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Resumo 

 

O presente trabalho tem como proposta a utilização de estratégias de modo a tornar 

a aprendizagem lúdica, objetivando promover a aprendizagem por meio de jogos no 

ensino de Química, aproveitando-se desta forma, da interação social já existente em 

sala de aula. Para a execução da proposta, utilizamos como público alvo alunos da 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), pertencentes à rede pública 

estadual da cidade de Trindade-GO. A seleção das turmas ocorreu após um período 

de 15 dias de observações e anotações das características de cada uma delas, ao 

final foram escolhidas duas turmas de períodos diferentes, tendo cada uma suas 

particularidades. Estas foram divididas em grupos, com número variável de alunos e 

então foi proposta como atividade inicial, a utilização de dois jogos pedagógicos de 

Química, relacionados a um conteúdo trabalhado em sala de aula pelo professor da 

disciplina, sendo estes aplicados em dias diferentes. Posteriormente foi solicitado 

aos alunos, a construção de jogos pedagógicos em Química, baseados em um 

conteúdo que ainda não havia sido visto por eles. Os resultados apresentados foram 

relevantes, podendo ressaltar que é possível sim, alunos deste público de ensino 

aprenderem de forma lúdica conteúdos relacionados à Química. Durante toda a 

pesquisa foi possível levantar alguns elementos importantes tais como o fato dos 

alunos manifestarem um desinteresse inicial e posteriormente ser substituído pelo 

interesse e entusiasmo pela proposta; dificuldades iniciais com relação ao 

entendimento das regras, mas que ao serem compreendidas propiciaram um melhor 

aproveitamento da proposta; verificou-se discussão do conteúdo relacionado à 

Química, sendo os alunos agentes ativos deste processo e por último notamos 

algumas particularidades relacionadas à faltas e desistência de alguns alunos. 

Esses e outros elementos propiciaram o levantamento das categorias de análises do 

nosso trabalho, sendo elas: o Interesse, as Regras, a Competição, o Conteúdo, a 

Aprendizagem Colaborativa e as Particularidades da EJA. Como instrumentos de 

coleta de dados, foram utilizados os diários de campo e as filmagens. 

Palavras–chave: Educação, EJA, Jogos Pedagógicos, Ensino de Química, 

Aprendizagem. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This paper proposes the use of strategies in order to make the game learning, in 

order to promote learning through play in teaching chemistry, taking advantage of 

this existing form of social interaction in the classroom.For the implementation of the 

proposal, used as target students mode of Youth and Adults (EJA), belonging to 

public schools of the city of Trindade-GO. The selection of classes occurred after a 

period of 15 days of observations and notes of the characteristics of each, at the end 

were chosen two groups from different periods, each of which has its particularities. 

These were divided into groups, with varying number of students and then was 

proposed as an initial activity, the application of two pedagogic games chemicals, 

related to a content taught in the classroom by the teacher of the course, which are 

applied on different days. After was asked to students, the construction of pedagogic 

games in chemistry, based on content that had not been seen by them. The results 

presented were relevant and could emphasize that it is possible, students of this 

public school learn through play Chemistry-related content. Throughout the research 

was possible to raise some important elements such as the fact that the students 

express an initial disinterest and then be replaced by the interest and enthusiasm for 

the proposal; initial difficulties regarding the understanding of the rules, but to be 

understood provided a better use of the proposal; there was discussion of content 

related to chemistry, and students active agents of this process and finally noticed 

some particularities related faults and defection of some students. These and other 

factors led to the lifting of the categories of analysis of our work, namely: the Interest, 

the Rules, the Competition, the Content, Collaborative Learning and the 

Particularities of the EJA. As data collection instruments, field diaries and filming 

were used. 

Keywords: Education, EJA, Pedagogic Games, Chemistry Teaching, Learning. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Quanto à trajetória acadêmica 

 Ao relembrar minha trajetória de vida até o presente momento, posso afirmar 

com toda certeza que esta sempre foi ligada à escola. Ao observar minha família 

paterna, é possível constatar que vários membros foram ou ainda são professores, 

tais como, bisavó, avô, pai, tias, primos. Cresci freqüentando o ambiente escolar 

onde meu pai lecionava e onde minha mãe trabalhava como auxiliar de secretaria, 

minha diversão era chegar à escola e “brincar” com a máquina de escrever do 

datilografista, achava também interessante folhear os livros de meu pai, 

principalmente para ver as figurinhas das bolinhas pretas e brancas, uma ao lado da 

outra, que futuramente fui compreender que eram nada mais, nada menos que 

representações de moléculas. 

 Comecei a lecionar aos 18 anos de idade, substituindo minha tia, na disciplina 

de português, em um colégio estadual na cidade de Trindade-GO, era janeiro de 

2000, lembro-me que neste período estava muito ansiosa aguardando o resultado 

do vestibular da Universidade Federal de Goiás (UFG), havia escolhido o curso de 

Química, e em casa a ansiedade era dupla, pois meu pai que lecionara a disciplina 

ao longo de toda a sua vida, também aguardava esperançoso o resultado do 

vestibular para o mesmo curso, sim, havíamos optado pelo mesmo curso, e o mais 

engraçado é que não sabíamos da escolha um do outro, só tendo conhecimento 

após a inscrição preenchida. A minha escolha pelo curso de Química não foi 

influenciada pela família, gostava da disciplina e tinha como pretensão inicial seguir 

a carreira industrial ou aproveitar as disciplinas, para futuramente cursar farmácia. 

Naquele momento não pensava em seguir a carreira da licenciatura, porém ao 

começar a substituir minha tia, percebi que algo mudara dentro de mim, passei a ver 

a profissão com outros olhos e me encantei com a mesma. 

 Fui aprovada no vestibular de Química juntamente com o meu pai, foi uma 

alegria muito grande, e ao iniciar as aulas houve espanto de alguns colegas e 

professores, afinal não era todo dia que se via nos corredores da universidade pai e 
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filha estudando na mesma turma. O tempo foi passando e à medida que transcorria, 

a opção pela licenciatura mais se acentuava. Em 2001, assumi minha primeira sala 

de aula no Colégio Aphonsiano na cidade de Trindade-GO, eram duas turmas de 5ª 

série (6ºano) e a disciplina a ser ministrada era ciências, a partir daí, percebi que 

não tinha mais jeito, adorava minha profissão e os planos anteriormente feitos 

seriam alterados. No momento de escolher qual seria a modalidade a ser cursada, 

licenciatura ou bacharelado, não tive a menor dúvida e escolhi licenciatura. Formei-

me em 2003, juntamente com o meu pai, uma alegria construída conjuntamente, 

sendo ele meu principal incentivador. 

 Ao me graduar tentei logo em seguida a aprovação no curso de mestrado, 

porém não obtive êxito, na época ainda lecionava no Colégio Aphonsiano, só que 

com mais turmas e também a frente da disciplina de Química. No ano de 2004, 

cursei a disciplina “Experimentação no Ensino de Química”, como aluna especial do 

mestrado, ao final do semestre tentei novamente o processo seletivo para ingressar 

no mestrado, mais uma vez não obtive êxito, a sensação de frustração era tão 

grande, que me fez desistir de uma vez por todas daquele sonho que tanto 

almejava.  

Em 2006 fui aprovada no concurso para professora da rede estadual, vindo a 

tomar posse em 2007, nesta época resolvi me dedicar apenas ao cargo público, me 

desligando do colégio particular ao qual lecionara por sete anos, pois neste mesmo 

ano nasceu minha primeira filha e o fato de ter me tornado mãe exigia um esforço 

maior de tempo para cuidar da minha bebê. Não me sentia preparada para cursar 

mestrado, achava-me incapaz de passar em tal prova, e ia sempre adiando este 

plano.  

Durante o período em que fui professora na rede estadual, trabalhei com as 

modalidades do ensino fundamental e EJA, sendo que esta última despertava de 

certa forma muita curiosidade, era um público muito diferente do qual estava 

acostumada, exigia uma grande atenção e um bom planejamento para atender de 

forma diferenciada e integradora aqueles alunos. Algo que sempre me chamou a 

atenção, era o fato dos meus alunos da EJA não gostarem de aulas 

contextualizadas e inovadoras, preferiam as aulas tradicionais, com utilização do 

quadro-negro no repasse e nas explicações dos conteúdos, isso me inquietava 

bastante, sendo este fato mais tarde, alvo de minha pergunta de pesquisa. 
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Em 2008, tive uma grande decepção com a área educacional com relação ao 

salário. Houve uma greve e não foi proposta nenhuma melhoria salarial, senti uma 

profunda revolta, ficando totalmente desestimulada em permanecer na profissão, 

fato este que me levou a estudar para outros concursos e deixar de lado a profissão 

que escolhera. O primeiro concurso para o estado de Goiás que saíra na época foi o 

da Polícia Civil. Estudei por cerca de seis meses e prestei o concurso para os cargos 

de agente de polícia e escrivão de polícia, passei bem colocada para o cargo de 

agente da Polícia Civil. Lembro-me que várias pessoas me informavam que poderia 

manter os dois cargos públicos, achei isso maravilhoso, pois poderia continuar 

exercendo minha profissão que tanto gostava, porém teria um salário melhor com o 

acúmulo do outro cargo público. Mas cerca de alguns dias antes da posse, fui 

informada que deveria me exonerar do cargo de professora, pois não caberia o 

acúmulo de cargos, fiquei arrasada, porém o salário maior do cargo policial me 

motivou, e então pedi a exoneração. Ainda tentei por um mês, a possibilidade de 

reverter e acumular os cargos, mas não tive resposta satisfatória. 

