando o jogo logicamente diz que está 

errado passando a vez para o próximo grupo. O professor indaga sobre o ocorrido: 

 

- Clorofórmio é um composto aromático? 

 

Imediatamente o aluno que respondeu olhando para outro aluno do mesmo 

grupo diz: 

- Nossa que burrice, nem parece que faço Química. (aluno 2, grupo 1). 

 

- Ah agora já sei qual é! E o povo chutando ácido! (aluno 1, grupo 1). 

 

 Os grupos que tentaram acertar a carta e não acertaram, perceberam seus 

erros corrigindo-os com as relações das dicas lidas para a substância tolueno, 

discutindo entre si as pistas fornecidas e chegando à resposta correta, confirmada 

pelo grupo mediador, ou seja, houve discussão conceitual por meio dos debates e a 

avaliação por meio da avaliação formativa. 

Desta forma podemos constatar que realmente os alunos confundiram alguns 

conceitos e com a ajuda da problematização e discussões tentaram chegar a um 

consenso sobre o que estavam errando, e também como iriam aprender o conteúdo 

ou o conceito da melhor forma, mostrando que é possível trabalhar com avaliação 

da aprendizagem de uma forma diferente, assim como trabalhar o erro juntamente 

com avaliação formativa sem correr o risco de descaracterização sobre o que os 
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alunos aprenderam, confundiram, ou enfrentaram as dificuldades. (HOFFMAN, 

2006; ROMÃO 2005). 

Segundo Carvalho e Martinez (2005), ao perceber a necessidade de um novo 

tratamento para o processo de avaliação realizados nas escolas, professores, 

secretarias de educação e conselhos estaduais de educação, instituem a 

modificação das práticas avaliativas que são predominantemente classificatórias e 

somativas, para torná-las mais formativas e interativas.  

Dessa forma, ainda segundo Carvalho e Martinez (2005), o sentimento geral 

de quem vive o dia a dia escolar é o de que a grande maioria dos professores 

perdeu suas referências sobre avaliação. Alguns utilizam a avaliação como 

instrumento de controle disciplinar, muitos entendem que não precisam mais aplicar 

avaliações e outros tentam inovar realizando provas em grupo ou com consultas em 

livros didáticos ou no caderno do aluno, poucos ainda ignoram as mudanças e 

continuam com seus hábitos tradicionais de avaliação. 

Essa possibilidade de discussão e problematização do conhecimento químico 

com cunho avaliativo utilizada pelo professor pode ser considerada um tipo de 

avaliação diagnóstica. Sob esta perspectiva, avaliar deixa de significar fazer um 

julgamento sobre a aprendizagem do aluno, para servir como momento capaz de 

revelar o que o mesmo já sabe, os caminhos que percorreu para alcançar o 

conhecimento demonstrado, seu processo de construção de conhecimento, podendo 

potencializar, revelar suas possibilidades de avanço e suas necessidades para que a 

supere. A avaliação propicia um momento de mudança, avanço, progresso enfim, 

aprendizagem. Ela é processual, diagnóstica. A avaliação faz parte do ato educativo, 

do processo de aprendizagem, avalia-se para diagnosticar avanços e entraves, para 
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interferir, agir, problematizar e redefinir os rumos e caminhos a serem percorridos 

(GAMA e FIGUEIRESO, 2009). 

Segundo Hoffman (2006) o processo avaliativo é um método investigativo que 

prescinde da correção tradicional, impositiva e coercitiva. O professor deve estar 

alerta e se debruçar sobre todas as manifestações do educando. 

Assim, nesse conteúdo, contido na carta escolhida, podemos perceber ainda 

o caráter de avaliação do tipo formativa do jogo, bem como, sua capacidade de 

corrigir o aluno por intermédio do professor na hora da atividade ao contrário de uma 

avaliação tradicional. Percebe-se que no jogo há uma avaliação diagnóstica e 

formativa, no qual, o aluno reconhece o próprio erro e o corrige com pequenas 

intervenções do professor ou dos próprios jogadores/alunos (Hoffman, 2006). 

 

5.3.4 Momento Significativo 2: Alunos à vontade com o jogo. 

Outro perfil em que podemos evidenciar a contextualização e discussão do 

conhecimento químico é o da substância hidróxido de sódio. A primeira dica dada é 

com água libero energia. O grupo responde cloro e imediatamente provoca uma 

reação de risos por parte dos participantes e até mesmo do próprio grupo que 

percebe que o perfil era o de uma substância e não de um elemento químico. O que 

podemos também evidenciar a própria auto-avaliação dos alunos que 

instantaneamente percebem o suposto erro, sem precisar da intervenção do 

professor. No entanto, para dirimir eventuais dúvidas, o professor faz mais uma 

intervenção: 

Ué pessoal, o cloro não pode ser uma substância? (Professor) 

Não, o cloro é um elemento químico. Se fosse o Cl2 poderia ser. (aluno 4, 
grupo 5). 
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Professor, o cloro da água sanitária é o Cl2 ou o Cl? (aluno 7, grupo 4) 

 

O professor discute com os alunos as possibilidades relacionadas ao termo 

elemento químico. Um conjunto de átomos com o mesmo número atômico se 

configura em um elemento químico. Assim, isótopos do cloro, com massas atômicas 

diferentes podem se configurar como um mesmo elemento, já que contêm o mesmo 

número atômico. O professor complementa a informação, dizendo aos alunos que o 

gás cloro é uma substância e que o aluno poderia estar se referindo a ela, já que 

uma interação entre elementos químicos pode dar origem a algumas substâncias. 

Um dos alunos pergunta: 

 

Mas e o Ouro (Au). É um elemento ou uma substância? (Aluno 4, grupo5). 

 

Novamente aparece a idéia de interação entre elementos químicos. O ouro só 

poderá ser considerado uma substância se houver interação entre os seus 

elementos químicos. Isso acontece exatamente porque o ouro é um metal. E um 

metal, como o ouro, se constitui por meio de ligações metálicas de um mesmo 

elemento químico, assim como para os outros metais. Pode-se notar que uma 

situação de erro conceitual proporcionou uma discussão de conceitos básicos 

importante para a formação dos graduandos. 

 A próxima dica é “posso ser em lascas ou granulado” e novamente o grupo 

seguinte não acerta o perfil e fica pensativo a respeito de qual substância poderia ter 

tais propriedades. Com a dica seguinte “provoco queimaduras” o grupo da vez não 

tem problemas para acertar o perfil hidróxido de sódio relacionando as dicas de 
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liberar energia em água e provocar queimaduras com o reagente que na maioria das 

vezes é manipulado em escamas. 

 Podemos destacar este momento significativo pela facilidade com que os 

alunos acertaram essa categoria devido a grande quantidade de vezes com que a 

maioria deles teve acesso a esta substância. A percepção do próprio grupo sobre o 

erro em relação ao palpite (cloro), respondendo um elemento químico ao invés de 

uma substância respeita as regras do jogo (Huizinga, 1980). Os alunos neste 

momento, mais familiarizados com o jogo, já estão mais à vontade e respondem as 

dicas do perfil sem medo de errar o que as vezes não acontece em uma aula dita 

tradicional. 

 Tais características são peculiares ao uso de jogos, o jogo além de ser 

prazeroso necessita ser uma atividade voluntária, na qual, os jogadores por vontade 

própria decidam participar do jogo, empenhando-se, esforçando-se para cumprir a 

tarefa desejada, já que foi de escolha própria (SOARES, 2008; CAVALCANTI e 

SOARES, 2009). 

 Em termos da voluntariedade e da liberdade presentes no jogo, tanto Chateau 

(1987) como Caillois (2001) dizem que essa voluntariedade existente no jogo faz 

com que os participantes tenham uma liberdade maior do que em outra atividade 

como, por exemplo, na sala de aula. A liberdade exercida pelos alunos faz com que 

eles participem mais e estando mais a vontade uns com os outros nessa interação, 

da qual é o jogo que faz com que a participação seja mais intensa e por 

consequência fica mais fácil perceber erros conceituais, já que, os alunos 

participando da atividade não percebem que estão sendo avaliados pelo professor 

ou responsável por mediar o jogo. 
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 Ao participarem de uma atividade lúdica seja ela qual for, os alunos livre de 

pressões, preconceitos e medo de se envergonhar dão o máximo de si para ganhar 

ou se destacar durante a atividade. Essa prerrogativa faz com que o ludismo 

utilizado pelo professor e pelos alunos seja uma ferramenta interessante para 

trabalhar conceitos que necessitam da participação dos alunos, que requeiram 

discussões e até mesmo que exijam cálculos matemáticos ou desenvolvimento de 

fórmulas e reações Químicas. 

 Avaliando por meio dessa ferramenta, o professor terá a oportunidade de 

detectar erros em seus alunos corrigindo-os na própria atividade ou jogo através da 

problematização dos conceitos envolvidos durante a atividade lúdica. O professor 

terá respostas sobre o andamento da matéria, ou seja, se os alunos estão 

aprendendo a relacionar os conceitos teóricos trabalhados em sala de aula com a 

prática vivida em seu cotidiano explorado no jogo. 

 Segundo Carvalho e Martinez (2005), o processo de avaliação da 

aprendizagem deve sinalizar as heterogeneidades do desenvolvimento de 

habilidades e conhecimentos entre os alunos, servindo como orientação para a 

própria aprendizagem dos alunos e para o ensino do professor. Com isso, o 

professor poderá levantar exemplos para futuras aulas, bem como, trabalhar com 

diversos aspectos do cotidiano dos alunos e também mobilizar os alunos para 

buscarem seus próprios exemplos para utilizarem nos jogos facilitando o ensino e a 

aprendizagem em sala de aula. 

 

5.3.5 Momento Significativo 3: Intervenção do professor na discussão do 

conceito. 
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 Uma das cartas tinha o perfil Cloro-Flúor-Carbono (CFC). Esse não é o nome 

IUPAC para o CFC, no entanto, em termos de contextualização, manteve-se o nome 

mais conhecido para essa substância, com o intuito de facilitar o acerto dos alunos.  

 Ressaltamos aqui o papel do professor na elaboração e na utilização dos 

jogos e atividades lúdicas, pois, é ele que irá decidir sobre qual conteúdo abordar, 

bem como a forma que este conteúdo irá ser trabalhado durante a atividade. A 

escolha por nomes usuais como o exemplo acima citado foi uma opção do 

professor, que neste caso, optou pela nomenclatura usual o que em outra atividade 

realizada por outros professores podem não acontecer. 

Como os participantes foram os primeiros e a dica é bastante abrangente 

podemos destacar um componente do jogo e do lúdico que é a sorte, já que, os 

jogadores tiveram que responder um composto no meio de milhares de 

possibilidades possíveis, dando uma resposta que seria plausível e do cotidiano dos 

jogadores. 

 A sorte tem estreita relação com a função lúdica do jogo. A presença do fator 

de aleatoriedade pode trazer diversão ao jogo e é um componente lúdico importante 

para que o jogo didático proposto não desloque o equilíbrio para a função educativa 

somente descaracterizando o jogo educativo (SOARES, 2008). 

  Assim, o professor acaba por intervir na resposta dos alunos, dizendo-lhes da 

gama de outras respostas que poderiam surgir a partir dessa dica iniciadora. Seu 

intuito era buscar alguma discussão, ou mediar as respostas seguintes, da maneira 

como é apresentado por Veiga e Naves (2005). Uma prática metodológica que 

possa colaborar com uma sólida aprendizagem precisa privilegiar a 

problematização, o debate, a exposição interativa-dialogada, a pesquisa, a 

experimentação, o trabalho de grupo, a construção de modelos.  



    

 

95 

Tentamos mostrar que o lúdico contempla tais metodologias podendo ser 

facilmente apresentado como ferramenta que auxilia o ensino e a aprendizagem de 

conceitos de química ou de qualquer outra disciplina. Além disso, temos 

características particulares que são o prazer, a liberdade e a voluntariedade 

componentes intrínsecos do lúdico que ajudam a despertar o interesse dos alunos 

pelos conteúdos outrora tidos como chatos e difíceis. 

Ainda sobre o lúdico como recurso apresentado aos professores como 

ferramenta que auxilia não só na avaliação, mas também, na reflexão, preparação e 

escolha dos conteúdos a serem abordados, Vasconcellos (1995) aponta que 

precisamos nos recusar a entrar no circuito da perversão da avaliação.  

Afinal, não podemos avaliar para castigar o aluno, mas sim para saber se ele 

aprendeu ou não o conteúdo dado. Isso quer dizer que precisamos retomar, rever, 

re-enfocar, replanejar, alterar o ritmo, buscar novas estratégias de abordagem. O 

conteúdo deve ser mais significativo e a metodologia mais participativa, para que 

diminua a necessidade de recorrer à nota como instrumento de coerção.  

Segundo Veiga e Naves (2005), para a prática de avaliação formativa o 

primeiro passo é pensar sobre quais situações são possíveis de serem avaliadas no 

cotidiano da sala de aula. Observa-se que o lúdico possui essas características, 

pois, os próprios alunos podem sugerir tais situações do cotidiano, criando seus 

próprios materiais como jogos e/ou atividades lúdicas como vídeos, músicas, peças 

teatrais entre outras. Com isso, o professor pode ficar atento, registrando os fatos e 

tomando uma atitude frente ao que está sendo verificado, para posteriormente 

refletir sobre sua prática, seus métodos, valores, conteúdos e por que não, sobre 

sua prova para obtenção de notas bimestrais e anuais. 
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No desenrolar do jogo surge a dica sou gasoso e o grupo responsável por 

responder esta dica responde tetracloreto de carbono errando o perfil. Mais uma vez 

entra em ação o professor dizendo: 

 

Esse composto dito pelo grupo anterior é gasoso? (Fala do professor) 

 

Os alunos pensam a respeito e chegam à conclusão de que realmente o 

composto não é gasoso e sim líquido passando a vez para o próximo grupo que 

recebe a dica tenho cloro como constituinte acertando o perfil que se tratava do 

CFC.  

 Neste momento do jogo observamos as duas categorias de análise presentes, 

uma vez que, em se tratando de contextualização das substâncias exemplificadas 

no Ensino médio e Superior e discussão de conceitos (categoria 1), os alunos 

discutiam após cada pista respondida querendo saber o motivo de não terem 

acertado a carta. No caso da carta, o metano, realmente poderia estar correto, 

embora, não fosse à substância em questão, já o tetra cloreto de carbono não se 

encaixava no perfil mesmo possuindo carbono em sua composição, mas não sendo 

uma substância gasosa.  

 O jogador tem a possibilidade de relacionar o conteúdo aprendido por ele com 

as propriedades e características das substâncias encontrada em sua volta como no 

caso o cloro-flúor-carbono, com isso, os alunos têm a oportunidade de aprender 

para que servem tantas substâncias e elementos químicos que em algumas escolas, 

por alguns professores e sistemas educacionais são obrigados a decorarem sem 

fazer sentido algum para eles. 
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 Podemos evidenciar neste momento também o caráter avaliativo do jogo 

(categoria 2) e detectar falhas conceituais nos alunos e tentar corrigi-las. Quando o 

professor intervém na aplicação do jogo perguntando aos jogadores se o tetra 

cloreto de carbono era gasoso, nota-se que o grupo não relacionou a substância e 

suas propriedades ou realmente os alunos não sabiam o estado físico dela. 

 Cabe salientar que em nenhum momento foi fornecida condições de pressão 

ou temperatura para que os alunos respondessem. No entanto, nenhum dos grupos 

levantou esse aspecto. Na intervenção o professor tentou dizer aos alunos que os 

compostos químicos diversos são líquidos ou gasosos dependentes da pressão e 

temperatura. 