 Logo nos primeiros meses de trabalho, me sentia deslocada e não me 

adaptava a nova função, pensei que o sentimento pudesse ser passageiro, mas não, 

persistiu durante todo o tempo em que permaneci como agente de polícia. Em 2011 

nasceu minha segunda filha, família crescendo, juntamente com as 

responsabilidades, e devido a estas, protelei minha saída do cargo público por 

quatro anos e cinco meses. Durante este período era inevitável comparar a antiga e 

a nova profissão, e foi duro perceber que a troca não tinha sido boa, acarretando 

inclusive problemas de saúde. Diante deste fato, foi necessário buscar ajuda junto a 

profissionais da área de psicologia, e só então foi possível rever toda aquela 

situação angustiante, com as sessões de terapia, pude perceber que era sim 

possível fazer o caminho inverso, resgatar o sonho do mestrado e ter coragem para 

colocá-lo em prática, não foi fácil, tive que aprender a confiar mais em mim mesma e 

ter a coragem necessária para novamente enfrentar o desafio. 

Estudei muito e passei na prova do mestrado, foi um pouco complicado 

conciliar trabalho policial com os estudos, mas não faltou apoio de ambos os lados. 

O meu pré-projeto inicialmente tratava de experimentação no ensino médio, mas ao 

longo das aulas do mestrado, mas precisamente na disciplina de Metodologia de 

Pesquisa no Ensino de Ciências e Matemática, resolvi buscar o que realmente me 

inquietava, aí lembrei com detalhes o período em que lecionara na modalidade de 
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Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Colégio Estadual Professor Helon Gomide 

em Trindade-GO. Precisava obter a resposta que tanto despertara minha 

curiosidade anos atrás, e estava relacionada diretamente com as aulas inovadoras. 

Quanto ao problema e os objetivos da pesquisa 

Diante desta inquietação, podemos estabelecer algumas perguntas para 

nossa pesquisa: como os alunos da modalidade EJA de ensino irão reagir diante do 

contato com o uso de jogos pedagógicos de Química? Haverá possibilidade de se 

construir jogos pedagógicos relacionados a um conteúdo ainda não visto para esse 

tipo de público? Se for possível como se dará este processo? 

A partir dessas perguntas podemos estabelecer nossos objetivos, sendo eles 

divididos em gerais e específicos. O objetivo geral é a aplicação de jogos 

pedagógicos relacionados a um conteúdo anteriormente trabalhado e também, a 

construção de jogos pedagógicos de Química, de modo a aproveitar a interação 

social, já existente em sala de aula, por meio da interação entre os pares. Em 

relação aos objetivos específicos verificaremos se haverá interesse dos alunos 

diante da proposta apresentada, tanto na parte relacionada a aplicação de jogos 

didáticos como também na etapa da construção dos jogos; será também observado 

se é possível haver aprendizagem de conceitos de Química por meio dos jogos na 

EJA e em caso afirmativo, analisaremos a forma como se dará esta aprendizagem. 
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CAPÍTULO 1 - OS JOGOS E O ENSINO 

1.1- Definição 

A definição da palavra jogo não é uma tarefa fácil, vale salientar que esta 

dificuldade não está presente apenas na literatura nacional, mas também na 

literatura internacional, gerando consequentemente dificuldades na utilização deste 

vocábulo em diversos contextos. Alguns dos fatores que contribuem para isto é o 

fato deste termo “jogo” ser polissêmico e do mesmo receber influências de ordem 

culturais. Soares (2013) argumenta que uma das dificuldades estaria nas diferentes 

interpretações que as pessoas fazem do termo e o uso lingüístico inadequado, 

portanto, embora recebendo a mesma denominação, os jogos possuem suas 

especificidades e uma  variedade de fenômenos trazendo dificuldades em defini-lo. 

 Brougère (1998) afirma que não podemos agir como se estivéssemos diante 

de um termo claro e transparente ou de um conceito construído; na realidade 

estamos lidando com uma noção aberta, polissêmica e em determinados casos 

ambígua, segundo ele: 

[...] Basta considerar a diversidade dos fenômenos denominados 

“jogo”, mesmo sem evocar os empregos derivados ou metafóricos 

(tal como o jogo de engrenagem). O que há de comum entre duas 

pessoas jogando xadrez e um gato empurrando uma bola, entre dois 

peões pretos e brancos em um tabuleiro e uma criança embalando 

uma boneca? No entanto, o vocábulo é o mesmo. Isso bata para 

reservar, por um tempo, a análise que buscaria, de saída, tentar 

saber o que há de comum entre estas diversas “coisas”. E se o único 

ponto comum fosse à utilização do mesmo termo? Esta é uma 

hipótese que não se pode descartar a priori (Brougère, 1998, p.14). 

 

 Felício (2011) argumenta que no jogo há sim um caráter polissêmico e 

impreciso, porém é através da linguagem que devemos buscar elementos 

necessários para o entendimento de diversos aspectos do jogo, os quais exigem 

reflexão dentro do contexto lingüístico em que se inserem. Esse entendimento 

possibilita uma abertura para se compreender cada contexto cultural e lingüístico 
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existente, ou seja, tanto em aspectos relacionados a sociedade como também em 

situações de ensino e aprendizagem. 

 Essa dificuldade aumenta quando se percebe que um mesmo comportamento 

pode ser visto como jogo ou não-jogo, pois segundo Kishimoto (1996, p.15): 

 

[...] se para um observador externo a ação da criança indígena que 

se diverte atirando com arco e flecha em pequenos animais é uma 

brincadeira, para a comunidade indígena nada mais é que uma forma 

de preparo para a arte da caça necessária à subsistência da tribo. 

Assim, atirar com arco e flecha, para uns, é jogo, para outros, é 

preparo profissional. Uma mesma cultura pode ser jogo ou não-jogo 

em diferentes culturas, dependendo do significado a ela atribuído. 

 

 Diante de tudo isso, fica complicado elaborar uma definição de jogo que seja 

capaz de englobar a multiplicidade de suas manifestações palpáveis. De um modo 

geral, os jogos possuem particularidades que os aproximam ou distanciam. 

Kishimoto (1996, p.16) comenta que: 

 

[...] Pesquisadores do Laboratoire de RecherchesurleJeu et leJouet, 

da Université Paris-Nordcomo GilleBrougère (1981,1993) e Jacques 

Henriot (1983, 1989) apontaram três níveis de diferenciação, na 

tentativa de resolver esse impasse de conglomerado de significados 

atribuídos ao jogo. 

 

 O jogo pode ainda ser visto como: 1. o resultado de um sistema lingüístico 

que funciona dentro de um contexto social; 2. um sistema de regras; 3. um objeto. 

Tais aspectos citados já foram discutidos por vários autores. Uma síntese dessas 

ideias foi apresentada por Kishimoto (1996). 

 Kishimoto (1996) elucida de forma clara estes aspectos diferenciadores 

levantados por estes pesquisadores. No primeiro caso, o sentido do jogo depende 

da linguagem e do contexto social. A noção de jogo nos remete a um uso cotidiano e 

não a uma língua particular da ciência, sendo que cada contexto social constrói uma 

imagem de jogo conforme seus princípios e modo de vida, que se expressa por meio 

da linguagem. Empregar um termo não é um ato solitário, entende-se que todo um 

grupo social o compreende, fala e pensa do mesmo modo. Toda denominação 
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pressupõe um quadro sociocultural transmitido pela linguagem e aplicado a 

realidade, ou seja, enquanto fato social, o jogo assume a imagem, o sentido que 

cada sociedade lhe atribui. Cada contexto social constrói uma imagem de jogo de 

acordo com os valores e estilo de vida, que se expressa por meio da linguagem. 

 No segundo caso Kishimoto (1996), ressalta que um sistema de regras 

permite identificar, em qualquer jogo, uma estrutura seqüencial que especifica sua 

modalidade. O xadrez tem regras explícitas diferentes do jogo de damas, loto ou 

gamão. Pode-se utilizar o mesmo objeto para jogar diferentes tipos de jogos, um 

exemplo seria a utilização do baralho para jogar caixeta, truco ou buraco. Essas 

estruturas seqüenciais de regras permitem diferenciar um jogo do outro e também 

uma acumulação com a situação lúdica, ou seja, quando alguém joga, executa ao 

mesmo tempo as regras do jogo e desenvolve uma atividade lúdica. 

 O terceiro sentido refere-se ao jogo enquanto objeto, Soares (2013, p.35) 

exemplifica de uma forma interessante:  

[...] por exemplo, o pião, confeccionado de madeira, casca de fruta 

ou plástico, representa o objeto empregado em uma brincadeira de 

rodar pião, ou seja, o objeto nesse caso é algo que caracteriza uma 

brincadeira. 

 

 Para Huizinga (2001), o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, 

exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, seguindo 

regras livremente consentidas, mas fundamentalmente obrigatórias, dotado de um 

fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão, de alegria e 

consciência de ser diferente da vida cotidiana. Felício (2011) argumenta que na obra 

de Huizinga, não se verifica uma definição objetiva, ressaltando que alguns autores, 

com trabalhos mais direcionados a aspectos lingüísticos, criticam Huizinga pelo fato 

do mesmo não ter feito referência ao caráter metafórico da linguagem. 

 Após analisarmos diferentes aspectos sobre a definição do jogo, saliento uma 

que nos chama a atenção e que resume de forma clara e precisa a proposta para 

nossa pesquisa, sendo esta definição trazida por Soares (2013), o qual considera o 

jogo como sendo qualquer atividade lúdica que tenha regras claras e explícitas, 

estabelecidas na sociedade, de uso comum e tradicionalmente aceitas, sejam de 

competição ou de cooperação. 
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1.2- Caracterização do jogo 

 Soares (2013) nos mostra a quantidade de autores que discutem acerca das 

características e da natureza do jogo, entre eles podemos destacar Huizinga (2001), 

Caillois (2001), Henriot (1967), Christie e Johnsen (1993 e 1997), Fromberg (1976), 

Chateau (1984), Brougère (1998), Piaget (1972 e2006), entre outros. 

 Huizinga (1951 apud KISHIMOTO, 1996, p.23) ao descrever o jogo como 

elemento de cultura, omite os jogos de animais e analisa apenas os produzidos pelo 

meio social, apontando como características: o prazer, o caráter não-sério, a 

liberdade, a separação dos fenômenos do cotidiano, as regras, o caráter fictício ou 

representativo e sua limitação no tempo e no espaço.O caráter não-sério apontado 

por Huizinga não implica que a brincadeira deixe de ser séria, muitas vezes isso 

ocorre com compenetração. Em relação à natureza livre do jogo, Huizinga a coloca 

como atividade voluntária do ser humano, por ser livre e nunca imposta, se houver 

imposição deixa de ser jogo. 

 Caillois (2001) seguindo a mesma linha de pensamento de Huizinga (2001) 

indica como características do jogo, a liberdade de ação do jogador, a incerteza que 

predomina no próprio, o caráter improdutivo relacionado a riquezas e a bens, e por 

último as regras. Um elemento novo introduzido pelo autor refere-se à natureza 

improdutiva do jogo, entende-se que o jogo é uma ação voluntária, um fim em si 

mesmo, não pode criar nada e não visando a um resultado final, o que se faz 

importante é o processo em si, não havendo preocupação com a aquisição de algum 

tipo de conhecimento ou desenvolvimento de alguma habilidade. 

 Henriot (1989 apud FELÍCIO, 2011, p. 39) considerou como características 

importantes do jogo a junção de uma conduta intencional e subjetiva e uma situação 

objetiva constatável. Assim para Henriot (1989): 

 

Jogo é todo processo metafórico resultante da decisão tomada e 

mantida como conjunto coordenado de esquemas conscientemente 

percebidos como aleatórios para a realização de um tema 

deliberadamente colocado como arbitrário. 

 

 Felício (2011) destaca ainda que Henriot (1989) situa o jogo a partir de uma 

equivalência metafórica desde que a intenção do jogador esteja presente. Esse 

envolvimento requer uma simbiose com o jogador, para identificar em sua atitude, o 
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envolvimento do indivíduo no jogo, ou seja, é necessário que exista uma 

intencionalidade lúdica1 do jogador, ressaltando: 

Tomando por base as ideias de Henriot (1989), acreditamos que 

essa intencionalidade possa ser trabalhada em prol de uma 

educação científica; surge a partir de provocações/incentivos prévios 

do professor seguidos de proposições dos alunos e direcionamento 

pedagógico (Felício, 2011, p.39). 

 

 Christie e Johnsen (1993 e 1997 apud SOARES, 2013, p.38) destacam 

alguns critérios para identificar as características do jogo, como a não literalidade, no 

qual a realidade interna predomina sobre a externa.  O sentido habitual é substituído 

por um novo, como por exemplo, um cabo de vassoura servir como cavalo ou como 

uma espada. Há outros aspectos a se destacar, como o efeito positivo, ou seja, a 

demonstração da satisfação do ato de jogar ou brincar; há também os aspectos 

ligados a flexibilidade, prioridade do processo de brincar, a livre escolha e o controle 

interno. 

 Brougère (1998) destaca como ponto importante o caráter da frivolidade, não 

em um sentido pejorativo, mas no sentido ligado a não-seriedade, ao prazer e ao 

divertimento. Ainda que o jogo seja ligado ao frívolo, seu valor educativo foi mais 

debatido no decorrer dos últimos dois séculos, segundo ainda o autor, a não 

seriedade do jogo é talvez resultado de um processo histórico. 

 Em resumo, pode-se citar algumas características comuns entre os autores 

apresentados, assim como para outros por eles citados, sendo dessa forma possível 

identificar fenômenos ou ações que pertencem à “grande família” dos jogos, 

Kishimoto (1996, p.27) assinala os pontos comuns como elementos que interligam a 

grande família dos jogos: 

1. Liberdade de ação do jogador ou o caráter voluntário, de 

motivação interna e episódica da ação lúdica; prazer (ou 

desprazer), futilidade, o não-sério ou efeito positivo; 

2. Regras (implícitas ou explícitas); 

3. Relevância do processo de brincar (o caráter improdutivo), 

incerteza de resultados; 

                                                           
1Intencionalidade lúdica: é a atitude intencional do professor voltada e orientada ao equilíbrio do aspecto 
prazeroso e pedagógico da atividade lúdica a ser desenvolvida (FELÍCIO, 2011). 
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4. não-literalidade, reflexão de segundo grau, representação da 

realidade, imaginação e 

5. contextualização no tempo e no espaço. 

 

1.3- Jogo e educação 

 De um modo geral, os jogos sempre estiveram presentes na vida das 

pessoas, sendo empregados com objetivos diversos tais como diversão, disputa ou 

como forma de aprendizagem. Ao analisar aspectos ao longo da história, pode-se 

perceber que jogar sempre foi uma atividade inerente ao ser humano. 

 O filósofo Platão (427-348 a.C), já afirmava em sua época sobre a 

importância de “aprender brincando” e seu discípulo Aristóteles (384-322 a.C) 

defendia que a educação das crianças deveria ocorrer por meio de jogos que 

simulassem atividades dos adultos. Os romanos utilizavam os jogos físicos de modo 

a formar cidadãos e soldados aptos. Em relação aos egípcios e os maias, os jogos 

eram inseridos junto ao público jovem, de modo a fazerem com que eles 

aprendessem valores, normas e padrões da vida social com os mais velhos. 

 Ao descrever aspectos históricos ligados à trajetória do jogo educativo, 

Kishimoto (1996, p.28) salienta: 

[...] O jogo visto como recreação, desde a antiguidade greco-romana, 

aparece como relaxamento necessário a atividades que exigem 

esforço físico, intelectual e escolar (Aristóteles, Tomás de Aquino, 

Sêneca, Sócrates). Por longo tempo, o jogo infantil fica limitado à 

recreação.Durante a idade média, o jogo foi considerado “não-sério”, 

por sua associação ao jogo de azar, bastante divulgado na época. 

 

 Somente a partir da idade média, que os povos passam a ter uma presença e 

influência dos jogos, pode-se falar que esta regressão no ocidente tenha ocorrido 

devido à interferência das ideias do cristianismo, pois a Igreja condenava o uso dos 

jogos tanto no meio educacional como também na vida social das pessoas, ou seja, 

para a Igreja as pessoas que jogavam estavam cometendo um pecado (CUNHA, 

2012). 

 Ao descrever aspectos do jogo ligado a idade média, Brougère (1998, p.44) 

afirma que: 
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A Idade Média ainda vê a atividade lúdica manter um certo contato 

com a religião e se desenvolver no centro da vida social. Porém, é às 

margens do religioso oficial que o jogo parece viver, muito 

particularmente no centro dos ritos do carnaval, que se situa em 

relação ao religioso (calendário cristão), mas ao lado dos ritos 

oficiais. Quer se trate de teatro, de charivari, de jogos competitivos 

para prover as funções oficiais do carnaval, o jogo tem seu espaço 

no seio da ritualidade carnavalesca amplamente fundada no 

fingimento. 