Outra discussão sobre o CFC é realizada principalmente em relação aos seus 

efeitos atmosféricos. Além disso, o professor pergunta a todos os grupos e não 

somente ao que estava respondendo o perfil. Há uma interação por parte dos 

grupos, respondendo o estado físico da substância em questão, ou seja, os alunos 

chegaram a conclusão que não poderia ser o tetracloreto de carbono por se tratar de 

uma substância líquida. O jogo torna-se uma ferramenta avaliativa do que os alunos 

não sabem e dando a oportunidade dos mesmos fazerem uma reflexão e novas 

interpretações caracterizando a aprendizagem (CAVALCANTI e SOARES 2009). 

 O jogo proporciona a liberdade, o erro pode durante o jogo ser trabalhado de 

forma lúdica, sem pressão para o aluno e sem opressão por parte de colegas e 

professor, fazendo com que, o aluno tenha total liberdade para opinar, mostrar toda 

sua criatividade e interagir com os outros alunos e com o professor tentando 

solucionar os problemas de aprendizagem. 

 Em termos da utilização de uma teoria de aprendizagem, citamos Piaget 

(1971). Segundo o autor, a aprendizagem dá-se através da assimilação, da 
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acomodação, da adaptação aliadas ao equilíbrio. Segundo este esquema, o ser 

humano assimila os dados que obtém do exterior, mas uma vez que já tem uma 

estrutura mental que não está "vazia", precisa de adaptar esses dados à estrutura 

mental já existente. Uma vez que os dados são adaptados a si, dá-se a 

acomodação. 

 Quando nos propomos a considerar as idéias piagetianas como um 

referencial de aprendizagem, apoiamo-nos em toda a literatura do uso de jogos em 

educação, que se baseia em teorias construtivistas calcadas nos trabalhos do 

psicólogo belga, além de outros aspectos cognitivos baseadas em teorias 

construtivistas similares a de Piaget, como a de Wallon, como descrito por Brougère 

(1998).  

Portanto, a liberdade proporcionada pelo jogo juntamente com as discussões 

em grupos e com o professor irá estabelecer uma condição de adaptação de 

conceitos que os alunos não aprenderam, ou que estavam equivocados. Outra 

questão é que o fato de não se chegar à solução bem sucedida no jogo indica, no 

caso, o trampolim para um novo salto, ou seja, uma nova discussão, um novo 

embate entre o conceito que o aluno trás em sua estrutura cognitiva e o “novo 

conceito” resultado das discussões realizadas durante o jogo (CAVALCANTI, 2007). 

Com isso podemos dizer que cada ser humano aprende de forma diferente o 

mesmo conteúdo, isto é, cada aluno formula sua própria teoria e explicações para o 

mesmo fato. Quando falamos de conceitos químicos nos quais já existe uma teoria 

para o fenômeno, o que acontece no entanto, é que, cada estudante achará uma 

forma de compreender a teoria diferentemente do outro, cada aluno terá sua própria 

forma de aprender de acordo com suas experiências.  
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 Na mesma linha, podemos destacar outra intervenção do professor, quando a 

carta sorteada foi a de uma vidraria. No caso o perfil era o de um balão volumétrico. 

A primeira dica lida a todos foi “sou usado em reações Químicas” o grupo 1 

responde béquer mostrando conhecimento sobre vidrarias presentes em um 

laboratório mesmo que essa seja uma das mais simples. 

Porém, a intervenção do professor só acontece quando o grupo 2 recebe a 

dica “não posso ser acoplado a um condensador” e erra o perfil respondendo outra 

vidraria.  

O jogo continua e a próxima dica é “posso ser também de fundo chato” o 

próximo grupo acerta a carta, mas, o grupo anterior questiona a carta e a pista “não 

posso ser acoplado a um condensador” fazendo com que o professor explique para 

todos os alunos dos grupos os tipos de balões existentes e que algumas vidrarias 

são acopladas às outras principalmente em processos de destilação, extração e roto 

evaporação e que outras vidrarias não permitem tal acoplamento. Assim, o professor 

mostrou que o uso do lúdico como ferramenta avaliativa permite aos alunos e até 

mesmo ao professor uma reflexão e novas interpretações sobre os conteúdos 

discutidos.  

Quando consideramos que dentro de qualquer atividade, principalmente 

aquelas lúdicas, o professor deve constantemente refletir, podemos nos apoiar nas 

idéias de Donald Schön (2000). 

Segundo Schön (2000), o professor passa por três tipos de reflexão: a) a 

reflexão sobre a ação; b) a reflexão na ação e c) reflexão sobre a reflexão na ação.  

Notamos que durante a aplicação do trabalho, fica visível que o professor 

reflete os três aspectos descritos por Schön. Assim, definiremos resumidamente os 
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três tipos de reflexão juntamente com os resultados do trabalho em que notamos tais 

reflexões: 

 Reflexão sobre a ação consiste em pensarmos retrospectivamente sobre o 

que fizemos tentando descobrir como nosso ato de conhecer-na-ação pode 

ter contribuído para um resultado inesperado. No jogo, o professor é o 

mediador necessitando estar sempre preparado para intervir uma situação de 

discussão, problematizando o assunto com os alunos/jogadores. Tal 

intervenção é repensada, refletida e até mesmo modificada para as futuras 

apresentações, na qual, o professor avalia sua participação e o conteúdo 

abordado, e assim, notando quais dificuldades os alunos enfrentaram em 

cada situação problema almejada no jogo. 

 A reflexão-na-ação consiste em refletirmos no meio da ação, sem interrompê-

la. Nosso pensamento nos conduz a dar nova forma ao que estamos fazendo 

e no momento em que estamos fazendo, possibilitando interferir na situação 

em desenvolvimento. Novamente podemos perceber que ao mediar uma 

situação de jogo, o professor passa por várias discussões com os alunos e 

como o jogo caminha sem o auxílio do professor ele poderá pensar como irá 

resolver ou conduzir uma discussão, bem como, que critérios ele usará com 

os alunos ou grupos de alunos na problematização dos conteúdos envolvidos 

no ato da atividade. 

 A reflexão sobre a reflexão-na-ação repousa no ato de pensar sobre a 

reflexão-na-ação passada, consolidando o entendimento de determinada 

situação e, desta forma, possibilitando uma nova estratégia. Com isso, como 

dito anteriormente o professor poderá repensar suas aulas, com ou sem 

aplicação de jogos ou atividades lúdicas. O professor detectando falhas 
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conceituais nos alunos tem a oportunidade de reformular suas aulas, propor 

novas ferramentas lúdicas ou não, para melhorar o ensino e a aprendizagem 

de conceitos químicos. 

 

5.3.6 Momento Significativo 4: Cartas que não geraram problemas. 

 Em outro momento do jogo, os alunos não tiveram problemas em acertar o 

perfil retirado. No perfil elemento químico bário, o grupo contou com a sorte em 

escolher uma dica relativamente fácil que era “sou um elemento usado na medicina”, 

restringindo a alguns elementos.  

No entanto, nesse caso, não foi a dica que acabou por auxiliar o grupo, mas 

sim um dos integrantes, que era graduando em farmácia. Na semana anterior, esse 

estudante havia estudado um conteúdo em uma das disciplinas de seu curso que 

listava uma série de compostos e medicamentos que eram constituídos também 

pelo elemento químico Bário. 

Na utilização de jogos é comum a aleatoriedade principalmente quando os 

jogos possuem cartas, dados entre outros componentes, que não há como controlar 

ou saber exatamente o que aparecerá (uma carta específica, ou um número 

específico), durante uma rodada ou partida. Assim, surgi o aspecto lúdico da 

atividade, na qual, pode ajudar ou prejudicar os jogadores durante uma partida. 

Ainda sobre aleatoriedade, podemos instigar uma discussão sobre as cartas 

escolhidas pelos jogadores. Há somente sorte na escolha das cartas? Ou os alunos 

é quem estudaram aquele determinado conteúdo? É sorte sair uma pergunta da 

quais os alunos sabem a resposta? Essas questões são percebidas em jogos 

educativos ou não, pois os alunos enquanto jogadores possuem conhecimentos 

prévios que os ajudarão durante o desenrolar de qualquer jogo ou atividade.  
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Esse conhecimento prévio foi fundamental para que o grupo acertasse na 

primeira tentativa o perfil desejado, considerando-se que o aluno tinha a informação 

muito clara e recente em sua estrutura cognitiva. Valorizar esse tipo de 

conhecimento é essencial para o professor em vários tipos de conceitos e exemplos. 

O aluno sempre tem uma informação ou uma ideia do tema a ser discutido, nem que 

seja em termos de mídia ou até mesmo de uma aula diferenciada e que 

aparentemente não tem relação com aquele momento. 

Nesse aspecto concordamos com Ramos e Moraes (2010) que 

 

Aprender é ampliar o significado sobre o já conhecido, pois toda nova 
aprendizagem se realiza sobre uma aprendizagem anterior, acrescentando 
novos sentidos àqueles já anteriormente produzidos. Assim, aprender 
implica questionar o que se conhece para buscar consciência sobre o que 
não se conhece, sobre as dúvidas, sobre as perguntas ainda não 
respondidas (Ramos e Moraes, 2010, pág. 315). 

 

Fica evidente mais uma vez a contextualização (categoria 1) e avaliação 

(categoria 2), sendo que os alunos ainda lembraram do bário exatamente porque 

relacionaram esse elemento químico com o acidente que resultou na morte de várias 

pessoas que tomaram como remédio, um contraste a base desse elemento químico, 

fato ocorrido no Estado de Goiás. 

 O jogo mostra a importância da contextualização no ensino de ciências, na 

tentativa de mostrar os principais elementos químicos, suas propriedades e 

utilidades no cotidiano. 

 Percebe-se que a relação com o cotidiano, ou seja, a analogia, a afinidade ou 

empatia que o aluno terá sobre aquela substância ou elemento químico, quando ele 

sabe sua aplicabilidade, principalmente exemplos rotineiro dos alunos que em 

muitas vezes nunca foram explorados, foi estabelecida (contextualizado) e o jogo 

pode mostrar essa relação (avaliação), na qual, percebemos também quando a carta 
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retirada é o perfil substância metano e os jogadores necessitaram de apenas duas 

pistas: “tenho carbono e hidrogênio em minha composição” e “sou inflamável” 

mostrando que alguns conceitos e algumas relações são mais estabelecidas do que 

outras.  

O professor pode usar o lúdico como uma ferramenta para analisar quais 

conceitos e quais relações devem ser mais trabalhadas, em sala de aula. Pode-se 

observar também o que foi aprendido pelos alunos e se existe ou não 

alunos/jogadores ou grupo de jogadores tentando solucionar essas falhas 

conceituais. 

 A atividade novamente mostrou características do uso de jogos didáticos no 

Ensino de Química e de Ciências. Além de mobilizar o interesse, vimos que a 

indisciplina ou a falta de atenção dos alunos, praticamente não existe. Essa 

característica é muito presente em jogos aplicados no Ensino Médio (Soares, 2008), 

no entanto, ainda não havia sido observada em Ensino Superior, considerando-se 

que a indisciplina, mesmo que em menor grau, também vem aparecendo nesse nível 

de ensino. 

 Finalmente e não menos importante em relação às facilidades do uso do jogo 

em sala de aula, cabe salientar que, as cartas podem ser editadas por qualquer 

pessoa, professor ou pesquisador de qualquer disciplina podendo ser aplicado no 

Ensino médio bem como no Ensino superior.  

O jogo foi criado para o Ensino superior com algumas cartas que exigiam um 

conhecimento prévio de seus participantes podendo ser facilmente adaptada para o 

ensino médio com os conteúdos que os professores trabalham e irão trabalhar. As 

cartas poderão ser de uma única disciplina ou interdisciplinar de acordo com a 

elaboração dos criadores do jogo. 
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 Considerando-se todos estes aspectos, o objetivo do jogo foi o de verificar por 

meio do lúdico o conhecimento dos alunos de Química e áreas afins sobre 

conteúdos do cotidiano dos estudantes, assim como os materiais de laboratório que 

eles manuseiam e os principais cientistas das áreas envolvidas.  

 Além disso, trazer um material que possa avaliar esses alunos de uma forma 

diferente da tradicional, levando informações que os alunos talvez não tivessem a 

oportunidade de aprender, fazendo com que ele seja avaliado sem saber, como são 

características dos jogos (Cavalcanti e Soares, 2009), mas, possibilitando ao aluno a 

oportunidade de corrigir algumas falhas conceituais que em uma prova tradicional 

não permite. 

 



6. ATIVIDADES LÚDICAS COM VÍDEOS DIGITAIS 

AMADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendi que não aprendemos com nossos erros, como diria 

o ditado: é errando que se aprende. Mas, sim, com a 

discussão do mesmo é que podemos talvez aprender. O 

lúdico me proporcionou essa discussão do erro como 

ferramenta de avaliação, ensino e aprendizagem. 
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Diferentemente do jogo Perfil Químico, os Vídeos Digitais Amadores, 

doravante chamados de VDA não possuem regras para melhor jogabilidade, muito 

menos, exemplos de uma rodada, aplicação teste, entre outros discutidos no 

capítulo 4: O Perfil Químico. Porém, os VDA deveriam ser vídeos filmados pelos 

alunos, de um experimento realizado por eles, para uma apresentação para toda a 

turma. Os experimentos foram feitos em laboratórios, em casa ou em outro 

ambiente, filmados por câmeras digitais ou celulares.  

Como discutido no Capítulo 3: Métodos, o VDA é uma tentativa de utilizar 

recursos multimídias como celulares, câmeras fotográficas, smart phones, tablets e 

outros aparelhos que estão cada vez mais presentes na sociedade brasileira 

independentemente de classes sociais.  

 A utilização do VDA como ferramenta pedagógica em sala de aula vem ao 

encontro de novas tendências educacionais do uso de tecnologias de informação e 

comunicação denominadas de TIC, na qual, visam trabalhar com novas tecnologias, 

como computador, filmes, sites, blogs, e etc auxiliando no ensino e motivando os 

alunos a trabalharem com tais ferramentas (DEUS, 2008). 

 No capítulo 1: O Lúdico, discutimos sobre jogos e atividades lúdicas, assim 

como, suas diferenças e particularidades. Destacamos aqui que o VDA embora seja 

prazeroso não é um jogo no sentido stricto e sim uma atividade lúdica, não tendo 

regras implícitas e explícitas socialmente construídas e estabelecidas. 

 Assim, começaremos esse capítulo descrevendo nossas categorias de 

análise para o VDA com posterior apresentação e discussão dos resultados obtidos 

nas 2 (duas) Universidades (Universidade Estadual de Goiás e Universidade Federal 

da Bahia).  
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6.1 Categorias de Análise dos Vídeos  

Para o cumprimento dos objetivos propostos, duas categorias de análise dos 

resultados são sugeridas e a Tabela 5 apresenta e explicita as categorias de análise 

escolhidas: 

Categoria O que pretende analisar. 

1 Os vídeos amadores como 

estratégia de contextualização e 

discussão do conhecimento 

Químico. 

A utilização e discussão do 

conhecimento químico na forma 

escolhida pelos alunos. 

2 

 

Os vídeos amadores como 

estratégia de avaliação. 

O que os alunos aprenderam 

nas aulas, como eles usam o que 

aprenderam e se eles 

aprenderam corretamente o 

conceito químico. 

 

Quadro 3 Categorias de Análise 

  

Salientamos que as categorias de análise do jogo Perfil Químico e dos Vídeos 

Digitais Amadores são iguais, já que, em termos de definição um jogo pode ser uma 

atividade lúdica, tendo as mesmas características, diferenciando apenas nas regras 

socialmente estabelecidas. 