 

 Brougère (1998) destaca que no Renascimento e em seus períodos 

posteriores observou-se que o jogo de azar assumiu o primeiro plano, modificando 

consequentemente as representações do jogo. Diante do que foi exposto, não é de 

se estranhar o fato, que antes do século XIX, não se tenha realmente pensado o 

jogo como educativo, pois o jogo aparecia de forma demasiada como algo fútil, 

ocorrendo até apostas em dinheiro, trazendo dificuldades para  poder assumir um 

papel educativo. Essa transformação só foi possível graças à revolução 

desencadeada pelo pensamento romântico. 

 É no período do Romantismo que o jogo aparece como conduta típica e 

espontânea da criança. O Romantismo constrói no pensamento daquele período um 

novo lugar para a criança e seu jogo, tendo como representantes filósofos e 

educadores como Jean-Paul Richter, Hoffmann e Froebel, que consideram o jogo 

como conduta espontânea, livre e instrumento de educação da pequena infância 

(KISHIMOTO, 1996). 

 Existem três modos principais de estabelecer relações entre o jogo e a 

educação, Brougère (1998, p.54) sintetiza da seguinte forma: 

[...] Em primeiro lugar, trata-se de recreação: o jogo é o relaxamento 

indispensável ao esforço em geral, o esforço físico em Aristóteles, 

em seguida esforço intelectual e, enfim, muito especialmente, o 

esforço escolar. O jogo contribui indiretamente à educação, 

permitindo ao aluno relaxado ser mais eficiente em seus exercícios e 

em sua atenção. Em segundo lugar, o interesse que a criança 

manifesta pelo jogo deve poder ser utilizado para uma boa causa. É 

possível dar o aspecto de jogo a exercícios escolares, é o jogo como 

artifício pedagógico. Enfim, o jogo permite ao pedagogo explorar a 
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personalidade infantil e eventualmente adaptar a esta o ensino e a 

orientação do aluno. 

 

 Em reflexão de seu próprio trabalho, Brougère (2002, p.06) busca completar 

essa discussão, alegando que “pensar as relações entre jogo e educação é mais 

complicado do que se parece”. Ao partir da negação da evidência das relações entre 

jogo e educação, o respectivo autor busca analisar em seu trabalho o porquê dessa 

evidência, fazendo uma abordagem arqueológica, verificando que essa associação 

moderna em que vê no jogo um potencial desenvolvimentista e educativo, se 

enraíza no pensamento romântico. Já os textos de Jean-Paul Richter, E.T.A. 

Hoffmann e por último, Friedrich Frobel, introduzem uma nova forma de 

pensamento, sendo a criança exaltada, tornando possível uma nova visão de jogo. 

Brougère (2002, p.6) afirma que: 

Essa nova configuração, mosaico conceitual original, vai se 

enriquecer das contribuições da biologia de inspiração romântica, e 

mais tarde darwiniana, da psicologia nascente e da psicanálise para 

constituir uma imagem clássica da escola nova na qual traços de 

romantismo não faltam. Assim foi construída a base de um 

pensamento que parece evidente atualmente, na medida em que 

rompe com outras configurações, relacionando jogo e frivolidade. 

Breves explorações históricas apontaram que outras civilizações 

puderam construir suas ideias sobre o jogo em bases totalmente 

diferentes. 

 

 Esse relativismo observado, leva à ideia de que a associação entre jogo e 

educação tenha surgido de uma construção social particular, considerando uma 

organização conceitual original, pressupondo de práticas relacionadas. A partir do 

momento em que um quadro conceitual ganha um sentido, estimula dessa forma 

práticas educativas específicas, isto é, produz uma mudança no jogo para integrá-lo 

às possibilidades educativas. Brougère (2002, p.8) afirma ainda que: 

A relação entre jogo e educação não nos parece fundada de maneira 

científica e positiva (admitindo que as ciências humanas possam 

aceitar tais fundamentos independentes de toda referência a praticas 
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sociais), mas diz respeito a uma afirmação voluntarista. Neste caso, 

reafirmamos as críticas de Smith (1995) e Sutton-Smith (1997). O 

primeiro autor demonstra como numerosas pesquisas, tendo por 

meta fundar o interesse educativo do jogo, foram enviesadas pela 

influência do pesquisador que desejava comprovar os resultados 

favoráveis de sua tese, visto que a reprodução de tais estudos 

conduzidos por um pesquisador neutro não levou aos mesmos 

resultados. Já Sutton-Smith desconstrói os discursos retóricos que, 

mais relacionados com a argumentação do que com a verificação, 

desenvolvem ideias populares sobre o jogo, dentre as quais a sua 

contribuição para a educação. 

 

 Verifica-se através destas ideias que a fraqueza da prova e a retórica da 

justificativa, que não se trata de um saber empírico e sim do valor referente à criança 

e à educação, um dos fatores relacionados a uma ausência de fundamento científico 

estaria centrada na origem romântica. O uso que se faz dessas noções em diversos 

discursos pedagógicos permite captar mecanismos complexos da relação entre 

teoria e prática. 

 Soares (2013) destaca que no início do século XX, houve uma expansão dos 

jogos pedagógicos devido à aparição e expansão de escolas, principalmente 

infantis. Sem dúvida, desde muito tempo, o jogo relaciona-se com o processo de 

aprendizagem, porém, predomina sempre a ideia de que o jogo está mais 

relacionado à recreação do que ao ensino. A ideia de jogo educativo pretende 

aproximar o caráter lúdico existente no jogo à possibilidade de se aprimorar o 

desenvolvimento cognitivo.  

 Um jogo pode ser considerado educativo quando as funções lúdica e 

educativa se encontram em equilíbrio, de acordo com Kishimoto (1996), a função 

lúdica estaria relacionada à diversão e ao prazer proporcionados pelo jogo, já a 

função educativa seria a apreensão de saberes e conhecimentos.  Se houver um 

desequilíbrio nessas funções (lúdica/educativa) poderá provocar duas situações: 

quando a função lúdica prevalece a função educativa, não temos mais um jogo 

educativo, mas somente um jogo. Quando temos a função educativa maior que a 

função lúdica, também não teremos um jogo educativo e sim um material didático. 
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Vale salientar que as regras desempenham um papel importante, na relação entre 

aprendiz e o jogo, sendo elas explícitas ou implícitas.  

 Kishimoto (1994) considera o jogo educativo em dois sentidos, sendo um no 

sentido amplo, como um material ou uma situação que permita a livre exploração em 

recintos organizados pelo professor, tendo por finalidade ao desenvolvimento geral 

das habilidades e conhecimentos; e no sentido restrito, como material que exige 

ações orientadas com vistas à aquisição ou treino de conteúdos específicos ou de 

habilidades intelectuais, recebendo nesse caso o nome de jogo didático. 

 Dentro da amplitude dos jogos pedagógicos, utilizaremos em nossa pesquisa 

o jogo didático e o jogo educativo. O jogo didático será utilizado em uma primeira 

fase, pois neste primeiro momento, trabalharemos com conteúdos anteriormente 

vistos pelos alunos em sala. O jogo educativo será trabalhado em uma segunda 

etapa, pois serão utilizados conteúdos ainda não vistos pelos alunos, desta forma, 

nossa proposta vai de encontro com as idéias de Kishimoto (1994). 

 

1.4 – O jogo e o adulto 

 Como já foi comentado inicialmente, o público alvo de nossa pesquisa são 

alunos pertencentes à faixa etária de jovens e adultos, diante disso faz-se 

necessário discutirmos sobre as particularidades deste público relacionado aos 

jogos. Soares (2013) afirma que qualquer jogo ou brinquedo é uma fonte natural de 

atração para a maioria dos adultos, observamos facilmente o encantamento que 

determinados jogos ou brinquedos despertam nos adultos, tais como eletrônicos, de 

controle remoto, coleções de miniaturas, histórias em quadrinhos entre outros. 

De acordo com Soares (2013), os adultos de certa maneira escondem seu 

comportamento lúdico simplesmente por vergonha, o que pode gerar, inclusive, o 

preconceito contra quem admite seu lado lúdico. Talvez isso ocorra em virtude de se 

rotular o lúdico como fato não-adulto, não-sério. 

De acordo com Oliveira (1986), esta adultificação estaria ligada 

ideologicamente à mentalidade de utilidade social. 

[...] Pode-se compreender, então, que a fragmentação do tempo em 

unidades isoladas (infância, maturidade, e velhice, eufemisticamente 

chamada terceira idade.), que é uma construção típica da sociedade 
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capitalista, se não inviabiliza por completo, pelo menos dificulta muito 

qualquer projeto de participação e de apreensão cultural em sua 

totalidade(Oliveira,1986, p. 37). 

 

 Ainda segundo o mesmo autor, a idade adulta não faz do homem um ser 

acabado, a infância e a juventude não podem ser encaradas como uma preparação 

para a vida adulta, mas uma preparação para as mudanças que a vida impõe. 

 Soares (2013), afirma que o ludismo2 também é um traço adulto que não deve 

ser desprezado e sim valorizado, sendo uma característica tão peculiar aos seres 

humanos que costumamos rotular certas pessoas muito sérias, como extremamente 

frias. 

De acordo com Chateau (1984), nos jogos e nos brinquedos existem desafios 

para todas as idades, e para cada nível de conhecimento cognitivo, pois quase todas 

as pessoas gostam de brincar e conservam tal desejo ao longo da vida. Ainda de 

acordo com o mesmo autor, o jogo para o adulto pode estar vivo e claro no que se 

pode chamar de “interação lúdica com o novo”: 

[...] resta uma espécie de atividade adulta que é idêntica ao jogo 

infantil. É a que empreendemos por puro prazer, em vista de um 

simples sucesso, sem nenhuma preocupação nem da obra de arte, 

nem de descobertas científicas, nem de treinamento. Nesse sentido, 

a maior das atividades novas podem ser como jogos para nós. 

Começando a desempenhá-las, sentimos um crescimento do nosso 

ser, nos afirmamos de uma nova maneira. Quer se trate de cultivar 

flores, de pescar, cantar, tocar um instrumento, de datilografar ou de 

dirigir um automóvel. Diante de tais atividades, nós nos encontramos 

no estado de criança que começa a empilhar seus cubos para 

construir uma nova torre. Sentimos brotar em nós uma frescura e um 

vigor de plantas novas, parece-nos que sobe ainda uma seiva rica e 

que nosso ser cresce em força e mérito(Chateau, 1984, p. 84). 

 

 Huizinga (2001) afirma que o fator que diferencia algumas formas de jogo da 

criança e do adulto é a finalidade. Em relação à criança, o jogo trata-se de uma 

brincadeira, enquanto que para o adulto pode ser encarado como uma atividade de 

                                                           
2 Ludismo: neologismo relacionado à característica do jogador, (SOARES, 2013). 
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lazer, um passatempo ou ainda, como profissão. Já Legrand (1974) considera que o 

que difere o jogo do adulto e da criança é a consciência, sendo esta relacionada ao 

aspecto da distração. Para Soares (2013), o adulto joga de modo a distrair-se, 

entregando-se voluntariamente a uma atividade gratuita, ele sabe que não é uma 

atividade séria e que a conduta dita lúdica não deve se adaptar fielmente ao real; já 

para a criança, observa-se também a gratuidade, que é monopolizada integralmente, 

sem que ela tenha consciência dessa gratuidade, ou seja, o adulto joga por vontade 

própria, sabe que não existe uma obrigação, e que durante o ato de jogar pode-se 

entregar a fantasia, distinguindo a mesma da realidade, agora em relação à criança, 

a mesma não tem consciência que durante o jogo há o aspecto da fantasia, ela 

encara isso como realidade. 

 No sentindo de aprofundarmos sobre esta temática, abordaremos a seguir 

uma forma de classificação dos jogos, seguindo a perspectiva de Piaget, pois é só 

através de uma classificação cuidadosa de uma série de observações concretas que 

se pode entender o jogo como uma alternativa didática. Destacamos que optamos 

por Piaget, pelo fato do respectivo teórico tratar aspectos dos jogos nos adultos. 

1.5 – Classificação dos jogos em uma perspectiva Piagetiana. 

 Existem muitas formas de classificação dos jogos, uma classificação bem 

conhecida é a teoria de Gross, segundo a mesma o jogo é um exercício 

preparatório, de acordo com o qual a criança ou os filhotes dos animais superiores 

brincam sempre de uma maneira que anuncia as atividades futuras do adulto, o jogo 

sendo, então uma espécie de pré-exercício das funções mentais e, em particular dos 

instintos. De acordo com Piaget (2014, p.305) a classificação de Gross, modificada 

por Claparède, é exposta da seguinte forma: 

[...] Há, primeiramente, jogos das funções gerais e jogos das funções 

especiais. Os jogos das funções gerais são os jogos da 

experimentação, em que a criança utiliza qualquer função mental e a 

desenvolve, exerce-a no curso de suas tentativas e 

experimentações. Há jogos sensoriais, jogos motores (que 

consistirão, por exemplo, em se manter em equilíbrio sobre um muro 

ou à beira de uma fonte), jogos de inteligência ou de curiosidade, 

jogos de vontade, de sentimentos, e outros. Mas há sobretudo, os 



30 
 

jogos das funções especiais e, em particular, dos instintos, dos quais 

o jogo é para Gross um exercício preparatório. 

 

 Outro tipo de classificação seria aquela proposta por Querat3 (n/d) (apud, 

PIAGET, 2014, p.307), descrita em seu livreto sobre o jogo das crianças. Ele 

procurou classificar os jogos segundo a sua origem e organizou-os em três grupos: 

os jogos de função hereditária (jogos de luta, de caça, de boneca, etc.); os jogos de 

imitação que tinham por objetivo reproduzir cenas observadas (jogo da comidinha, 

de soldadinhos, de papai e mamãe, etc) e por último os jogos de imaginação, que 

consistem em transformar um objeto em função de um outro imaginado e não dado 

(uma simples caixa transformada em um barco, etc.) (PIAGET, 2014). 

 Outra classificação foi a de Perez, o mesmo utilizava o aspecto estrutural 

como critério de classificação dos jogos. Perez se restringiu a algumas grandes 

classes, classificando os jogos em: 1) Jogos Regulares e Aprendidos (jogos de 

regras ou coletivos, com uma estrutura obrigatória); 2) Jogos Irregulares e Livres 

(não distingue os jogos simbólicos dos que não o são) e 3) Exercícios de lazer 

(jogos de construção e os jogos coletivos quaisquer). 

 Existem outras teorias de classificações dos jogos como a de Stern, de 

Buhler, dentre outras. Nesta pesquisa, estaremos considerando a classificação 

proposta por Piaget, sendo fundada sobre a estrutura, fato este que nos permitirá, 

como instrumento de análise verificar a evolução dos jogos com a idade, fator 

relevante ao considerar o público alvo de nossa pesquisa, que são alunos da 

modalidade EJA de ensino. 

 Um outro fator a se destacar pela escolha de Piaget vai ao encontro aos 

estudos realizados por Piconez (2014), sendo que a autora considera que as 

condições de fundamentação do processo pedagógico articulam aspectos 

relacionados à aprendizagem do aluno adulto, semelhantes quanto à sua natureza 

epistemológica, implícitos na reconstrução e/ou reorganização do conhecimento, 

Piconez (2014, p.28) argumenta ainda: 

[...] Nesse sentido, a epistemologia genética de Jean Piaget tem 

oferecido possibilidades de interpretação das práticas identificadas 

na constituição do sujeito epistêmico. Essa teoria postula a 

                                                           
3 referencia do querat. 
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construção, pelo próprio sujeito, de suas estruturas cognitivas, por 

meio de contínuas ação e interação com o objeto de conhecimento. 

 

 Piaget classifica e descreve as diferentes formas que se sucedem, 

diferenciando três tipos de estruturas básicas que caracterizam os jogos – o 

exercício, o símbolo e a regra – e dedicando-se à interpretação do jogo, tratando de 

situar o desenvolvimento de cada uma dessas estruturas na totalidade do 

pensamento da criança (SANTOS, 2004). 

 Santos (2004) afirma que os jogos de exercícios, são os primeiros a 

aparecerem, surgem no estágio sensório-motor e estendem-se por toda a vida, 

mesmo no adulto ainda se encontram traços desses jogos de exercício. São 

praticados sempre que uma nova habilidade, função ou capacidade for construída 

pelo sujeito. São atividades realizadas pelo prazer que a sua prática proporciona, ou 

seja, o objetivo desse tipo de jogo é o próprio jogo, ou ainda, o exercício das funções 

que a sua prática sugere. 

 Os jogos simbólicos fornecem aos exercícios um elemento estrutural novo, 

que é justamente o símbolo, a ficção, ou seja, a capacidade de representar por 

gestos uma série de realidades não atuais, mas ausentes e não dadas no campo 

perceptivo do momento. De acordo com Piaget (1946, p. 160): 

 

[...] Pelo fato de se desligarem da ação habitual para se aplicarem a 

outros objetos, produz-se uma dissociação entre o significante e o 

significado, que é, precisamente, constitutiva do simbolismo. 

 

 O jogo simbólico supõe, então, além do exercício funcional, o emprego de 

representações por gestos ou imagens. Esse simbolismo pode ser mostrado de 

diferentes formas e poderiam diferenciar diversas técnicas nos jogos simbólicos: a 

identificação, a projeção, a metamorfose do objeto, a simples narração de 

imaginação (PIAGET, 2014). 

 A terceira e última categoria, chamada de jogos de regras, geralmente são 

jogos que se transmitem com grande precisão e minúcia de uma geração para outra, 

tornando-se assim, instituições sociais propriamente ditas. Há jogos de regras 

menos diferenciados e menos desenvolvidos, mas, em toda a parte onde há um jogo 

de regras, a sociedade intervém (PIAGET, 2014). 
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 Analisando de forma mais aprofundada estas três grandes categorias 

levantadas por Piaget, podemos visualizar três curvas de evolução distintas, 

relacionadas com a idade, conforme figura-1 abaixo: 

 

Figura-1: Curvas de evolução dos jogos. 