 Sendo assim, características como liberdade, voluntariedade, prazer, 

concentração, compenetração entre outras são despertadas tanto num jogo com em 

uma atividade lúdica, não havendo, em nosso entendimento a necessidade de 

categorias diferentes, uma vez que tentaremos verificar a utilização das ferramentas 

citadas para melhorar a aprendizagem de conceitos químicos por meio da 
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problematização, contextualização e avaliação dos conteúdos ministrados aos 

alunos. 

 

6.2 Resultados e Discussão dos Vídeos 

Para o melhor entendimento dos resultados e discussão sobre os vídeos 

confeccionados pelos alunos das duas Universidades separaremos nossos 

resultados por local de aplicação das atividades, as quais, discutiremos cada 

categoria de análise. 

 

6.2.1 VDA na Universidade Estadual de Goiás 

 A Universidade Estadual de Goiás é uma estrutura multicampi. Espalhada em 

várias cidades do estado de Goiás. Cada um de seus campi é denominado de 

Unidade. Essa parte do trabalho foi desenvolvida na Unidade de Aparecida de 

Goiânia – GO. 

 Tal unidade se caracteriza pelo oferecimento de cursos de licenciatura do tipo 

parcelada, com o intuito de diplomar alunos que já são professores e atuantes em 

sala de aula, considerando-se a falta de professores do estado. 

Na Universidade Estadual de Goiás doravante chamada de UEG a atividade 

foi proposta para uma disciplina de licenciatura parcelada do curso de biologia. A 

turma é bem diversificada e é composta por estudantes de idade já avançada, 

estudantes recém saídos do ensino médio, assim como alunos que já são 

professores na rede privada e pública da educação básica, bem como, alunos que 

nunca trabalharam.  

 Na grade curricular deste curso, existe uma disciplina com carga horária de 

80 horas dividida em química geral e orgânica e obrigatoriamente 10 horas de aulas 
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práticas ou pelo menos duas aulas práticas relacionadas aos conteúdos ministrados 

durante as aulas teóricas. Percebe-se logo o grande problema da instituição, na 

qual, não possui um laboratório de química geral e por convênio com a Secretaria 

Estadual de Educação usa laboratórios de escolas estaduais para execução das 

aulas. 

 Na última aula de laboratório foi proposta a atividade de se fazer um vídeo de 

uma realização de um experimento e esses vídeos seria assistido por todos e 

posteriormente discutido com a turma. Foi sugerido para a turma três experimentos 

já conhecidos na literatura: separação do álcool contido na gasolina, separação da 

clorofila, xantofila e antocianina das plantas de coloração avermelhada e verificação 

de acidez e basicidade em produtos comerciais usando como indicador o suco do 

repolho roxo. 

Foi disponibilizado todo o material que os alunos iriam necessitar e todo 

equipamento de laboratório estava em suas bancadas, assim como artigos 

envolvendo o assunto sugerido. Os alunos tinham apenas que realizar o 

experimento explicando-o e mostrando o conhecimento ou não do assunto já que 

eles tiveram aula teórica, exercícios e provas sobre o assunto, assim como filmar 

esse experimento mediante uma explanação teórica para posterior discussão com 

os outros grupos. 

 No experimento que os alunos tinham que separar o álcool da gasolina 

(Apêndice 1) utilizando água, similar a procedimentos realizados em postos de 

combustíveis, os alunos não tiveram dificuldade para realizar a atividade, já que, a 

vidraria necessária é bem simples. A execução do experimento foi realizada e a 

seguir, mostrada a todos os alunos restantes. Porém o grande problema foi na 

explicação de quais os motivos do álcool se agregar a água, separando-se da 
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gasolina e assim aumentando o volume do líquido incolor (álcool e água), imiscível 

na gasolina. 

 Primeiramente os alunos que realizaram o experimento não sabiam o 

conceito de miscibilidade envolvido quando se mistura dois ou mais líquidos. Os 

alunos ao explicarem o fato simplesmente diziam que o álcool que estava misturado 

na gasolina “saía” da gasolina e iria para água como podemos observar nas falas 

abaixo retiradas do vídeo do mesmo grupo. 

  

Bom pessoal, aqui ao adicionar a água a essa vidraria aqui o álcool sai da 
gasolina e vai para água que tem fórmula muito parecida com a do álcool. 
(aluno 1, grupo 1).   
 
Na verdade a água atrai mais o álcool do que a gasolina. (aluno 2, grupo 1). 

 

Observamos que mesmo com o assunto comentado pelo professor em sala 

de aula e também com os artigos sobre o assunto os alunos não entenderam certos 

conceitos como miscibilidade, forças intermoleculares, polaridade entre outros. Na 

prática os alunos puderam ver que realmente as forças atrativas entre as moléculas 

de água e álcool são maiores do que as forças entre gasolina e álcool, mesmo não 

entendendo corretamente o conceito envolvido.  

A utilização do VDA como ferramenta que auxilie o professor na elucidação 

de conceitos químicos se faz importante, uma vez que, em uma aula de laboratório 

os alunos reproduzem o que está no roteiro experimental, mesmo não sabendo o 

que está acontecendo naquele sistema, ou ainda, porque tal fenômeno ocorre ou 

não. 

O professor não consegue, por vários fatores como, tempo, número de 

alunos, dificuldade do experimento entre outros, discutir os conhecimentos 

envolvidos no experimento. Os alunos por sua vez, também não conseguem 
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apreender durante a realização do experimento o conteúdo envolvido e com isso, a 

aprendizagem dos alunos pode ficar comprometida, verificando apenas se os alunos 

identificam se reações ocorrem, se há formação de precipitado, mudança de cor, 

liberação de gases etc.  

Com a discussão entre o professor e os outros grupos, os alunos puderam 

elucidar melhor os conceitos, diferentemente de uma aula somente teórica. 

Observamos nas falas abaixo algumas discussões entre os grupos. 

 

Alguém quer fazer alguma colocação sobre o conteúdo apresentado no 
vídeo? (Professor). 
 
Essa atração do álcool pela água é devido as forças intermoleculares? Que 
entre a água é maior? (aluno 3, grupo 3). 
 
É a ligação de hidrogênio que existe na água e no álcool que se torna mais 
forte. (aluno 1, grupo 2). 
 
Nossa é mesmo! É isso ai, as forças são maiores que dipolo-dipolo, por 
exemplo. (aluno 2, grupo 1). 

 

 Acreditamos que o VDA possibilita ao professor discutir todos os 

experimentos realizados pelos alunos de maneira mais aprofundada com a 

participação de todos eles, realizando o experimento ou não, atuando como sujeitos 

participativos do processo de aprendizagem.  

Na elaboração do VDA os alunos se expressam sem medo de errar, sem 

opressão por parte de colegas e do professor, divertindo-se, como se estivessem 

brincando, mesmo que a atividade exija o máximo de seriedade, com isso, há 

concentração e compenetração dos alunos, rigor nas falas, trabalho em grupo, 

pesquisa, edição do próprio vídeo e de suas falas, diferentemente de uma aula 

experimental tradicional. 

Podemos observar que às vezes os alunos não sabem ou confundem o 

conceito, além do que, na maioria das ocasiões os alunos não sabem relacionar o 
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conteúdo aprendido com a parte prática. A realização de experimentos pelos alunos 

pode ajudá-los a fazer a relação entre teoria e prática, (categoria 1), bem como, por 

meio da discussão e problematização entre os grupos os alunos podem sanar 

dúvidas sobre conceitos (categoria 2). 

 O professor pode observar por meio dos vídeos de que forma seus alunos 

realizam os experimentos, de como esse experimento aborda o conteúdo desejado e 

como ele é relacionado com o cotidiano, (categoria 1), assim como verificar o que os 

alunos aprenderam nas aulas teóricas, sanando possíveis dúvidas ou corrigindo 

falhas conceituais. 

 No experimento de separação das substâncias (clorofila, xantofila e 

antocianina) (Apêndice 2), realizada com a técnica de cromatografia em papel, 

houve a participação de 2 grupos com 5 alunos cada. Os grupos neste experimento 

realizaram etapas de maceração da folha de cor avermelhada distribuídas aos 

alunos com álcool para extração de um substrato ou sumo, no qual, contém tais 

substâncias. Posteriormente o líquido é transferido a um béquer e a ele é 

acrescentado um pedaço de papel de filtro cortado de forma retangular, conforme 

figura 4. 
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Figura 4 – Extrato de Vídeo para o Experimento de Separação de 

Substâncias. 
 
Os alunos não tiveram problemas na execução do experimento, tendo 

disponível o roteiro experimental fornecido pelo professor, além da presença do 

mesmo durante toda realização do experimento auxiliando os alunos quando 

necessário. 

 Na apresentação aos demais colegas, percebemos primeiramente uma 

dificuldade na pronuncia dos nomes das substâncias separadas por meio da 

cromatografia em papel, ou seja, falta de familiaridade com as substâncias, mesmo 

elas sendo comuns no meio acadêmico. 

Como os alunos cursam Ciências Biológicas não tiveram dificuldades em 

contextualizar sua apresentação, falando das plantas de maneira geral, assim como 

da importância da clorofila para as plantas, bem como sua função.  

 Como a finalidade é a separação de misturas envolvendo interações das 

substâncias com o solvente, enfatizamos a discussão de tal conhecimento verificado 

pelo professor na apresentação dos vídeos. Podemos observar que os alunos têm 

algumas dificuldades em explicar conceitos de interação intermoleculares 

evidenciadas pelas falas a seguir: 
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Aqui nessa mistura contém 3 substâncias que irão subir pelo papel nessa 
ordem de coloração pois a força entre elas e o álcool é fraca. (aluno 1, 
grupo 3). 
 
Como vimos na aula existem interações com as moléculas e são estas 
interações que fazem as substâncias saírem do álcool e ir para o papel. 
(aluno 3, grupo 3). 
 
Professor como é o nome mesmo? Sim, interações intermoleculares 
existentes entres as moléculas é mais forte com o papel do que com o 
solvente e ai ela fica retida pelo papel. (aluno 3, grupo 2). 

  

Observamos que mesmo com algumas dificuldades os alunos aprenderam 

sobre interações intermoleculares, massa molecular, miscibilidade, solubilidade etc., 

porém, esse conceito ainda não está totalmente assimilado e acomodado em sua 

estrutura cognitiva (Cavalcanti, 2007) que por meio da experimentação e das 

discussões propostas pelo professor, os alunos poderão realmente aprender tais 

conceitos. 

 Segundo Veiga e Naves (2005), o problema nas escolas e universidades 

brasileiras, é que verificamos os acertos obtidos e não dedicamos quase nenhuma 

atenção aos erros, centrando o ensino no professor. Nas atividades lúdicas o 

professor é somente o mediador da atividade e o foco é na resolução de obstáculos, 

situações problemas (em nosso caso o experimento) que os alunos terão de 

enfrentar. Assim, possibilita-se atenção e discussões sobre o erro dos alunos 

favorecendo a aprendizagem. Isso foi possível considerando-se a utilização dos 

VDA como ferramenta de discussão e problematização do conhecimento químico. 

Nas apresentações dos vídeos o professor discute com todos os alunos 

independentemente do grupo que esteja responsável pelo experimento, surgindo 

debates acerca do problema envolvido. 

 Por fim, o terceiro experimento realizado pelos alunos da UEG foi o da 

verificação de acidez e basicidade de produtos comerciais utilizando o suco de 

repolho roxo (GEPEQ, 1995). O mesmo procedimento dos outros experimentos foi 
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seguido, tais como, roteiro experimental sugerido pelo professor, vidraria necessária 

para a utilização da prática e reagentes necessários (produtos comerciais como 

produtos de limpeza, refrigerantes e sucos industrializados). 

 Primeiramente os alunos separaram tubos de ensaio e adicionaram o suco de 

repolho roxo na mesma quantidade para todos os tubos, para posteriormente 

adicionar os reagentes também com quantidades iguais em cada tubo observando a 

mudança de coloração verificando uma escala de acidez e basicidade para os 

produtos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Extrato de Vídeo para o Experimento dos Extratos de Repolho 

Roxo. 
 

O experimento é bastante simples e não foi observado nenhum problema 

durante sua realização pelos dois grupos responsáveis. Os experimentos foram 

filmados e apresentados para o restante da turma, no qual, observamos aspectos 

lúdicos como a voluntariedade e liberdade presentes nos alunos que explicavam o 

experimento e seu(s) conteúdo(s) envolvido. Tais características do lúdico presentes 

na experimentação denotam o quanto atividades lúdicas são intrínsecas a práticas 

laboratoriais escolares. Essa relação foi estudada por Oliveira (2009). Nesse 

trabalho o autor determina quais as características lúdicas presentes em um 

experimento de laboratório que caracterizam de fato, a experimentação como lúdica. 
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 Os alunos começaram a definir o conceito de acidez e basicidade 

relacionando com os produtos utilizados no experimento contextualizando com o 

cotidiano vivenciado por eles (categoria 1), como podemos observar nas falas 

descritas a seguir: 

 

A água sanitária que usamos em nossa casa contém hipoclorito de sódio 
que possui caráter básico, como podemos notar no experimento. (aluno1, 
grupo 4). 

 

O refrigerante que tomamos em nossas casas possui ácidos como, por 
exemplo, o ácido carbônico e ácido cítrico. (aluno 2, grupo 5).  

 

A maioria das frutas que comemos e seus respectivos sucos também 
possuem acidez e alguns alimentos industrializados também. (aluno 3 grupo 
5). 

 

 O que verificamos com as falas dos alunos acima é que os mesmo 

correlacionaram o que aprenderam sobre o conceito ácido-base com o cotidiano, 

utilizando exemplos do dia-a-dia para a apresentação do vídeo com o referido 

experimento (categoria 1). 

 Utilizamos esta ferramenta (vídeos digitais amadores como técnica de 

problematização e avaliação do conceito químico), em uma turma de alunos de 

graduação. Isso se fez necessário, considerando-se que a turma do curso de 

Ciências Biológicas da UEG foi de alunos que são professores a um certo tempo na 

educação básica. Eles não possuíam nenhum tipo de metodologia alternativa que 

poderiam utilizar com seus próprios alunos e que contemplasse contextualização e 

problematização em suas aulas. 

 Tal atitude corrobora nossa escolha em desenvolver atividades lúdicas e 

jogos avaliativos para o nível superior de ensino. Assim, tais estratégias acabam 
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tendo sua chance de socialização muito maior do que se desenvolvêssemos a 

atividade em salas de aula de nível médio.  

 Consideramos que esses alunos avançaram quando falamos em formação de 

professores por dois motivos, primeiro porque com a problematização do conteúdo 

apresentado pelos grupos todos os alunos puderam discutir e consolidar conceitos 

que para alguns não fazia sentido, já que estudaram química há muito tempo. Para 

outros considerados jovens para estarem em uma licenciatura parcelada puderam 

discutir conceitos que não tiveram contato no ensino médio. 

 Destacamos ainda a utilização da própria contextualização como recurso 

metodológico, ou seja, como estratégia de facilitar a aprendizagem, evidenciando 

ações do dia-a-dia de cada aluno e relacionando com os conteúdos científicos 

discutidos nas aulas, mostrando para os alunos a importância de se estudar tais 

conceitos. 

 Ao olharmos para a categoria 2 neste experimento notamos que os alunos 

também participam do processo de avaliação, sendo sujeitos do processo 

juntamente com o professor. Na tentativa de explicação correta do experimento, bem 

como o conceito envolvido os alunos percebem suas falhas, erros conceituais e até 

mesmo o que necessitam aprender sobre conceitos relacionados ao experimento 

como podemos observar nas falas abaixo. 