 

Fonte: PIAGET, 2014, p.323 

 

 Logo após o nascimento, mais precisamente nas primeiras semanas de vida, 

é possível observar o aparecimento dos jogos de exercícios, que vai crescendo 

durante os primeiros meses de vida, atingindo o seu apogeu durante os dois ou três 

primeiros anos, logo após essa fase, verifica-se um declínio progressivo (curva I). A 

curva do jogo simbólico começa mais tarde, através do aparecimento da função 

simbólica, que ocorre por volta dos dois anos. Ela atinge o apogeu durante a 

primeira infância e decresce em seguida (curva II). E por último, o jogo de regras 

(curva III) inicia ao longo da primeira infância, a título de imitação dos jogos de 

regras dos mais velhos, mas é somente entre sete e oito anos que ele se constitui 

em jogo espontaneamente organizado. O Jogo de regras cresce em seguida, 

relativamente ao conjunto de jogos, com a idade e isto ocorre até a fase adulta, 

quando a maioria dos jogos, ou melhor, dizendo quase a totalidade deles, é de fato 

jogos de regras. (PIAGET, 2014) 

 Em nossa pesquisa, um fator relevante foi à utilização de jogos de regras, 

presentes em todas as etapas desenvolvidas, sendo estas melhores detalhadas no 

capítulo 3, relacionado ao método. As regras representaram um ponto primordial 

durante toda a pesquisa, sendo um facilitador em alguns momentos e em outros 

gerando dificuldades na execução do projeto. Portanto, iremos nos deter mais 
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precisamente ao jogo de regras, devido ao fato do mesmo crescer em importância 

com a idade, ou seja, com o passar da idade há um crescimento nesta modalidade 

de jogos, conforme já demonstrado na Figura-1 (curva III), sendo este um fator 

importante, pois nosso público alvo da presente pesquisa são jovens e adultos.  

 Em relação aos jogos de exercícios, verificamos que há um declínio com a 

idade, podendo ser explicado por algumas razões, conforme salienta Piaget (2014), 

enumerando três razões para isto: 1) o fato do mesmo exercer uma função 

essencialmente supletiva, deslocando seu ponto de aplicação de acordo com o 

desenvolvimento; 2) os jogos de exercícios constituírem uma preparação aos jogos 

de construção, jogos que supõem uma manipulação mais avançada e o 3) a 

passagem para o simbolismo, dado o interesse muito vivo da criança pelo jogo 

simbólico.  

 Já em relação ao jogo simbólico Piaget (2014) ressalta que este aparece de 

forma mais tardia do que o jogo de exercício, porque o símbolo supõe uma 

representação, a imagem mental, o pensamento. Porém evidencia que o mesmo 

diminui em importância com a idade por cinco razões: 1) através do 

desenvolvimento, a criança se torna cada vez mais exigente em questão de 

simbolismo, ou seja, o jogo simbólico se torna, em certos casos, com o progresso do 

desenvolvimento, uma “cópia da realidade”; 2) o simbolismo em inúmeros casos, 

torna-se inútil, ou seja, com o progresso do desenvolvimento, a criança não terá 

mais necessidade de símbolos e lhe bastará pensar, utilizando-se para isso da 

linguagem interior e de imagens mentais; 3) o jogo simbólico é substituído pela 

realidade; 4) a socialização do jogo em si e não somente das condutas da criança 

em geral. O simbolismo em conjunto se torna, em certos casos, um jogo de regras e  

a 5) que é derivada da razão 4, através da socialização dos jogos simbólicos, pode 

haver uma produção propriamente estética. 

 Podemos até verificar algumas situações que há a presença de resquícios 

desse tipo de jogos (exercícios e simbólicos) no adulto, porém não é o nosso 

objetivo de  pesquisa tratar desses tipos de situações, iremos nos centrar no jogo de 

regras, por se tratar de um produto da vida coletiva, e esse produto gera essa nova 

realidade que é a regra, ao mesmo tempo em que descarta essa realidade centrada 

sobre o eu que é o simbolismo.  

 Como já foi mencionado o jogo de regras permanece até a fase adulta em 

grande escala, porém ainda ficam alguns resquícios do jogo de exercícios e do jogo 
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simbólico.  Para Piaget (2014, p.330), “do jogo de exercícios fica uma pequena zona 

à margem das condutas sérias, como falamos há pouco. Quanto ao jogo simbólico, 

um dos seus resultados essenciais é a arte”. 

 Em relação ao jogo simbólico, dele permanece no adulto uma pequena zona 

à margem da atividade séria. Um exemplo é o fato de existirem pessoas que gostam 

de contar histórias a si mesmas, que gostam de inventar situações, de transformar, 

nem que seja por instantes, o real, e a imaginar cenas que às vezes formam uma 

história continuada. Situações como esta, existem e dessa forma é possível 

encontrar aí o último resultado do jogo simbólico da criança. 
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Capítulo 2 –EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS – (EJA) 

 Durante todo o tempo, a educação de jovens e adultos sempre carregou em 

sua essência um conjunto diversificado de processos e práticas formais e informais 

relacionadas à aquisição ou ampliação de conhecimentos básicos, de competências 

técnicas e profissionais ou de habilidades socioculturais. Sendo que muitos desses 

processos ocorrem de forma mais ou menos organizada fora de ambientes 

escolares, realizando-se na família, nos locais de trabalho, nos espaços de convívio 

sociocultural e lazer e atualmente concorrem com os meios de informação e 

comunicação à distância (HADDAD; DI PIERRO, 2000). Diante deste universo tão 

complexo de práticas formativas, tentaremos esboçar um panorama histórico, 

salientando aspectos relativos ao longo dos cinco séculos da história posteriores à 

chegada dos portugueses no Brasil, buscando também retratar outros aspectos 

relativos a esse público (EJA), por se tratarem dos sujeitos de nossa pesquisa.  

 Vale ainda salientar, que ao optarmos por essa abordagem histórica da EJA 

no Brasil, pretendemos mostrar que apesar de essa forma de escolarização estar 

presente desde o período colonial, percebemos que em termos de conquistas 

significativas estas só foram alcançadas há pouco tempo, devendo ainda ser trilhado 

um longo caminho pela frente em busca de melhorias. Um dos aspectos a serem 

melhorados sob nosso ponto de vista seria a utilização de estratégias de modo a 

deixar as aulas mais atrativas e que facilitem o processo de ensino-aprendizagem, 

como por exemplo a utilização de jogos e atividades lúdicas para esta modalidade 

de ensino.  

2.1-Breve histórico da escolarização de jovens e adultos no Brasil 

 De acordo com Paiva (1973) o histórico da EJA no Brasil perpassa a trajetória 

do próprio desenvolvimento da educação e vem institucionalizando-se desde a 
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catequização dos indígenas, a alfabetização e a transmissão da língua portuguesa 

servindo como elemento de aculturação4 dos nativos.  

 Haddad e Di Pierro (2000) afirmam que no período colonial os religiosos 

exerciam sua ação educativa missionária em grande parte com adultos, buscando 

difundir o evangelho, normas de comportamentos e ofícios necessários ao 

funcionamento da economia colonial, sendo aplicado primeiramente junto aos 

indígenas e posteriormente aos escravos e somente após certo tempo este modelo 

de ensino foi difundido nas escolas de humanidades para os colonizadores e seus 

filhos (HADDAD; DI PIERRO, 2000).  Friedrich et al (2010) ressalta ainda que 

através da vinda da família real para o Brasil, houve o surgimento da necessidade 

de formação de uma mão-de-obra de modo a atender os interesses da aristocracia 

portuguesa, sendo um fator importante na implementação do processo de 

escolarização dos adultos. 

Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil e juntamente com este fato 

houve uma desorganização do sistema de ensino vigente, sendo apenas no Império 

que encontraremos informações sobre ações educativas no campo da educação dos 

adultos. Anos depois, em 1824 foi implementada a primeira Constituição Brasileira, 

tendo sido influenciada pela Europa, garantindo assim uma “instrução primária e 

gratuita para todos os cidadãos”, ou seja, contemplando também os adultos. Porém 

na realidade pouco foi realizado neste sentido durante o período imperial, mas essa 

inspiração iluminista serviu de estímulo para as Constituições Brasileiras 

implementadas posteriormente (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

 Ao avançarmos no tempo, Paiva (1973) informa que em 1854 surgiu no Brasil 

a primeira escola noturna, tendo como objetivo alfabetizar os trabalhadores 

analfabetos. No período (1887 – 1897), relacionado à transição do Império-

República, a educação foi considerada como “redentora dos problemas da nação”, 

havendo expansão da rede escolar. Haddad e Di Pierro (2000, p.109) ressaltam 

também um aumento na quantidade de reformas educacionais ocorridas no período 

da primeira república: 

[...] O período da Primeira República se caracterizou pela grande 

quantidade de reformas educacionais que, de alguma maneira, 

procuraram um princípio de normatização e preocuparam-se com o 

                                                           
4 Aculturação: absorção de uma cultura pela outra, sendo que esta nova cultura terá aspectos da cultura inicial 
e da cultura absorvida (PAIVA, 1973, p.165) 
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estado precário do ensino básico. Porém, tais preocupações pouco 

efeito prático produziram, uma vez que não havia dotação 

orçamentária que pudesse garantir que as propostas legais 

resultassem numa ação eficaz. 

 

 Ao adentrarmos no século XX, mais precisamente nas décadas de 20 e 30, 

verificamos que houve uma intensificação dos debates acerca que “a educação era 

um dever do Estado”. De acordo com Haddad e Di Pierro (2000) os renovadores da 

educação passaram a exigir que o Estado se responsabilizasse definitivamente pela 

oferta desses serviços, além disso, os baixos índices de escolarização que o país 

estava se mantendo ao comparar com países da América Latina ou do restante do 

mundo, começava a tornar preocupante a educação escolar. Essa inflexão no 

pensamento político pedagógico presente no final da Primeira República está 

diretamente associada aos processos de mudança social decorrentes do início da 

industrialização e da urbanização brasileira. 

 Com a promulgação da constituição de 1934, foi previsto o Plano Nacional de 

Educação, de responsabilidade da União, o qual deveria incluir entre suas 

normativas o ensino primário integral gratuito e de freqüência obrigatória, sendo 

extensivo aos adultos, ou seja, pela primeira vez a educação de jovens e adultos era 

reconhecida. Mas foi só a partir do final da década de 40 do século XX, que a 

educação de jovens e adultos veio a se firmar como um problema de política 

nacional, levando em consideração aspectos já estabelecidos em período anterior 

(HADDAD; DI PIERRO, 2000).  

 Ao nos reportarmos ao governo Getúlio Vargas, observamos que a educação 

de jovens e adultas foi priorizada, compreendendo este processo como fundamental 

para a elevação do nível cultural dos cidadãos (BEISEIGEL, 1974). No final da 

ditadura de Vargas em 1945, observou-se um início de um movimento de 

fortalecimento dos princípios democráticos em nosso país. Em 1947, o governo 

brasileiro lançou a 1ª Campanha de Educação de Adultos, sendo que esta propunha: 

1) alfabetização dos adultos analfabetos em três meses; 2) oferecimento de um 

curso primário, sendo este realizado em duas etapas de sete meses; 3)capacitação 

profissional e o 4) desenvolvimento comunitário. Verificou-se assim uma abertura 

para uma discussão sobre o analfabetismo e a educação de adultos no Brasil 

(CUNHA, 1999). 
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Soares (1996 apud PORCARO, 2008) ressalta que essa 1ª Campanha foi 

lançada por dois motivos, sendo o primeiro relacionado ao pós-guerra que o mundo 

estava vivendo, sendo que a ONU teria feito algumas recomendações aos países, 

estando incluída um olhar atento para a educação de adultos. O segundo motivo foi 

o fim do Estado Novo, sendo que este fato trazia um processo de redemocratização 

em nosso país, exigindo assim a necessidade de ampliação do contingente de 

eleitores. Vale destacar que no lançamento dessa 1ª Campanha,  estava sendo 

preparado, pela Associação de Professores do Ensino Noturno e pelo Departamento 

de Educação, o 1º Congresso Nacional de Educação de Adultos, ocorrendo também 

em 1947.  

 Já no governo de Juscelino Kubitscheck, em 1958, houve a convocação de 

grupos de vários estados para relatarem suas experiências no “Congresso de 

Educação de Jovens e Adultos”, neste congresso ganhou destaque a experiência do 

grupo de Pernambuco liderado por Paulo Freire (GADOTTI, 2000). Com relação a 

esse congresso notou-se uma forte preocupação dos educadores em redefinir as 

características específicas e um espaço próprio para a modalidade EJA (HADDAD; 

DI PIERRO, 2000). Ainda no governo de Juscelino foi criada a Campanha Nacional 

de Erradicação do Analfabetismo (CNEA), tendo como objetivo a diminuição dos 

índices de analfabetismo, sendo a mesma extinta no ano de 1963 devido a 

problemas financeiros. 

 Através do 2º Congresso Nacional de Educação de Adultos, ocorrido no ano 

de 1958, surge a ideia de um programa permanente de Educação de Jovens e 

Adultos, em decorrência deste, surge o Plano Nacional de Alfabetização de Adultos 

(PNAA), sendo o mesmo dirigido por Paulo Freire (FRIEDRICH et al, 2010). 

Percebe-se que havia um quadro de renovação pedagógica, mas este estava 

inserido dentro de processo político turbulento naquele período histórico. Vários 

grupos buscavam em meio a camadas populares formas de sustentação política 

para suas propostas, e a educação se vislumbrava como melhor estratégia, não só 

por seu aspecto pedagógico, mas também, por suas características de prática 

política (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Um dos fatos marcantes na trajetória histórica de nosso país, que sem dúvida, 

veio a repercutir na escolarização de jovens e adultos foi o golpe militar de 1964, 

havendo uma ruptura política, ocasionando que movimentos de educação e cultura 

populares foram reprimidos, seus dirigentes perseguidos e seus ideais censurados; 
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inclusive o Programa Nacional de Alfabetização foi interrompido e desestruturado, 

sendo seus dirigentes presos e os materiais apreendidos. O Estado autoritário 

utilizou-se como resposta da “repressão” para à atuação daqueles programas de 

educação de adultos cujas ações de natureza política contrariavam os interesses 

impostos pelo golpe militar. Haddad e Di Pierro (2000, p.113-114) comentam a 

respeito da Educação Popular existente neste período de autoritarismo: 

[...] Sob a denominação de “educação popular”, entretanto, diversas 

práticas educativas de reconstituição e reafirmação dos interesses 

populares inspiradas pelo mesmo ideário das experiências anteriores 

persistiram Sérgio Haddad, Maria Clara Di Pierro 114 

Mai/Jun/Jul/Ago 2000 Nº 14 sendo desenvolvidas de modo disperso 

e quase que clandestino no âmbito da sociedade civil. Algumas delas 

tiveram previsível vida curta; outras subsistiram durante o período 

autoritário. 

 No plano oficial, as ações repressivas ocorriam, porém alguns programas de 

caráter conservador foram consentidos ou mesmo incentivados. Com relação ao 

setor da escolarização básica de jovens e adultos, verificava-se que o mesmo não 

poderia ser abandonado pelo Estado, pois através desta escolarização estabelecia-

se um dos canais mais importantes de mediação com a sociedade, sem falar da 

imagem positiva que se queria transmitir frente a comunidades nacionais e 

internacionais. Havia ainda a necessidade de dar respostas a um direito de 

cidadania que era legítimo, através de estratégias que atendessem também aos 

interesses hegemônicos do modelo socioeconômico (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Ainda de acordo com esses autores, as respostas vieram com a fundação do 

MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização), no ano de 1967, e, 

posteriormente, com a implementação do Ensino Supletivo em 1971, quando da 

promulgação da Lei Federal 5.692, que reformulou as diretrizes de ensino de 

primeiro e segundo graus. 

 Vale destacar que a Lei nº 5.692 regulamentava o Ensino Supletivo 

(contemplando os jovens e adultos), na visão dos legisladores o Ensino Supletivo 

nasceu para reorganizar o antigo exame de madureza, que facilitava a certificação e 

propiciava uma pressão por vagas nos graus seguintes, em especial no universitário. 

Em 1985, o MOBRAL é extinto e ocupa seu lugar a Fundação EDUCAR, tendo as 

mesmas atribuições do MOBRAL, porém sem recursos financeiros que atendessem 
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a sua manutenção, sendo também extinta cinco anos mais tarde, ocorrendo dessa 

forma a descentralização política da EJA, transferindo a responsabilidade pública 

dos programas de alfabetização e pós-alfabetização aos municípios (FRIEDRICH et 

al, 2010). 

De acordo com Haddad e Di Pierro (2000), os anos imediatamente 

posteriores à retomada do governo nacional pelos civis em 1985, estabeleceu-se um 

período de democratização das relações sociais e das instituições políticas 

brasileiras, levando a uma maior expansão no campo dos direitos sociais. Com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e seus respectivos desdobramentos  

nos estados e municípios, estabeleceu-se o reconhecimento social dos direitos das 

pessoas jovens e adultas à educação fundamental, responsabilizado o Estado por 

essa oferta pública, gratuita e universal. Porém essa história da educação de jovens 

e adultos após esse período é marcada por contradições, conforme aborda Haddad 

e Di Pierro (2000, p. 119): 

[...] é marcada pela contradição entre a afirmação no plano 

jurídico do direito formal da população jovem e adulta à 

educação básica, de um lado, e sua negação pelas políticas 

públicas concretas, de outro. 