 

Quando eu disse dissociação (no vídeo) na verdade é ionização como o 
professor explicou a diferença, temos que saber diferenciar isso. (aluno 2, 
grupo 4). 

 

Eu não tinha idéia de que existiam tantas substâncias que possuíam ácidos 
em sua composição, também não fazia idéia do que era pH, muito menos 
como era o seu funcionamento. (aluno 1, grupo 5). 
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 Podemos observar nas falas, que os próprios alunos criticam seus 

comportamentos durante a exibição das filmagens. Isso se configura como uma 

auto-avaliação de sua prática, de seu saber e de suas relações entre o saber e suas 

aplicações. Tais reflexões contribuem para a formação dos alunos, possibilitando um 

diagnóstico da questão conceitual presente nos alunos favorecida por uma avaliação 

formativa.  

Por se tratar de alunos do curso de licenciatura parcelada com número de 

aulas reduzido comparado aos cursos regulares, a oportunidade de aulas de 

laboratório são menores, consequentemente, discussões sobre conceitos que são 

mais bem evidenciados com um experimento também serão em quantidades 

menores e os alunos, talvez, não terão a oportunidade de discuti-los novamente.  

Na apresentação do VDA, observamos que os alunos possuíam alguns erros 

conceituais, ou até mesmo não sabiam nada a respeito do assunto. Com a 

discussão promovida nas apresentações o professor pôde avaliar seus alunos 

evidenciando qual conteúdo precisa ter maior atenção e quais obstáculos 

epistemológicos ou opiniões de senso comum trazem os alunos para a sala de aula. 

 Os próprios alunos percebem essa deficiência ou erro conceitual levando 

suas dúvidas da realização do experimento para a discussão durante a 

apresentação do VDA. De acordo com Veiga e Naves (2005), é fundamental, na 

prática avaliativa formativa, a perspectiva daquele que aprende, os alunos.  

Ainda segundo Veiga e Naves (2005), não podemos deixar escapar de 

nossas observações a manifestação do aluno para que seja analisada 

permanentemente. Tal característica básica da avaliação formativa, exige que tanto 

professor quanto aluno participem de todo processo como sujeitos e, por isso 
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mesmo, o aluno também deve adquirir consciência de seus acertos e erros, propor 

ações de superação e repensar sua forma de estudo junto com o professor.  

Finalmente, como podemos caracterizar tais atividades na UEG como 

lúdicas? Primeiramente fica clara a presença de regras a serem obedecidas pelo 

grupo a ser filmado. A seguir eles saíram do ambiente tradicional de laboratório, no 

qual o experimento é realizado sem um fator determinante ou iniciante, simples 

repetição de um roteiro. Os alunos, apesar de seguirem um roteiro, estavam ligados 

ao fato de apresentarem adequadamente os conceitos frente às filmagens que 

estavam sendo realizadas. 

Essa ansiedade comum às filmagens também é uma característica similar 

àquela ansiedade do jogo, segundo Dohme (2003). A autora relaciona atividades 

lúdicas com representações teatrais, nos quais podemos fazer uma inferência em 

relação a comportamentos frente a fotos ou filmadoras. 

 

6.2.2 VDA na Universidade Federal da Bahia (ICADS – UFBA) 

O oeste baiano é caracterizado por sua distância da capital Salvador. A Bahia 

é um estado extenso e com poucas Universidades. O Governo Federal juntamente 

com a Universidade Federal da Bahia, Governo do Estado e apoio Municipal 

fundaram um novo campi na cidade de Barreiras denominado Instituto de Ciências 

Ambientais e Desenvolvimento Sustentável – ICADS com 12 cursos de graduação 

dentre eles o de química na modalidade Licenciatura e Bacharelado. 

A estrutura dos cursos da UFBA permite que sejam ofertadas disciplinas que 

não estão na matriz curricular do curso, mas que são importantes para a formação 

dos discentes da Universidade. Tais disciplinas são chamadas de OPTATIVAS que, 

no curso de química são oferecidas para o bacharelado e para a licenciatura e todos 
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os alunos podem se matricular independente da habilitação (bacharelado ou 

licenciatura). Foi ofertada a disciplina Jogos e Atividades Lúdicas no Ensino de 

Química, que dentre outras atividades os alunos deveriam apresentar um vídeo 

amador feito por eles, discutindo um conteúdo de escolha própria por meio de um 

experimento. 

A turma foi dividida em duplas, cada uma delas realizando um experimento, 

totalizando 6 práticas experimentais. Essas foram filmadas e apresentadas com 

suas posteriores discussões. Os conteúdos foram escolhidos pelos alunos 

compreendendo conteúdos como oxidação e redução (1. pilha feita de limões), 

reatividade de elementos químicos (2. produção de fogo com água utilizando sódio 

metálico e; 3.“dança do sódio”), reações de combustão (4. foguete de etanol) e 

cinética química (5. efeito da temperatura e 6. efeito da concentração). 

Nos experimentos realizados pelos alunos, dois VDA foram filmados com 

áudio (com a explicação do experimento no VDA) e o restante dos vídeos filmados e 

editados sem o áudio, com informações necessárias escritas no VDA e com as 

devidas explicações na hora da apresentação em sala de aula.  

Dentre os VDA com áudio temos o experimento denominado pelos alunos de 

“pilha com material alternativo”. O experimento foi realizado em casa utilizando 

limões, clipes metálicos, placa de cobre, fios e uma calculadora.  

Na apresentação um aluno monta o experimento enquanto o outro filma o 

aluno e o experimento evidenciando o que este aluno esta realizando. Podemos 

observar a categoria 1 presente nesta parte da apresentação, na qual o VDA mostra 

materiais do dia-a-dia dos alunos (limões, clipes, etc.), bem como na discussão 

sobre o experimento depois da apresentação como podemos notar pelas falas a 

seguir: 
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Essa calculadora funcionaria com outra fruta, ou outro material? (pergunta 
do aluno do mesmo grupo). 

 

A ideia da dupla era de proporcionar uma discussão sobre materiais 

alternativos que poderiam substituir os limões. O restante da turma participa da 

discussão dando exemplos como batata, laranja, entre e outros, e o professor faz 

uma observação que gera espanto da turma. 

 

Hoje na literatura já existe pilhas confeccionadas a partir de ovos e feijão. 
(fala do professor). 

  

Sério professor dá para fazer pilhas com ovo? (pergunta de um aluno que 
assistia a apresentação). 

 

 O professor comentou sobre alguns trabalhos apresentados em congressos 

com materiais envolvidos em reações de oxidação e redução e que muitos deles são 

materiais encontrados em nossas casas como os citados acima. 

 Dando continuidade na apresentação, o VDA mostra o funcionamento da 

calculadora por meio da pilha de limões e os alunos explicam seu funcionamento, 

bem como quais são os conceitos que eles pretendem abordar, tais como: redução, 

oxidação, polo positivo, polo negativo, agente oxidante, agente redutor, potencial 

elétrico, corrente elétrica entre outros. 
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Figura 6 – Extrato de VDA produzido por alunos. 
 

O conteúdo abordado pelos estudantes durante a realização do experimento 

aconteceu de forma espontânea, livre de pressão e sem nenhum constrangimento 

ou timidez por parte dos alunos, diferentemente de uma aula tradicional, na qual, 

muitas vezes o professor explana um conteúdo sem a participação dos alunos. Tal 

fato é peculiar na utilização de jogos e atividades lúdicas que tem como 

características a liberdade e voluntariedade (Callois 2001), contribuindo para o 

desenvolvimento da pesquisa, escrita e oralidade (Marcondes 2004). 

 Em virtude de várias discussões durante a apresentação do grupo 

destacamos, em relação a avaliação do conhecimento químico dos alunos, 

(categoria 2), frente ao conteúdo de oxidação e redução envolvidos em uma pilha o 

seguinte trecho: 

 

Aqui ocorrerá a oxidação do zinco e redução do cobre, eles possuem 
potenciais elétricos diferentes e por isso vai gerar uma corrente elétrica, 
fechando o circuito, fazendo funcionar a calculadora. (aluno 1, grupo 1).  

 

O zinco atua como ânodo e sofre oxidação, ou seja, o emissor de elétrons, 
ele emite os elétrons e o cobre é receptor de elétrons (aluno 1, grupo 1). 
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 Podemos perceber que em ambas as falas destacadas por nós, não há 

menção de que houve uma reação química e que o resultado desta reação é a 

produção de elétrons que através de um fio irá se movimentar na direção da placa 

de cobre, pois este possui um potencial de redução maior. 

 Ainda podemos destacar que o equívoco dos alunos sobre a produção de 

corrente elétrica, indicando o simples fato dos elementos químicos possuírem 

potenciais elétricos diferentes. 

 Ao trabalharmos com jogos e atividades lúdicas estreitamos o elo entre a 

motivação e a aprendizagem e espera-se com o envolvimento dos alunos que haja 

uma evolução em termos conceituais. Segundo Freire (2006), a aprendizagem 

acontece com a formulação e reformulação dos saberes pelos alunos em conjunto 

com o professor.  

 Nesta perspectiva o professor e o aluno enquanto sujeitos do mesmo 

processo (de aprendizagem), poderão problematizar o assunto envolvendo toda a 

turma buscando evolução na aprendizagem de conceitos químicos. O erro será 

fundamental para o professor mediar a discussão, ao fazer uma avaliação 

diagnóstica durante a apresentação do VDA incitando a problematização e 

construção do conhecimento. 

 Salientamos o processo de elaboração do vídeo e a ludicidade presente. Esse 

grupo trabalhou a filmagem por meio de um celular. Depois, fizeram o download do 

vídeo para o computador e editaram seu vídeo por meio do moviemaker (software 

presente no Windows). Notamos que os alunos fizeram uma edição muito divertida, 

com erros de gravação e com a inserção de efeitos e créditos sobre a participação 

de cada um deles. Assim, fica claro o equilíbrio existente nesse caso entre a função 

lúdica e a função educativa de uma alternativa didática lúdica. 
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 No outro experimento com áudio, denominado pela dupla de foguete de CO2 

destacamos o cuidado dos estudantes na confecção do experimento, com o material 

utilizado, com sua descrição e ressaltando a facilidade de encontrar o material, bem 

como sua realização (garrafa pet 2L, um varal, clipes, fita adesiva, etanol e fósforos). 

 Para isso, o aluno precisa pesquisar sobre o conteúdo, realizar o experimento 

para verificar se funciona, pensar em materiais de fácil aquisição entre outros. Nesta 

perspectiva Francisco Jr. e col. (2008) defendem uma tríade leitura-escrita-fala que 

não cessa e não pode ser deslindada. De acordo com os autores após a leitura, os 

estudantes devem escrever sobre o fenômeno para em seguida falar sobre ele.  

Com a apresentação de cada VDA o professor pode avaliar o que os alunos 

realmente apreenderam sobre o conteúdo escolhido, assim como, os alunos que 

estão assistindo a apresentação. Em discussão com o professor e o restante da 

turma todos os alunos (apresentadores e expectadores) poderão superar o 

conhecimento velho, de senso comum, para um conhecimento novo respeitando as 

ideias trazidas pelos estudantes, reformulando as ideias dos alunos, tornando-as 

cada vez mais próximas do conceito cientificamente aceito. 

 Segundo Freire (2006), todos possuem um conhecimento que deve ser 

respeitado, mas ao mesmo tempo, esse conhecimento está em constante 

superação, pronto a ser superado por um novo. A utilização de atividades lúdicas 

como o VDA pode possibilitar ao professor avaliar/diagnosticar em seus alunos uma 

mudança conceitual, problematizando o assunto com a turma de maneira lúdica sem 

que os alunos saibam que estão sendo avaliados, tendo liberdade para falarem, 

discutirem e com isso aprenderem o conhecimento envolvido na atividade. 

 A atividade também mostra a importância dos alunos montarem seu próprio 

experimento, assim como o seu roteiro. Existe um rigor por parte dos alunos, pois, 
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este material será visto pelo resto da classe e avaliado pelo professor. Os erros que 

aparecem durante a explicação do experimento nos VDA são prontamente 

ratificados pelos alunos durante a apresentação como podemos ilustrar com as falas 

abaixo: 

 

... A gente vai pegar o spray com CO2 e borrifar dentro da garrafa, e o que 
vai acontecer? O etanol dentro da garrafa vai volatizar... (aluno 1grupo 2). 

 

Pessoal quando eu disse spray com CO2 na verdade o que eu estou 
borrifando é etanol que é o combustível necessário para o foguete ser 
lançado. (aluno 1 grupo 2).  

 

 Notamos nessa fala, a presença de auto-regulação. O próprio aluno 

participante do vídeo corrige-se após detectar o erro em sua própria fala, durante o 

andamento do vídeo, caracterizando assim, uma avaliação que contribuía para a 

formação dos alunos (avaliação formativa). 

Os alunos mesmo sabendo que o seu material será visto por toda a turma 

mostram liberdade e voluntariedade durante as filmagens (Caillois, 2001), 

participando da confecção, edição e filmagem sem medo de errar, ou de falar algo 

considerado absurdo. Tais características são importantes para o professor avaliar 

erros em seus alunos e os próprios alunos corrigirem seus erros facilitando o 

processo de ensino e aprendizagem. 

 Ainda sobre questões conceituais, percebemos muitos erros sobre conteúdos 

iniciais da química, como os descritos a seguir: 

 

Como as moléculas de álcool estavam mais dispersas na garrafa, ai quando 
ocorreu a combustão aumentou a pressão. (aluno 2 grupo 2). 

 

...A pressão aumentou devido o aumento de gás carbônico empurrando a 
garrafa para a frente. (aluno 1 grupo 2). 
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No experimento denominado foguete de CO2 os alunos mostram durante a 

apresentação do VDA que existem falhas conceituais sobre o conteúdo de reações 

químicas. Analisando o vídeo, juntamente com a explicação realizada pelos alunos o 

professor questiona sobre as reações de combustão, perguntando aos alunos sobre 

o produto formado e sobre a afirmação (citada acima), de que o aumento da pressão 

é proveniente da produção de gás carbônico. 

 

Quais são os produtos formados em uma reação de combustão? 
Estequiometricamente o aumento da pressão é exclusivamente por causa 
do gás carbônico? (pergunta do professor). 

 

 Verificamos que os alunos deram importância ao gás carbônico liberado na 

combustão do etanol, porém esqueceram que em uma reação de combustão o 

produto liberado é gás carbônico e água. No caso do etanol, para cada mol do álcool 

são produzidos 3 mol de água que irá contribuir para o aumento da pressão 

juntamente com os 2 mol de gás carbônico produzidos. 

 A discussão entre os alunos que estavam apresentando, alunos que assistiam 

e o professor facilitou a compreensão de conceitos, ajudando os alunos a 

reformularem suas próprias explicações durante as apresentações dos VDA. 

Durante uma prova ou exame o professor pode perguntar sobre reações de 

combustão, estequiometria de reações e etc.  

O aluno pode acertar como pode errar. A vantagem de usar o VDA como 

estratégia de avaliação (categoria 2) é que o próprio aluno pode construir o 

conhecimento, ou corrigir suas falhas conceituais durante essas discussões, 

reformulando sua explicação para o experimento, se apropriando dos 

questionamentos dos colegas e do professor para produzir uma resposta para seu 
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experimento. Assim, a atividade tem um caráter regulação favorecendo a avaliação 

formativa. 

 O experimento escolhido pelos alunos, testado, aplicado e discutido com o 

restante da turma por meio do VDA faz com que o conteúdo seja mais significativo 

para o aluno. Logo, segundo Vasconcellos (1995), precisamos retomar, rever, re-

enfocar, replanejar, alterar o ritmo, buscar novas estratégias de abordagem. O 

conteúdo deve ser mais significativo e a metodologia mais participativa, para que 

diminua a necessidade de recorrer à nota como instrumento de coerção. 

 Assim, a utilização do VDA nas aulas provoca nos alunos a necessidade de 

rever e replanejar os conteúdos por eles vistos durante a graduação, no intuito de 

apresentar um experimento com um menor número de erros, com isso, podemos 

perceber aumento na participação tanto de quem apresenta o VDA, como de quem 

assiste a apresentação. O professor media as discussões e provoca os alunos a 

pensar e responder questões sobre o experimento escolhido, além de sanar falhas 

conceituais realizando uma avaliação formativa e diagnóstica dos seus alunos 

(categoria 2). 

 Nesse aspecto, podemos citar Ramos e Moraes (2010), que nos dizem que:  

Avaliar é modo de estabelecer rumos ao processo do aprender. Os 
instrumentos e procedimentos de avaliação têm o papel de contribuir na 
construção de argumentos sobre como está ocorrendo o processo de 
ensino e de aprendizagem e é nesse papel que reside a sua importância, 
principalmente quando se trata do desenvolvimento de capacidades mais 
complexas (RAMOS E MORAES, 2010, pág. 320). 

 

 Nos experimentos filmados sem o áudio, com o material editado e descrito no 

próprio vídeo com a explicação durante a apresentação, destacamos: “A dança do 

sódio”, “Produção de fogo a partir da água”, experimentos de cinética utilizando o 

efeito da concentração e temperatura. 
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 Ainda é interessante salientar nesse caso, que a garrafa PET utilizada na 

forma de foguete pode ser considerado um brinquedo dentro de uma atividade lúdica 

que é o vídeo. Assim, essa junção brinquedo e atividade lúdica, caracteriza ainda 

mais a atividade com um viés lúdico (OLIVEIRA, 2009; SOARES, 2008). 

No VDA “A dança do sódio” os alunos utilizaram uma tigela de vidro com 

água, algumas gotas de indicador ácido-base fenolftaleina e pequenos pedaços de 

sódio metálico. Embora o experimento seja bastante simples e usado 

constantemente nas aulas práticas de química geral, podemos verificar que com a 

filmagem e posterior apresentação os conteúdos são explanados diferentemente de 

uma aula de laboratório, pois os alunos refletem sobre o experimento, analisando o 

que está ocorrendo e relacionando com o que aprenderam nas aulas teóricas. 

 Em uma aula experimental na qual temos vários experimentos ocorrendo 

simultaneamente talvez não consigamos tais discussões, evidenciadas pela 

filmagem e participação de todos os alunos. Na explicação desse experimento não 

houve falhas ou erros conceituais significantes, a dupla apresentou o VDA, 

mostrando a reatividade do elemento químico sódio com água, formando uma base 

(hidróxido de sódio), evidenciado pela coloração rosa da fenolftaleina. 

 

Figura 5 – Extrato de VDA produzido por alunos. 
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 Ainda como resultado desse VDA ressaltamos a atividade lúdica como 

ferramenta para a discussão de conceitos não sugeridos ou que não estavam 

relacionados com o experimento inicial. Os alunos ao realizarem a atividade 

experimental antes da filmagem, acabaram por se preparar melhor para a própria 

elaboração do VDA, por meio da pesquisa e discussão dos resultados. Durante a 

apresentação do vídeo, os alunos evidenciaram uma segurança na explicação, 

mostrando conhecimento e ainda possibilidades de aprofundamento e discussão de 

outros conceitos correlatos, de forma conjunta com a turma que assistia a aula e o 

vídeo.  

 Segundo Oliveira (2005), o fato de aparecerem esses conceitos que não 

foram sugeridos na aventura evidencia a liberdade que é conferida pelos jogos e 

brincadeiras e leva o aluno a uma situação de busca bem mais intensa do que 

aquela verificada dentro de um ensino tradicional. O professor deve atuar como 

mediador de todo esse processo, sendo que a própria posição de mediador favorece 

o processo de aprendizagem. Isso porque ao assumir tal postura, diminui–se aquela 

visão negativa do autoritarismo que está ligada a figura do professor, favorecendo a 

aproximação entre ambos (CAVALCANTI, 2007). 

Alguns conceitos como ácido-base, medidas de pH, reações químicas entre 

outros foram discutidos durante a apresentação do VDA pelos alunos. Aqui 

destacamos a discussão sobre a reatividade de outros elementos como podemos 

observar abaixo. 

 

O que aconteceria se ao invés do Sódio, tivesse colocado o Lítio? Iria 
acontecer a mesma coisa? (pergunta de um aluno que assistia a 
apresentação). 

 

Sim, vai acontecer a mesma coisa, porém com mais velocidade, porque o 
Lítio é mais reativo do que o Sódio. (aluno 2, grupo 3). 
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De acordo com sua explicação, então, se colocarmos o Potássio ou Césio 
por exemplo também acontecerá a mesma coisa, certo? (Pergunta do 
Professor). 

 

Sim, professor irá acontecer a mesma coisa com o Potássio e 
provavelmente com o Césio, embora nunca tenha visto uma reação com o 
elemento Césio por ser radioativo. (aluno 1, grupo 3). 

 

Mas deve acontecer a mesma coisa sim, pois são da mesma família então 
possuem características iguais (aluno 2, grupo 3). 

 

 Podemos verificar mais uma vez essa atividade como ferramenta avaliativa, 

pois o aluno mostra desconhecimento sobre as propriedades e características 

atômicas, destacando o elemento Césio como radioativo. Salientamos que somente 

o isótopo Césio (137) é radioativo. Outros compostos que contenham o Césio não 

radioativo podem ser manipulados normalmente em laboratório. A discussão 

continua e o professor consegue verificar o que os alunos sabem sobre o conceito, 

avaliando-os mesmo sem que eles saibam que estão sendo avaliados. 

 Tal característica é importante por que ao saberem que estão sendo 

avaliados, os alunos participam menos, atrelando a sua participação/ fala com a nota 

a ser obtida. Portanto, a atividade proporcionou ao aluno a liberdade de opinar, 

participar, expor suas dúvidas e questionamento, enquanto o professor verifica o que 

eles sabem sobre o conhecimento químico para poder reformular, repensar e refletir 

sobre suas futuras aulas. 

 Já no experimento “Produção de fogo a partir da água” os alunos utilizaram 

um prato fundo, um copo ambos de vidro, papel picado, pequenos pedaços de sódio 

metálico e gelo. O experimento é bem simples e chama bastante atenção dos 

alunos, já que, ao passo que o gelo derrete em cima do copo a água escorre pelo 
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mesmo e reage com o sódio, liberando energia suficiente para que os pedaços de 

papeis picados entrem em combustão e peguem fogo. 

 

Figura 6 – Extrato de VDA produzido por alunos. 

Na apresentação deste VDA surge novamente a discussão de conceitos não 

sugeridos com a atividade lúdica (reatividade do sódio com água), como liberação 

de energia, reações exotérmicas e endotérmicas, ponto de fusão, entre outras. 

Percebemos que esses conceitos não sugeridos a princípio com o experimento e 

que surgem dos questionamentos dos demais alunos e dos próprios alunos que 

apresentam o VDA se dá pelo alto grau de liberdade presente em uma atividade 

lúdica seja, jogo, brincadeira, características peculiares ao jogo e às atividades 

lúdicas (BROUGÈRE, 1998; HUIZINGA, 1980).  

 Tal liberdade evidenciada no uso de atividades lúdicas ajuda o professor a 

avaliar aqueles alunos que raramente ou nunca participam das aulas por timidez ou 

receio de comentários que possam colocar o aluno em situação vexatória frente aos 

seus colegas. O ambiente lúdico criado pela atividade faz com que o aluno queira 

participar e mostrar sua opinião questionando o experimento e sua explicação como 

podemos evidenciar pelas falas a seguir: 
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Professor eu tenho uma dúvida sobre o experimento. O contato do sódio 
com a água libera muita energia, essa energia seria suficiente para quebrar 
ou explodir o copo e prato? (pergunta de um aluno que assistia a 
apresentação). 

 

O grupo sabe responder ao questionamento? (fala do professor). 

 

Sim, então, a energia liberada na quebra da molécula de 1 mol de sódio 
para formar hidróxido de sódio na reação com a água é conhecida. Se 
aumentarmos a quantidade de sódio aumentamos a energia liberada, sendo 
suficiente para explodir um copo por exemplo. (aluno 1, grupo 4). 

 

 Nota-se que os alunos não ficam pressionados pelo fato de ter que não errar 

e acabam discutindo os conceitos até mesmo de forma mais profunda e/ou 

relacionando isso com outros conceitos ou outras questões, como por exemplo, o 

cuidado com acidentes usando reagentes e vidrarias, sem a pressão de estar sendo 

ridicularizado por colegas e até mesmo pelo professor (CAVALCANTI, 2007). 

 Ao contrário de uma avaliação bancária que visa recolher dos alunos 

“depósitos” realizados pelo professor, uma atividade lúdica por outro lado possibilita 

ao professor suscitar nos estudantes o espírito crítico e a curiosidade, surgindo 

discussões como a descrita anteriormente.  

 Segundo Freire (2006), os estudantes não possuem espaços vazios que os 

professores irão preencher. Eles trazem consigo conhecimentos, conhecidos como 

“aprendizagens primeiras” na qual os estudantes tem opiniões de senso comum 

sobre determinados fenômenos e com as discussões, problematizações, avaliações 

é possível formular e reformular o conhecimento dito como ideal para aquele 

momento.  

 Para tal, evidenciamos a necessidade da utilização do VDA como instrumento 

de problematização, contextualização, avaliação e discussão do conhecimento 

químico, pois dificilmente em uma aula de laboratório os alunos teriam a 

oportunidade de construir seu experimento, bem como, roteiro, material utilizado e 
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talvez o mais importante que é a possibilidade de discussões sobre todos os 

experimentos apresentados por meio dos VDA. 

 Por fim, os dois últimos experimentos apresentados na forma de vídeos 

digitais amadores para a turma de jogos e atividades lúdicas no ensino de ciências 

foram sobre cinética química, ou fatores que influenciam na velocidade de uma 

reação. O primeiro VDA a ser apresentado discorreu sobre a influência da 

temperatura, utilizando como materiais: alvejante, corante, chapa aquecedora, 

termômetro, béqueres, proveta e água.  

 O experimento foi realizado no próprio laboratório, colocando 50mL de água 

em dois béqueres, pingando algumas gotas de corante e acrescentando 50mL de 

alvejante em cada béquer, porém em um dos béqueres o alvejante acrescido foi 

aquecido até a temperatura de 60°C. 

 

Figura 7 – Extrato de VDA produzido por alunos. 

O segundo VDA como já dito anteriormente, também aborda o conceito de 

cinética química discutindo a influência da concentração. O experimento novamente 

foi realizado no laboratório utilizando como materiais comprimidos efervescentes, 

cronômetro, proveta, béqueres e água. A realização do experimento é bem simples, 

os alunos utilizaram dois béqueres com volumes de água diferentes (40mL e 80mL), 
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colocando o comprimido efervescente em cada béquer e medindo o tempo que o 

comprimido leva para reagir com água. 

 

Figura 8 – Extrato de VDA produzido por alunos. 

Uma vez que esses dois próximos VDA abordam o mesmo assunto, para 

facilitar a análise e discussão dos experimentos iremos discuti-los conjuntamente. 

 Tanto no primeiro experimento (influência da temperatura), quanto no 

segundo (influência da concentração), observamos a facilidade de realização dos 

experimentos. Os alunos tiveram o cuidado de utilizar reagentes de nosso cotidiano 

como alvejante, comprimido efervescente entre outros e mesmo sendo realizado no 

laboratório, as vidrarias poderiam ser trocadas prontamente por materiais do dia-a-

dia encontrados em nossas próprias casas, como podemos observar nas falas a 

seguir: 

 

Escolhemos esse experimento porque pode ser feito em qualquer lugar por 
qualquer pessoa, com materiais de fácil acesso. (aluno 1 do grupo 5, 
primeiro experimento). 

 

Qualquer pessoa poderia realizar esse experimento, pois usamos béqueres 
que poderiam ser substituídos por copos e o comprimido é o mesmo que 
tomamos quando estamos com mal estar. (aluno 1 do grupo 6, segundo 
experimento). 
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Podemos utilizar qualquer corante, no nosso caso, foi utilizado anilina, igual 
aquelas que são utilizadas em bolos de aniversário. (aluno 2 do grupo 5, 
primeiro experimento). 

 

 A escolha destes materiais permite que o experimento seja desenvolvido em 

qualquer ambiente, seja em uma aula de ensino superior ou do ensino médio, 

independentemente de possuir laboratório e vidrarias. A contextualização proposta 

pelos alunos (categoria 1), foi de que a disciplina possui um enfoque voltado para a 

formação de professores e que tais experimentos poderiam ser de grande ajuda em 

escolas que não possuem laboratórios e equipamentos para uma aula prática, como 

podemos evidenciar pelas falas abaixo: 

 

O nosso experimento é simples e pode ser executado na própria sala, já 
que as escolas de Barreiras não possuem laboratórios. (aluno 2, grupo 6, 
segundo experimento). 

 

Com poucos materiais e materiais que os alunos conhecem, do contexto 
deles, nós futuros professores podemos realizar experimentos e ajudar os 
alunos a entender o conhecimento científico. (aluno 2, grupo 5, primeiro 
experimento). 

 

 Os alunos ao elaborarem tais atividades, tomaram o cuidado para que os 

experimentos pudessem ser desenvolvidos nas escolas, com materiais do cotidiano 

de todos e com isso o ensino de conhecimentos científicos podem ser mais 

contextualizados pelos experimentos e por materiais que todos conhecem, fazendo 

sentido para quem aprende. 

 Entretanto, de acordo com Veiga e Naves (2005), se entendermos avaliação 

como um processo contínuo, no qual observamos constantemente nossos alunos, 

acompanhado-os e ajudando-os em suas dificuldades, tanto a prova, quanto a nota 

e a reprovação perdem sua importância, pois paramos de valorizar os momentos 
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estanques para avaliar todos os dias e por meio de diversos instrumentos (categoria 

2).  

Desse modo, a nota que é apenas um dos processos de avaliação, passa a 

ser consequência e não motivação para o estudo. Quanto à reprovação, ela tende a 

desaparecer, pois cada resultado ruim significa fazer de tudo para ajudar os alunos a 

superarem suas dificuldades. A utilização do VDA possibilita que os alunos se 

preocupem mais com o conteúdo, pois irão apresentar para todos da turma, assim 

como, existe também a preocupação com a utilização de materiais de fácil acesso e 

reprodução, possibilitando a utilização do experimento ou do VDA em outras turmas 

e escolas. 

Ainda discutindo sobre a avaliação dos alunos que apresentaram os vídeos 

(categoria 2), podemos destacar no segundo experimento sobre a influência da 

concentração, algumas questões importantes para problematizarmos e discutirmos o 

conteúdo na tentativa de verificar erros conceituais, (re)eleborando o conceito 

conjuntamente com os alunos.  

O experimento foi realizado como dito anteriormente, com o dobro do volume 

de água para verificar a influência da concentração de água sobre o mesmo 

comprimido efervescente. O professor visando a problematização do conteúdo e em 

verificar se os alunos aprenderam o conceito faz a seguinte observação: 

 

Há uma outra maneira de comprovarmos o efeito da concentração 
utilizando o mesmo material desse experimento? (fala do professor). 

 

 A dupla fica em silêncio e o professor estende a pergunta para os demais 

alunos, que por sua vez, também permanecem em silêncio. O professor então 

pergunta: 

 



    

 

137 

Se mantivermos fixo o volume o que podemos fazer para evidenciar o efeito 
da concentração? E qual o resultado esperado? (fala do professor). 

 

 Todos os alunos pensam um pouco a respeito. Um aluno pede a palavra 

respondendo: 

 

É simples, basta dividirmos o comprimido ao meio, em um béquer 
colocamos metade do comprimido e no outro colocamos ele inteiro. 
(resposta de um aluno que assistia a apresentação). 

 

E o resultado será parecido? E a quantidade de água? Fará diferença para 
metade ou o comprimido inteiro? (fala do professor). 

 

 Os alunos discutem, pensando nas possibilidades levantadas pelo professor, 

que, enquanto isso observa os alunos, media a discussão, verificando se há erros 

conceituais.  

 

Professor tem uma lei da cinética que diz que a velocidade é proporcional a 
concentração dos reagentes! (aluno 2, grupo 6, segundo experimento). 

 

Então quer dizer que quanto maior é a quantidade maior é probabilidade de 
choques entre as moléculas ou átomos, aumentando a velocidade da 
reação. (aluno 2, grupo 6, segundo experimento). 

 

 Embora o professor interfira durante a apresentação da atividade, com 

perguntas direcionadoras para a discussão do conceito químico que envolve o 

experimento, são os alunos que elaboram as respostas, refletindo sobre o 

experimento e colocando em prática aquilo que aprenderam durante a graduação. 

Quando consideramos todos os vídeos e suas elaborações pelos alunos podemos 

notar a forte presença de regras e sua utilização. Em cada um dos vídeos, roteiros 

foram realizados e o andamento das filmagens consideraram aspectos de 

continuidade e de coerência para explicação dos conceitos presentes.  
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Assim, nota-se uma regra não clara, devidamente implícita na execução de 

cada uma dessas atividades lúdicas. De forma explícita em termos de regras 

presentes, detectamos a própria estratégia didática do professor, ao solicitar aos 

seus alunos a elaboração, confecção e apresentação dos vídeos em determinada 

ordem, com posterior discussão das apresentações. Enfim, a presença de regras 

consensuais e livremente aceitas caracteriza novamente a atividade como lúdica 

(CHATEAU, 1987; HUIZINGA, 1980). 

 Por fim, com a utilização do VDA tentamos contribuir com uma prática 

metodológica que possa colaborar com uma sólida aprendizagem que necessita 

privilegiar a problematização, o debate, a exposição interativa-dialogada, a pesquisa, 

a experimentação e o trabalho de grupo. Nossa proposta é apresentar os VDA como 

uma atividade lúdica que contempla tais metodologias podendo ser facilmente 

apresentado como ferramenta que auxilia o ensino e a aprendizagem de conceitos 

de química ou de qualquer outra disciplina. Além disso, o lúdico apresenta 

características particulares que são o prazer, a liberdade e a voluntariedade 

componentes intrínsecos do lúdico que ajudam a despertar o interesse dos alunos 

pelos conteúdos outrora tidos como chatos e difíceis. 



7. POSSÍVEIS RELAÇÕES EXISTENTES ENTRE O LÚDICO 

E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em uma aventura de RPG foi perguntado como o elemento 

zinco sofre redução. Para o meu espanto meus colegas 

não sabiam o conceito de oxi-redução e também não 

sabiam interpretar a tabela de potencial de redução. Foi 

ai que percebi que o RPG promovia a discussão de algo 

que faltava aos alunos e que realmente eles aprendiam 

algo partindo daquilo que eles já sabiam. 
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A avaliação da aprendizagem por meio do lúdico, principalmente com o uso 

dos jogos e atividades lúdicas visa estimular a criatividade dos alunos, por vezes 

escondida por um sistema de ensino que visa o depósito de informações e os 

resgates desses depósitos como forma de avaliação, verificando e quantificando 

esses depósitos (Freire, 1981). Essa criatividade é explicitada por que o uso do 

lúdico gera uma liberdade que em outras ocasiões o estudante não tem, ou seja, a 

aula não permite ao aluno essa liberdade que muitas vezes é confundida com 

bagunças e desrespeito.  

Os alunos/jogadores, mesmo com a liberdade intrínseca aos jogos, ficam 

presos às regras, porém, com certos limites e principalmente responsabilidades 

evitando o desrespeito com a atividade devido ao alto grau de competitividade, que 

faz com que os alunos tenham vontade de participar e dar seu máximo, se esforçar 

para resolver o problema ganhando o jogo ou ficando bem colocado. 

Essa competitividade gera uma motivação e consequentemente uma 

concentração maior por parte dos alunos. Eles ficarão mais atentos, possibilitando 

uma maior participação dos mesmos durante a atividade, favorecendo aos 

professores avaliar a turma e os alunos individualmente, minimizando o problema de 

turmas lotadas. 

Contudo, não compartilhamos a ideia do grande número de alunos por turma 

matriculados nas escolas públicas e particulares atualmente. Defendemos o número 

reduzido de alunos por turma inclusive facilitando a apresentação e verificação de 

novas metodologias com o uso de jogos e atividades lúdicas, experimentação entre 

outros, embora, como profissionais da educação e mesmo contra o grande número 

de alunos por turma, não podemos ficar alheios a essa problemática. Assim, o lúdico 
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colabora com o trabalho do professor em turmas com número reduzido ou excessivo 

de alunos.  

De acordo com nossos resultados, observamos que é possível com as aulas 

e posterior aplicação dos jogos e das atividades lúdicas estabelecer padrões para a 

constituição das futuras aulas, e com isso, consequentemente construir jogos ou 

atividades lúdicas que possam dar esse suporte para constatação e verificação de 

erros e/ou falhas conceituais.  

A análise da participação dos alunos e das resoluções dos problemas 

propostos na atividade, na tentativa de sanar dúvidas que possam aparecer durante 

a aplicação, é que servirá de partida para uma discussão sobre o conhecimento em 

questão, ou seja, o aluno participa da atividade, jogando, palpitando sobre um 

determinado assunto. Esse assunto resolverá ou não uma situação problema e, a 

partir daí, podemos checar quais são as maiores dificuldades dos alunos, bem como 

as maiores facilidades diante dos conteúdos expostos. 

Segundo Romão (2005), no processo educacional, as respostas 

comportamentais e a performance dos alunos são reveladoras das formas discentes 

de processamento do conhecimento, ou, no mínimo, esclarecem sobre as razões da 

resistência ou indiferença dos alunos àquilo que a escola lhes oferece. Em ambos os 

casos, são fundamentais para a elaboração conjunta de novos procedimentos 

didático-pedagógicos. 

Dessa maneira, o lúdico, o jogo como avaliação converte-se em uma 

possibilidade de intercâmbio de ideias, de crescimento pessoal do professor e dos 

alunos. Avaliar é participar do processo de construção do conhecimento, 

interpretando as informações recolhidas, caracterizando o processo avaliativo como 

abertura às possibilidades e às inter-relações, não imediatamente evidentes que em 
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uma aula tradicional dificilmente o professor teria condições de detectar e 

principalmente tentar corrigi-las. 

Destaca-se também a importância do professor neste processo, pois é ele 

que pensa em um conteúdo ou conjunto de conteúdos que poderá ser trabalhado 

por meio do lúdico. Essa escolha requer preparo, formação e vontade para (re)fazer, 

(re)pensar em uma ferramenta que o auxilie na avaliação e formação dos seus 

alunos. 

Portanto, a junção entre jogo, educação e a avaliação da aprendizagem pode 

se mostrar como ferramenta paradidática no auxílio de discussões dos conteúdos e 

verificação da aprendizagem podendo ser usados como instrumento de avaliação 

seguindo a proposta de muitos autores como Hoffmann, Fidalgo, Luckesi, entre 

outros, que julgam que a avaliação é mais do que uma simples prova e exames 

somatórios e sim um processo no qual está em questão o sucesso do aluno e não a 

promoção para séries seguintes. 

A partir dos resultados e das discussões apresentadas nos capítulos 4 e 5, 

respectivamente O Perfil Químico e Utilização de Vídeos Amadores no Ensino de 

Química, podemos fazer algumas inferências sobre lúdico e avaliação na tentativa 

de justificar que podemos trabalhar com ferramentas alternativas como os jogos ou o 

uso da tecnologia (como os vídeos amadores), em sala de aula melhorando a 

aprendizagem dos alunos por meio de detecções de erros diferentemente de provas 

e exames que em algumas vezes os pune.  

Tentaremos a seguir mostrar que achamos possível trabalhar com métodos 

alternativos de se avaliar os alunos, fazendo uma tentativa de aliar avaliação e o 

ensino de química por meio do lúdico. 
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As avaliações ditas tradicionais configuram-se como um mecanismo de 

controle sobre o aluno, havendo verificações periódicas de quais conteúdos o aluno 

consegue absorver por meio de provas e testes de cunho somativas, não havendo 

preocupação com os estudantes que não conseguem dominar certos conteúdos. O 

que não significa abandonar ou abolir testes e provas do currículo escolar, ao 

contrário, tenta-se propor com este trabalho uma nova ferramenta que, inclusive 

auxilie o professor na elaboração de provas e testes, na medida em que ele conhece 

as dificuldades e características dos seus alunos.  

Como podemos observar, tais aspectos aparecem nos resultados do perfil 

químico, como por exemplo, no momento em que os alunos respondem o nome de 

uma substância errada, mesmo tendo uma dica que exclui totalmente a resposta 

dada, como: - “Sou orgânico e Aromático”. Os alunos pensam um pouco e 

respondem clorofórmio. Essa resposta implica dizer talvez, que o aluno ou o grupo 

de alunos não entendeu, completa ou parcialmente o conceito de aromaticidade 

apresentado e discutido no ensino médio e até mesmo em nível superior, já que na 

sala de aula havia alunos do curso de Química.  

Sendo assim, detectado o erro, o professor terá como direcionar as dúvidas 

dos alunos para assuntos que ficaram mal elucidados como, por exemplo, o de 

aromaticidade, auxiliando o professor na preparação das aulas, bem como de suas 

avaliações. 

Segundo Luckesi (2006), a avaliação da aprendizagem escolar, além de ser 

praticada independentemente do processo ensino e aprendizagem vem ganhando 

foros de independência da relação professor aluno. As provas e exames são 

realizados conforme o interesse do professor ou do sistema de ensino. Não se leva 

em questão o que foi ensinado e segundo o autor, mais importante do que ter uma 
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oportunidade de aprendizagem que faça sentido para o aluno, que ele possa saber o 

que errou e porque errou, a avaliação tem sido uma prova de resistência do aluno 

aos ataques do professor. 

Luckesi (2006) sobre a pedagogia do exame afirma que:  

 

“O mais visível e explícito exemplo dessa pedagogia está na prática de 
ensino do terceiro ano do 2º Grau [atual Ensino Médio], em que todas as 
atividades docentes e discentes estão voltadas para um treinamento de 
resolver provas, tendo em vista a preparação para o vestibular, com porta 
(socialmente apertada) de entrada para a Universidade”. (LUCKESI, 2006, 
p.17). 

 

Em dias atuais isso não acontece só no terceiro ano do ensino médio, mas, 

durante o período escolar do aluno, os professores ministram todo o conteúdo que 

seria lecionado em três anos (ensino médio) em apenas dois para que no último 

aconteça uma espécie de revisão dos conteúdos juntamente com bateladas de 

provas e listas de exercícios.  

Até mesmo antes do ensino médio isso já acontece no ensino fundamental, 

no qual o aluno já passa por vários desafios buscando um aperfeiçoamento do 

mesmo, para que cheguem “afiados” no 1º ano do ensino médio todos os alunos já 

têm contato com a Química e a Física, por exemplo. 

Além da fragmentação entre ensino e avaliação a rigidez dos momentos dos 

registros escolares se impôs aos momentos de verificação da aprendizagem, 

desconhecendo-se totalmente as conveniências didático-pedagógicas. Como o 

professor tem de entregar, na secretaria da escola, as notas dos alunos ao final de 

cada bimestre, não importa que ele esteja no meio de uma unidade. Se o que já 

desenvolveu com os alunos ainda depende de mais alguns passos para 

complementar um pré-requisito, ele não pode adiar a avaliação, porque é 

pressionado pelos prazos burocráticos. 
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Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis 

aí a concepção “bancária” da educação de Paulo Freire em que a única margem de 

ação que se oferece aos educandos é a de receberem depósitos, guardá-los e 

arquivá-los. 

Segundo Romão (2005), também o processo de verificação do rendimento 

escolar implica dois momentos: medir e avaliar. No primeiro, tentamos, com mais ou 

menos objetividade, por meio de um instrumento adequado, medir o desempenho do 

educando, isto é, simplesmente coletar e registrar seu desempenho e em seguida 

avaliamos em sentido estrito. 

Esse instrumento citado pelo autor poderá novamente ser o lúdico, utilizando-

o de uma maneira que ele esteja livre de pressões e que possa mensurar o 

desempenho dos alunos, para que posteriormente o professor possa avaliar de fato 

o que o aluno aprendeu durante uma disciplina ou semestre. 

Voltando aos exemplos do perfil químico ou dos vídeos executados pelos 

alunos, o professor poderá observar e analisar o que os alunos já sabem sobre o 

assunto antes mesmo de terem aula sobre o determinado conteúdo, ou, 

posteriormente às aulas para ter como resultado a consolidação do assunto 

discutido, ou seja, caberá ao professor escolher o melhor momento para utilizar 

ferramentas alternativas a provas e exames na tentativa de melhorar a relação de 

ensino e aprendizagem de seus alunos. 

Ainda segundo Luckesi (2006), pais, sistemas de ensino, profissionais da 

educação, professores e alunos, todos têm suas atenções centradas na promoção, 

ou não, do estudante de uma série de escolaridade para outra. Os professores 

utilizam permanentemente os procedimentos de avaliação como elementos 
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motivadores dos estudantes por meio da ameaça, fazendo com que o processo 

avaliativo seja por meio de exames e não por uma pedagogia do ensino e 

aprendizagem.  

Concordamos e corroboramos ideias como as de Luckesi (2006), nas quais o 

professor cria um clima de medo, tensão e ansiedade entre os alunos tirando a 

liberdade e inibindo sua criatividade. O aluno passa a ser expectador, não 

participando do processo de ensino aprendizagem e consequentemente deixando de 

aprender conteúdos que terão grande importância em sua formação, seja ela, 

acadêmica ou profissionalizante (CAVALCANTI, 2007). 

Na educação libertadora, a avaliação deixa de ser um processo de cobrança 

para se transformar em mais um momento de aprendizagem, tanto para o aluno 

quanto para o professor – mormente para este, se estiver atento aos processos e 

mecanismos de conhecimento ativados pelo aluno, mesmo no caso de “erros”, no 

sentido de rever e refazer seus procedimentos de educador. 

O uso do lúdico como ferramenta avaliativa em sala de aula permite que a 

relação professor-aluno torne-se mais efetiva do que em uma aula expositiva 

tradicional, tornando mais fácil o trabalho do professor em identificar as dificuldades 

e diferenças de cada um e com isso, realizando um trabalho de diagnosticar 

possíveis falhas para posteriormente corrigi-las até mesmo por meio de exames 

tradicionais uma vez, que o professor já sabe o que deverá exigir e o que esperar de 

seus alunos. 

 O jogo proporciona a liberdade e não possui essa atmosfera de medo criada 

em sala de aula. O erro pode, durante o jogo, ser trabalhado de forma lúdica, sem 

pressão para o aluno e sem opressão por parte de colegas e professor, fazendo com 

que, o aluno tenha total liberdade para opinar, mostrar toda sua criatividade e 
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interagir com os outros alunos e com o professor tentando solucionar os problemas 

de aprendizagem (CAVALCANTI 2007). 

 Esse aspecto específico ficou bastante evidente durante nossas aplicações 

do Perfil Químico. Os alunos ficaram muito mais descontraídos e a vontade com o 

jogo, do que estariam em uma aula dita tradicional, principalmente quando nos 

referimos ao nível superior de ensino, o qual é caracterizado por uma seriedade 

burocrática e acadêmica por vezes exagerada.  

Notamos que os alunos não ficavam constrangidos ao errar e se arriscavam 

mais em respostas que aparentemente soariam absurdas. O ambiente lúdico igualou 

democraticamente a todos, que respondiam sem o incômodo da avaliação do 

professor ou de seus próprios pares.  

 É comum ocorrer uma espécie de pressão nos alunos em sala de aula, 

principalmente quando a turma é barulhenta e inquieta. Os professores utilizam as 

provas como instrumento de ameaça e demonstração de poder, dizendo: “semana 

que vem tem prova” estudem! , “no dia da prova vocês vão ver” ou “estou 

caprichando na prova de vocês”. Segundo Luckesi (2006), essas expressões, de 

quilate semelhante, são comuns no cotidiano da sala de aula, tanto em nível básico 

como superior. Elas demonstram o quanto o professor utiliza–se das provas como 

um fator negativo de motivação. 

Há um uso da avaliação da aprendizagem como disciplinamento social dos 

alunos através das notas obtidas. A nota então passa a ser objeto de cobiça e 

adorada tanto pelo professor como pelos alunos, o estabelecimento de ensino seja 

ele, público ou privado está centrado nos resultados das provas e exames e o 

sistema social se contenta com as notas obtidas nos exames. Os pais raramente 
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vão questionar o sucesso de seus filhos em termos de notas obtidas, sem pensar na 

questão da aprendizagem. 

O fato dos alunos “se acostumarem” com as provas é comum no decorrer do 

período escolar, e, quando novas propostas de avaliação são utilizadas tanto em 

nível médio, quanto em nível superior, acontece a princípio rejeição e muitos alunos 

estranham outras metodologias avaliativas como por exemplo, avaliações em grupo, 

auto-avaliação, seminários, jogos, principalmente em cursos como Química, uma 

ciência calcada ainda em vários aspectos positivistas e de resultados empíricos. 

Se o aluno erra na prova ou exame significa somente que ele não aprendeu o 

determinado conteúdo ou então não estudou, ou decorou o assunto tratado. Mas 

através do erro podemos discutir, debater e polemizar os assuntos e “corrigir” o que 

ficou equivocado na tentativa de minimizar o déficit do aluno, aspecto que pode ser 

observado no momento significativo 3, no qual, mostra-se a intervenção do professor 

durante a atividade, discutindo com todos os grupos participantes o erro do primeiro 

grupo ao responder a carta, na tentativa de problematizar o conceito. 

 A preocupação fundamental na utilização do lúdico ou de qualquer outra 

ferramenta na avaliação, numa perspectiva crítica, deve ser a de garantir ao aluno a 

compreensão e construção de conhecimentos que lhe possibilite exercer a sua 

cidadania, tendo clara a sua concepção de sociedade, de educação e do profissional 

que deseja formar, preocupando-se ainda com a qualidade do ensino. 

Portanto acredita-se que, para o aluno ter consciência crítica e pensamento 

independente e criativo a avaliação da aprendizagem terá que colocar-se como 

aspecto preponderante com suas múltiplas formas (investigação, observação, 

provas, testes, trabalhos, exercícios etc.),  
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Na investigação a utilização do lúdico é pertinente sendo usada na forma de 

charadas e enigmas fazendo com que o aluno investigue sobre o conteúdo desejado 

pelo professor, bem como uma pesquisa que também poderá ser incluída nessas 

atividades e o professor como espectador poderá observar a investigação e 

pesquisa feita por seus alunos a assim incluindo-a no processo de avaliação da 

aprendizagem. 

No caso do Perfil Químico, os alunos poderiam ser chamados a elaborar as 

cartas, investigando os conceitos que constam em cada uma delas, além de pensar 

no próprio andamento do jogo, isto é, regras que se adaptassem a cada caso 

específico, além de estudar e aprofundar os conceitos correlatos que justificam cada 

uma das pistas presentes nas cartas. 

A observação que muitas vezes não é possível ser feita pela quantidade de 

alunos em uma sala de aula ou até mesmo pela rigidez do professor durante uma 

prova será facilmente desenvolvida no uso de jogos e atividades lúdicas, pois, o 

professor só conduzirá a partida, a rodada ou a ação, mas são os alunos que irão 

trabalhar durante a atividade deixando o professor livre para possíveis observações 

e um acompanhamento mais próximo de cada um dos grupos. 

O jogo muitas vezes pode ser uma prova, um teste ou até mesmo um ou mais 

exercícios, no qual, o professor decidirá qual é o conteúdo a ser explorado e poderá 

juntamente com a observação repensar sobre sua prática pedagógica e sobre o 

próprio conteúdo.  

Nas discussões geradas pelo jogo o professor terá ferramentas para avaliar 

se o aluno aprendeu ou não o conteúdo além do que, o professor poderá ainda 

elaborar o que ele irá cobrar em uma possível prova tradicional ou ainda quais 

conteúdos os alunos necessitam que o professor revise a fim de sanar dúvidas que 
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possam aparecer durante a aplicação do jogo. Com isso, o professor terá a 

possibilidade de acompanhar o progresso de seus alunos, refletir sobre a sua 

prática, redimensionar e reorientar o seu trabalho em sala de aula. Tais aspectos 

possuem estreita relação com a avaliação formativa que irá colaborar para a melhor 

formação dos alunos e do professor  

O lúdico como recurso avaliativo e de aprendizagem parece ser uma das 

respostas para essas indagações, ou seja, com a criação de jogos em sala de aula 

como atividade curricular o professor melhora sua relação com seus alunos por se 

tratar de uma atividade lúdica e como tal geradora de motivação e prazer (Soares, 

2008). O alto grau de liberdade que o jogo propicia faz com que os alunos participem 

da atividade de forma espontânea, aumentando o interesse pela aula, que é 

característica do jogo principalmente se o jogo for de competição. 

O professor pode criar uma atividade lúdica de um ou mais conteúdos e 

apresentar para seus alunos ou pode pedir para os próprios criarem seus jogos em 

grupo ou não, escolhendo conteúdos diferentes ou até mesmo disciplinas diferentes 

(podendo ser uma ferramenta interdisciplinar), com posterior aplicação para os 

outros alunos.  

Tanto o “sucesso/insucesso” como o “acerto/erro” pode ser utilizado como 

fonte de virtude em geral e como fonte de “virtude” na aprendizagem escolar 

(Luckesi 2006). No caso da solução bem ou mal sucedida de uma busca, seja ela de 

investigação científica ou de solução prática de alguma necessidade, o “não – 

sucesso” é, em primeiro lugar, um indicador de que ainda não se chegou à solução 

necessária, e em segundo lugar, a indicação de um modo de “como não resolver” 

essa determinada necessidade (Cavalcanti 2007). O fato de não se chegar à 

solução bem sucedida indica, no caso, o trampolim para um novo salto. 
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Segundo Romão (2005), sem exageros, pode-se dizer que os “erros” dos 

alunos constituem a matéria-prima do replanejamento das atividades curriculares, 

pois a função precípua da escola nada mais é do que a transformação cultural, a 

partir dela mesma, a passagem da consciência ingênua para a consciência crítica. A 

percepção da consciência ingênua só se dará através de sua avaliação, que deverá 

indicar os rumos, os caminhos para que os alunos obtenham essa consciência 

crítica. 

Nesta perspectiva, a verificação da aprendizagem deixa de ser verificação da 

aprendizagem, para se transformar em exposição de “quem não sabe”. Na maioria 

das vezes, as provas aplicadas no ensino fundamental não visam verificar o que os 

alunos sabem, mas o que eles não sabem – e, o que é pior, através de um viés 

moralista que considera a resposta diferente da esperada no “gabarito” como um 

erro que deve ser castigado. 

Sobre a concepção do erro Romão (2005) diz: 

 

A concepção moralista do “erro” trai uma visão de mundo autoritária, porque 
ela tem como pressuposto básico a apropriação e imposição de padrões 
considerados como verdades absolutas, pré-construídos ou incorporados 
pelo avaliador, aos quais serão comparados os desempenhos dos alunos. 
Verdadeiro arsenal de punições, cujo efeito mais maléfico é o desgaste da 
vontade de aprender, da motivação e, no limite, o assassinato da auto-
estima do avaliado (ROMÃO, 2005, p. 93). 

 

Nessa concepção, os instrumentos de avaliação se tornam “instrumentos 

inquisitórios”, que consideram as respostas e os desempenhos como uma espécie 

de pagamento e as notas como “recibos” que, por sua vez, na maioria das 

verificações, não correspondem ao “pagamento efetuado”. 

Realizada a avaliação da aprendizagem, com o aluno, os resultados não 

devem constituir uma monografia ou uma dissertação do professor sobre os avanços 

e recuos dos alunos, nem muito menos uma preleção corretiva dos “erros 
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cometidos”, mas uma reflexão problematizadora coletiva, a ser devolvida ao aluno 

para que ele, com o professor retome o processo de aprendizagem. Segundo 

Romão (2005), neste sentido a sala de aula se transforma em um verdadeiro “círculo 

de investigação” do conhecimento e dos processos de abordagem do conhecimento. 

O uso de jogos e atividades lúdicas poderá minimizar tais aspectos citados 

por Romão, uma vez que, nos jogos os alunos são livres de pressão e opressão por 

parte de professores e colegas, acabando com exposição quase que vexatória dos 

alunos mais tímidos ou calados perante os mais “descolados”. O jogo propicia 

liberdade mobilizando a motivação e a curiosidade de quem está jogando 

minimizando o desinteresse e a desmotivação causada nas aulas de Química 

(SOARES, 2008; CAVALCANTI e SOARES, 2009). 

Na confecção e aplicação destes materiais lúdicos, o professor será um 

mediador da atividade, conduzindo-a para que ninguém desrespeite as regras, 

corrigindo as respostas erradas (no caso de uma atividade que remeta a perguntas e 

respostas) e verificando os erros e acertos. No andamento de tais atividades o 

professor terá condições de perceber o que os alunos sabem sobre determinado 

conteúdo ou não, sem a pressão de uma aula ou exame tradicional. O aluno jogando 

irá se expor sem medo de errar com isso, o professor poderá detectar falhas 

conceituais e até mesmo (re)avaliar suas aulas (re)pensando na sua prática 

pedagógica e nos conteúdos escolhidos para serem trabalhados ao longo do ano. 

O erro pode ser constatado pelo professor sem que os alunos percebam que 

estão sendo avaliados, podendo inferir na sua prática pedagógica corrigindo 

possíveis falhas na abordagem do conteúdo ou na sua dificuldade. 



8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cada ano percebemos um aumento significativo no 

número de trabalhos sobre lúdico, jogos, jornais 

científicos, brincadeiras entre outros, em congressos de 

ensino de química, porém se existe certo preconceito 

sobre a área pedagógica, o lúdico talvez seja alvo fora e 

dentro de sua própria área. O que nos motiva ainda mais 

para o estudo e desenvolvimento dessa ferramenta. 
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Consideramos que nosso trabalho responde aos questionamentos colocados, 

quais sejam: Existe a possibilidade de utilizar o jogo como uma ferramenta ou 

instrumento de avaliação? Quais são as vantagens e desvantagens decorrentes 

dessa utilização? 

Podemos afirmar isso pois, aplicamos o jogo perfil químico além dos vídeos 

digitais amadores (VDA) como ferramentas, ou instrumentos lúdicos e percebemos 

erros conceituais por parte dos alunos participantes que eram universitários 

estudantes dos mais variados cursos inclusive estudantes de Química, que tiveram 

disciplinas de Química ou tiveram Química no ensino médio suficiente para 

responder e participar da atividade. 

 Percebemos também confusão com determinados assuntos o que evidencia a 

não consolidação do mesmo e com isso foi possível uma discussão tentando corrigir 

ou consolidar tais assuntos que geraram dúvida e confusão tanto no jogo Perfil 

Químico, quanto na atividade lúdica VDA. 

 Para o professor que apresentará tais atividades, tem-se a possibilidade de 

analisar o que seus alunos sabem sobre determinado assunto, podendo utilizar essa 

ferramenta antes ou depois de uma aula. Usar o instrumento não só para verificar o 

que eles sabem ou não, mas também para discutir o que foi aprendido 

problematizando o assunto estudado de uma maneira divertida, atraente e livre de 

pressões para os alunos. 

 No jogo ou em uma atividade lúdica os alunos não percebem que estão sendo 

avaliados, discutindo em grupo e com o professor melhorando a relação entre os 

mesmos facilitando o aprendizado. Assim, por meio da problematização professor e 

alunos podem construir juntos o conhecimento. 
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 Outra pergunta sugerida foi quanto aos problemas em utilizar o lúdico como 

ferramenta ou instrumento de avaliação. Deixamos claro que todo instrumento 

inovador contém falhas. Para que isso não ocorra ou pelo menos ocorra o menos 

possível é necessário que: 

 O professor da disciplina seja o professor que irá monitorar o jogo, pois 

conhece os alunos, suas dificuldades e se bem explorado poderá mobilizar 

discussões, minimizando os déficits de aprendizagem de conteúdos difíceis 

como os da Química; 

 Que o professor domine o conteúdo que deseja trabalhar, pois, não teria 

sentido uma atividade cheia de erros conceituais. Poderia surgir um efeito 

contrário aos da utilização dos jogos. Tal aspecto nos remete ao domínio de 

conteúdos o que implica em um dos saberes docentes segundo Tardif (2000) 

especificamente quando apresentam os saberes oriundos da formação para o 

magistério; 

 No caso de usar ferramentas como computadores, máquinas filmadoras e 

outros recursos multimídia, conhecer tais ferramentas, testá-las, garantindo 

seu bom funcionamento durante as apresentações das atividades. 

 Ter sempre um diário de campo para anotar os possíveis problemas e suas 

implicações na aplicação. Assim o professor pode repensar suas aulas e a 

abordagem que dará aos conteúdos. 

Com isso, acreditamos que a atividade caminhará corretamente por si só com 

pequenas intervenções do professor quando necessárias. 

Os benefícios em se utilizar o jogo ou a atividade lúdica como ferramenta de 

avaliação, observamos já na primeira utilização em sala de aula, na qual, o interesse 
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aumenta, assim como a participação dos alunos, mesmo aqueles que normalmente 

não participam.  

Para os alunos, qualquer informação a mais, ou qualquer ferramenta a mais, 

que os ajude a aprender ou entender conceitos extremamente difíceis como os 

conteúdos de Química, Física, Biologia entre outras, já é de grande valia, mesmo 

porque eles normalmente só assistem as aulas e fazem exames. 

A tentativa de usar uma ferramenta a mais que possa trazer o erro para ser 

discutido ajuda os alunos a serem mais participativos e não temerem fazer 

perguntas, facilitando o trabalho do professor que terá que saber se os alunos estão 

compreendendo o que ele está explanando ou não. 

Porém, o principal benefício ao utilizar jogos na sala de aula é o prazer que as 

pessoas em geral têm em jogar, mesmo que este seja um jogo educativo. No jogo, 

como foi dito anteriormente, existe concentração e compenetração e mesmo sendo 

divertido é levado a sério pelos jogadores, com isso facilitando a discussão dos 

conteúdos, já que, os alunos não querem simplesmente passar pelo jogo, eles 

querem ganhar e para ganhar eles terão que aprender. 

Na atividade lúdica por outro lado não existe competição, não há vencedor, 

nem perdedor, porém, existe também compenetração e concentração, uma vez que, 

os alunos demonstram o que aprenderam durante as aulas para que sua atividade 

(VDA) não possua erros, que utilize materiais de fácil acesso e que seja divertida. 

Para a prática de avaliação formativa o primeiro passo é pensar sobre quais 

situações são possíveis de serem avaliadas no cotidiano da sala de aula. Observa-

se que o lúdico possui essas características, pois, os próprios alunos podem sugerir 

tais situações do cotidiano, como por exemplo, os experimentos apresentados na 
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forma de vídeos ou criando seus próprios materiais como jogos e/ou atividades 

lúdicas, músicas, peças teatrais entre outras.  

Com isso, o professor pode ficar atento, registrando os fatos e tomando uma 

atitude frente ao que está sendo verificado, para posteriormente refletir sobre sua 

prática, seus métodos, valores, conteúdos e por que não, sobre sua prova para 

obtenção de notas bimestrais e anuais. 

Em linhas gerais, com o lúdico podemos avaliar quando os alunos solicitam a 

nossa ajuda para responder uma questão; durante a correção de conceitos 

respondidos por eles durante a realização da atividade; através de dificuldades 

detectadas em realizar as tarefas propostas no jogo ou atividade lúdica; através do 

uso de experimentos; através de forma de organização e apresentação dos 

trabalhos (VDA); e das observações das aplicações em situações posteriores como, 

por exemplo, responder uma pergunta relacionada ao experimento apresentado. 

 Por fim, o uso do lúdico especialmente o uso de jogos e o VDA são viáveis, 

pois é importante salientar que não aprendemos com os erros, aprendemos com a 

discussão dos erros. As provas e exames geralmente não dão a oportunidade dos 

alunos discutirem o que erraram por vários motivos; tais como quantidade de alunos, 

quantidade de turmas que o professor tem, tempo escasso e vontade do professor 

ou do sistema educacional.  

 Cabe ressaltar que não existe neste trabalho uma crítica a provas e exames, 

ou ainda que elas sejam métodos ultrapassados entre outras coisas. O que 

queremos evidenciar com nossas experiências é que normalmente em todos os 

Sistemas de Ensino (público, privado, médio ou superior), as avaliações, em geral, 

não servem de suporte para a (re)orientação e (re)planejamento do professor, por 

vários motivos já citados. 
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 Mudar a forma de avaliar implica repensar todo o processo pedagógico, bem 

como todo o processo de definição do currículo que definimos no ensino, o que as 

vezes não é possível ou simples de ser feito. Admitindo isso, podemos partir para 

outro aspecto que é repensar nossas práticas para que, a partir delas, possamos, de 

fato, avaliar e não meramente verificar a aprendizagem de nossos alunos. 

Nos jogos, ou nas atividades lúdicas a discussão é imediata, os alunos para 

continuar jogando, chegar até o fim ou ganhar (no caso dos jogos), precisam acertar 

os conceitos, resolver problemas entre outras coisas, e para isso precisarão 

problematizar o assunto até chegarem a uma resposta que atendam a necessidade 

do jogo ou da atividade lúdica, chegando até o final deste. Essa discussão imediata 

resolveria talvez a problemática do tempo que os professores necessitam para 

corrigir provas, ministrarem seus conteúdos fechando bimestres e anos letivos 

muitas vezes não tendo um diagnóstico dos seus alunos quanto a aprendizagem. 

Ainda, com a discussão imediata verificada no uso de jogos e atividades 

lúdicas podemos incentivar nossos alunos a discutirem os conteúdos aprendidos 

durante as aulas. Muitas vezes, a maioria de nossos alunos estuda, para a 

realização de provas e aprovação nas disciplinas, deixando de relacionar o que 

aprendeu com aspectos do dia-a-dia, importantes para a apreensão do conteúdo. 

Tal discussão entre os alunos poderá minimizar problemas ou erros 

conceituais, fazendo com que o aluno se auto-avalie, ou auto-regule, buscando 

acertar os problemas propostos nos jogos ou atividade lúdicas, na qual o professor 

seria apenas o mediador da discussão, podendo intervir em momentos particulares.   

Com isso, os professores terminariam suas aulas, na qual foi apresentado o 

jogo e/ou a atividade lúdica, tendo pelo menos uma ideia de quais são as 

dificuldades dos alunos, e qual conteúdo necessitará de uma reformulação, bem 



    

 

159 

como, exemplos do cotidiano, experimentos, aplicabilidade, tornando o conteúdo 

relevante para o aluno. 

 Enfim, apresentamos uma pequena contribuição, na qual o lúdico pode ser 

usado como uma ferramenta de avaliação principalmente diagnóstica e formativa, 

trabalhando com a interatividade aliada a diversão, proporcionando discussões entre 

os alunos, entre os alunos e o professor na tentativa de minimizar problemas 

conceituais e tornar o Ensino de Química mais atrativo e relevante para o aluno. 

 Há uma infinidade de outros jogos e outras atividades lúdicas que pensamos 

que possam ter as mesmas características detectadas e estudadas nesse trabalho 

de tese. No entanto, explorar dois ou mais jogos ou duas ou mais atividades lúdicas 

trariam basicamente os mesmos resultados. Evitamos, pois, a repetição de 

resultados ao escolhermos um exemplo de cada uma dessas atividades. 

O trabalho contribuiu também para nós professores que trabalhamos com o 

lúdico em sala de aula, aos que pesquisam essa temática e aos que se interessam 

sobre o tema, mas ainda não utilizaram tal ferramenta. Pensamos que, as 

discussões levantadas poderão nortear professores que ainda não trabalham com 

lúdico a construírem jogos ou atividades lúdicas para trabalharem em suas turmas 

mudando um pouco o panorama de suas aulas e diversificando suas avaliações. 

É evidente que o jogo ou atividades lúdicas possuem algumas limitações para 

ser trabalhado como ferramenta avaliativa. Para isso, o professor deve dominar o 

conteúdo a ser trabalhado, possuir disciplina, para mediar a ação e as discussões 

provenientes da atividade.  

As discussões presentes nas atividades são possíveis graças a liberdade 

conferida nos jogos e atividades lúdicas, assim, o professor deve trabalhar com isso, 
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deixando os alunos a vontade para opinarem, discutirem ou até mesmo não 

participarem das atividades. 

 Finalmente, esperamos apresentar para a comunidade científica que os jogos 

e as atividades lúdicas permitem ao professor trabalhar com o erro dos alunos, o 

que geralmente não é feito nas escolas, de uma maneira prazerosa para o aluno, 

além de utilizarmos também como auxílio na formação de professores. 
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APÊNDICE 1  

EXPERIMENTO  

SEPARAÇÃO DO ÁLCOOL NA GASOLINA 

 

1 - INTRODUÇÃO 

  

1.1 – Forças Intermoleculares 

 

 Quando duas moléculas se aproximam há uma interação de seus campos magnéticos o 

que faz surgir uma força entre elas. É o que chamamos de força intermolecular. Essas forças 

variam de intensidade, dependendo do tipo da molécula (polar ou apolar) e, no caso das 

polares, de quão polares elas são. 

A atração entre moléculas é uma força intermolecular, forças intermoleculares são 

muito mais fracas do que as forças intramoleculares (por exemplo, 16 kJ mol-1 versus 431 kJ 

mol-1 para o HCl). Quando uma substância funde ou entra em ebulição, forças 

intermoleculares são quebradas (não as ligações covalentes). 

 

 

1.2 – Classificação  

 

As forças intermoleculares são dependentes da polaridade ou apolaridade das 

moléculas, existem forças intermoleculares fortes (ligação de hidrogênio), como existem 

interações mais fracas (dipolo induzido). 

Quando temos uma interação de uma molécula polar com um íon, por exemplo, água 

com sal de cozinha, temos uma força intermolecular do tipo íon-dipolo, ou íon x molécula 

polar: É a força mais forte e sua magnitude pode ser compatível a de uma ligação covalente. 

Molécula polar x molécula polar: Ocorre entre moléculas polares da mesma 

substância ou de substâncias diferentes, ambas polares. Esta força é muito conhecida como 

dipolo x dipolo ou dipolo-permanente, por exemplo interações entre moléculas de HCl, ou 

água régia (HCl + HNO3). 

Molécula polar x molécula apolar: Conhecida como interação dipolo x dipolo 

induzido, ocorrem porque moléculas polares (dipolos permanentes) conseguem distorcer a 

distribuição de carga em outras moléculas vizinhas, através de polarização induzida. Uma 

interação desse tipo é uma interação fraca. Essas interações são responsáveis, por exemplo, 

pela solubilidade de gases como o O2 (apolar) em água. 

Molécula apolar x molécula apolar: O movimento dos elétrons permite que, em 

determinado momento, moléculas apolares consigam induzir um dipolo em sua molécula 

vizinha e esta, uma vez polarizada, dê seqüência ao efeito. Essas forças foram percebidas pelo 

físico polonês Fritz London, que sugeriu que moléculas apolares poderiam se tornar dipolos 

temporários. Essas forças ficaram conhecidas como forças de dispersão ou forças de London. 

Um exemplo dessas forças são as interações de moléculas gasosas como O2, ou N2, ou ainda de 

hidrocarbonetos, sendo as forças mais fracas dentre as interações intermoleculares. 

 Há um caso particular nas forças intermoleculares, chamado de ligação de hidrogênio, 

no qual, um átomo de Hidrogênio é ligado a átomos muito eletronegativos como o Oxigênio, 

Nitrogênio e Flúor. A polaridade da molécula é muito alta pois a diferença de 

eletronegatividade entre esses átomos é muito grande, formando uma grande rede de interações 

intermoleculares. A água é um exemplo de ligação de hidrogênio, sendo uma molécula 

pequena, mas com alto ponto de ebulição graças as interações intermoleculares entre 

Hidrogênio e Oxigênio. 
2 - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
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1) Separe provetas de 25 mL e 100 mL e bastão de vidro. 

2) Meça 20mL de água destilada na proveta de 25mL e resseve. 

3) Meça 30mL de gasolina na proveta de 100mL indicando de qual posto se trata (A,B ou C). 

4) Insira a água destilada na proveta com gasolina, agitando com bastão de vidro. 

5) Espere a separação da solução e observe o resultado. 

 

 
3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresente suas observações durante o experimento. Comente sobre o processo de separação 

das substâncias. Apresente explicações possíveis para as substâncias separadas no processo. 

Discuta os resultados obtidos tentado calculando a porcentagem de álcool na gasolina de todas 

as amostras. 
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APÊNDICE 2  

EXPERIMENTO  

CROMATOGRAFIA 

 

1 - INTRODUÇÃO 

  

1.1 - Extração de Produtos Naturais a partir de Vegetais 

 

 Existem diversas maneiras de se extrair substâncias a partir de vegetais. O método da 

escolha depende das propriedades físicas e químicas das substâncias existentes no vegetal. 

Nos casos em que se deseja extrair substâncias voláteis (pressão de vapor alta, ou seja, 5 a 10 

mmH a 100°C), o método mais indicado é o do arraste por vapor. 

 Para se extrair substâncias orgânicas ou líquidas (pouco voláteis), o método mais 

comumente usado é o da extração por solventes. Esse método se baseia simplesmente na 

maior solubilidade de certos compostos orgânicos em determinados solventes. Assim, os 

compostos pouco polares (hidrocarbonetos) são mais solúveis em solventes pouco polares 

(hexano, éter de petróleo); os compostos de polaridade intermediária (álcoois, aldeídos, 

cetonas) são solúveis em solventes mais polares (ácidos, aminas, poliálcoois etc.) são mais 

solúveis em solventes muito polares (metanol, etanol, clorofórmio). 

 Esse método de extração de substâncias é usado em uma área da Química, denominada 

de Química de Produtos Naturais. Quando um químico deseja saber que substâncias uma 

determinada planta contém, ele submete partes da planta (caule, folhas, casca) a um 

tratamento com solventes de polaridades diversas e analisa, posteriormente, as substâncias 

extraídas. Por outro lado, quando se deseja extrair de uma determinada planta uma substância 

que se conhece, o tratamento é feito com um solvente no qual a substâncias é muito mais 

solúvel. Esse processo também retira da planta outras substâncias e o químico tem que 

executar então, processos para purificar a substância desejada. 

 

1.2 - Cromatografia 

 

A cromatografia tem como objetivo principal a separação de substâncias de uma 

mistura com fins analíticos ou preparativos e é um processo muito utilizado em laboratórios 

industriais, de pesquisa e de ensino para os mais diversos fins, como por exemplo, para análise 

das propriedades nutritivas de alimentos; detecção de resíduos de pesticidas e preparação de 

plantas medicinais, dentre outras. 

A análise cromatográfica é baseada em uma fase estacionária, constituída de um 

material escolhido para reter de forma diferenciada os componentes da amostra que se deseja 

separar, e de uma fase móvel, baseada na análise do material que se desloca pela fase 

estacionária, arrastando os componentes da amostra. 

O fenômeno da separação pode ser entendido se considerarmos que substâncias 

diferentes têm características diferentes, tais como ponto de fusão, ponto de ebulição, 

“polaridade” - o que é mais importante na cromatografia. Basta agora lembrar que um 

composto muito polar terá uma interação maior com um suporte sólido também polar do que 

um composto relativamente não polar. Isto é devido às forças eletrostáticas entre o polo parcial 

negativo do composto e o polo parcial positivo do suporte, ou vice-versa. 

Quando a solução dos componentes da mistura passa ao longo da fase estacionária 

(suporte sólido) estes componentes têm atrações (ou interações) diferentes com a fase 

estacionária, e, portanto os componentes passarão pelo sólido com velocidades diferentes. É 

justamente este fato que permite utilizar a cromatografia como um método de separação. Deste 
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modo um composto polar passará com uma velocidade menor que o composto não polar, ao 

longo da fase estacionária que é polar. 

A gravidade é um fator determinante para que a separação dos pigmentos da clorofila 

aconteça dessa maneira, já que as moléculas mais pesadas são arrastadas para baixo. O peso 

molecular e as interações intermoleculares são outros fatores importantes para definir a 

separação dos pigmentos. 
 

 

2 - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

1) Corte pedaços pequenos de folhas ou flores que tenham cores escuras como, por exemplo, 

rosa, roxo, vermelho ou violeta. 

2) Usando o almofariz e pistilo macere as folhas ou flores juntamente com aproximadamente 

10mL de álcool. 

3) Filtre o sistema, separando a parte sólida da parte líquida. 

4) Corte um papel de filtro na forma de um retângulo e coloque-o com a ponta imergida na 

parte líquida. 

5) Espere a separação da solução e observe o resultado. 

 

 
3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apresente suas observações durante o experimento. Comente sobre o processo de extração das 

substâncias. Apresente as estruturas das possíveis substâncias separadas na cromatografia. 

Discuta os resultados obtidos tentado justificar o padrão de separação observado na 

cromatografia. 

 
4 - QUESTÕES 

 

1) Qual é o estado físico da fase móvel e da fase estacionária na cromatografia em papel? 

 

2) Qual é o mecanismo de separação da cromatografia em papel? 

 

3) Cite os principais tipos cromatografia, especificando o que caracteriza cada tipo. 

 

 

 

 

 

 
 

 