 Ao avançarmos na História, mais precisamente no governo do Fernando 

Collor de Mello, verificamos que durante este governo foi lançado o Programa 

Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC), tendo como objetivo reduzir 70% do 

número de analfabetos do país em cinco anos. Foi também criada a Comissão do 

Programa Nacional da Alfabetização e Cidadania, que aos poucos foi se 

desarticulando. Na década de 90, houve a articulação em torno da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), reafirmando a institucionalização da 

modalidade EJA, substituindo a denominação Ensino Supletivo por EJA, porém no 

seu artigo 38, há referências aos cursos e exames supletivos, e assim, continua a 

ideia da suplência, de compensação e de correção de escolaridade (FRIEDRICH et 

al, 2010). 

Já no governo de Fernando Henrique Cardoso, houve uma priorização na 

implementação de uma reforma política-institucional da educação pública que 

abrangeu diversas medidas, sendo uma destas a aprovação de uma emenda 
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constitucional, quase que simultaneamente à promulgação da nova Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB). Com relação a nova LDB 9.394/96, observou-

se que a mesma não contemplou inovações em relação a educação de jovens e 

adultos, conforme retrata Haddad e Di Pierro (2000, p.121-122): 

[...] seus dois artigos reafirmam o direito dos jovens e adultos 

trabalhadores ao ensino básico adequado às suas condições 

peculiares de estudo, e o dever do poder público em oferecê-lo 

gratuitamente na forma de cursos e exames supletivos.  

Ainda de acordo com estes autores, a verdadeira ruptura trazida pela nova 

LDB em relação à legislação anterior, está centrada na abolição da distinção entre 

os subsistemas de ensino regular e supletivo, integrado organicamente a educação 

de jovens e adultos ao ensino básico comum. A possibilidade de aceleração de 

estudos e a flexibilidade de organização do ensino deixaram de ser exclusividade da 

EJA, estendendo-se também ao ensino básico. Um dos aspectos contraditórios da 

nova LDB sobre a configuração da educação de jovens e adultos, com relação a 

uma maior integração aos sistemas de ensino consiste no fato de existir certa 

indeterminação do público-alvo e do outro a diluição das especificidades 

psicopedagógicas. 

Podemos verificar que a ampliação da oferta escolar não foi capaz de resolver 

os problemas relacionados a EJA, levando a um aumento no contingente de jovens 

e adultos que, apesar de terem passado pelo sistema de ensino, nele realizaram 

aprendizagens insuficientes para utilizar com autonomia os conhecimentos 

adquiridos em seu cotidiano. Este processo desencadeou no conjunto da população, 

uma gradativa substituição dos analfabetos absolutos por um numeroso grupo de 

jovens e adultos com analfabetismo funcional. Dessa forma percebemos que o 

desafio da expansão do atendimento na educação de jovens e adultos já não reside 

apenas na população que não freqüentou a escola, estendendo-se também aos que 

freqüentaram a escola mas não obtiveram aprendizagens suficientes para participar 

plenamente da vida econômica, política e cultural do país, e continuar aprendendo 

ao longo da vida (HADDAD e DI PIERRO, 2000). 

De acordo com Carvalho (2012) o governo do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, trouxe consigo a expectativa de que a EJA pudesse ser valorizada, podendo 

ser tratada de acordo com a urgência necessária. Dentre as principais iniciativas 
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para a área, podemos elencar: o Programa Brasil Alfabetizado e Educação de 

Jovens e Adultos (PBA) e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, 

Qualificação e Ação Comunitária (ProJovem), também houve a criação da Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) ligada ao Ministério 

da Educação (MEC) e a implantação do FUNDEB, que passa a abarcar a EJA. 

Diante de tudo que foi exposto, frente aos governos e as políticas adotadas 

com relação a EJA no Brasil, cabe ressaltar que muito ainda deve ser alcançado, ao 

se buscar contribuir para a superação de desigualdades, a EJA às vezes reforça-as 

ao oferecer uma educação de duvidosa qualidade para as pessoas das camadas 

mais pobres da população. De acordo com Ireland (2009), a capacidade de 

contribuição de forma efetiva à superação de desigualdades dependerá de três 

fatores: 1) estratégias e formatos que mobilizem a demanda latente; 2) a qualidade 

dos programas ofertados, tendo as universidades papel fundamental na formação de 

bons educadores; e 3) a efetivação de políticas de intersetoralidade que articulem 

políticas sócias cujos sujeitos são muito parecidos. Somado a tudo isso, a política de 

Educação de Jovens e Adultos enfrenta o desafio de ir além de uma visão escolar 

da educação ao longo da vida e reconhecer a necessidade e validade de outros 

espaços e formatos de aprendizagem. 

Ao analisarmos nossa pesquisa, buscando identificar estes fatores citados por 

Ireland (2009), percebemos que os jogos pedagógicos se encaixam perfeitamente 

como estratégias de mobilização dos alunos, atendendo ao primeiro quesito 

proposto pelo autor, os alunos mostraram-se motivados pela proposta, fato este que 

será melhor discutido nos resultados. Outro fato interessante consiste que nossa 

pesquisa é fruto de um trabalho de mestrado, ou seja, tem a parceria de uma 

Universidade, pesquisa esta que poderá servir de auxílio para muitos educadores, 

contemplando assim o quesito 2 proposto por Ireland (2009).  

2.2 – Definição e particularidades da EJA 

 Ao longo de sua trajetória, a escolarização de jovens e adultos pode ser 

considerada como uma proposta política redimensionada à plataforma de governo 

na tentativa de elucidação de um problema decorrente das lacunas do sistema de 

ensino regular, desta forma, surgem alguns problemas com relação às definições 



43 
 

encontradas na literatura acerca da nomenclatura EJA. Isso de fato ocorreu, em 

virtude da própria história da evolução da EJA no Brasil e no mundo, nas diferentes 

faces do desenvolvimento histórico da sociedade, sendo então os tratamentos 

destes termos associados confundindo e configurando-se como complementação de 

estudos e suplementação de escolarização (FRIEDRICH et al, 2010) 

 Gadotti e Romão (2012) consideram a educação básica de jovens e adultos 

sendo aquela que permite ao indivíduo ler, escrever e compreender a língua 

nacional, o domínio dos símbolos e das operações matemáticas básicas, dos 

conhecimentos essenciais das ciências sociais e naturais, e também o acesso aos 

meios de produção cultural. 

 Um outro ponto a ser considerado, com relação a este conceito da EJA 

(Educação de Jovens e Adultos) é o fato desta definição  tornar-se ampla ao integrar 

processos educativos desenvolvidos em múltiplos setores: a do conhecimento, das 

práticas sociais, do trabalho, do confronto de problemas coletivos e da construção 

da cidadania. A EJA ultrapassa o âmbito das ações que se desenvolvem na escola, 

desenvolvendo-se também nos movimentos sociais, tais como nos sindicatos, 

associações de bairro, conselho de moradores entre outros. Segundo Gadotti e 

Romão (2012), esta educação possibilita a compreensão da vida moderna em seus 

diferentes aspectos e o posicionamento crítico do indivíduo frente a sua realidade, 

sendo que ainda, deve propiciar o acesso ao conhecimento socialmente produzido 

que é patrimônio da humanidade. 

 Devido ao grande fator de relevância, devemos buscar analisar e caracterizar 

o público da EJA, pois dessa forma, é possível estabelecer o desenvolvimento de 

novas políticas para esse campo de ação educativa. De um modo abrangente, os 

alunos da EJA, carregam o estigma de aluno-problema, que não teve êxito no 

ensino regular, e por isso buscam superar as dificuldades em cursos com caráter de 

aceleração e recuperação (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Ao analisarmos essa temática na área escolar, mais precisamente na escola 

pública, podemos salientar que pelo fato da mesma ser um local de gestão 

democrática, a escola pública deve estabelecer mecanismos de participação do 

povo, levando em consideração os aspectos do controle da política educacional. 

Desta forma, as propostas educativas destinadas aos jovens e adultos deverão 

contar com processos que descentralizem, impulsionem e organizem a gestão das 

ações pedagógicas, administrativas e político-sociais, garantindo a participação da 
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população interessada no planejamento, execução e avaliação dos serviços 

educativos destinados a ela. Diante de tudo isso, a escola terá que se abrir a 

comunidade, aceitando a intervenção desta como uma possibilidade de renovação e 

da ascensão da qualidade dos serviços educativos que desenvolve, bem como 

articular-se com programas desenvolvidos pelas entidades organizadas da 

sociedade civil objetivando trocas de experiências e avanço mútuo (GADOTTI; 

ROMÃO, 2012). 

Gadotti e Romão (2012) afirmam que ao se analisar o quadro de professores 

que trabalham na EJA, é possível constatar que a grande maioria não está 

suficientemente preparada para atuação neste campo. Em geral, os professores são 

leigos no que diz respeito a esta temática ou então pertencem ao próprio corpo 

docente de uma escola regular. Na própria formação de professores, tanto em nível 

médio como no superior, não se tem dado a importância necessária com este campo 

específico de conhecimentos, EJA, levando-se em consideração também aspectos 

ligados as precárias condições de profissionalização e de remuneração dos 

docentes. Sem dúvida, a profissionalização e a formação adequada dos professores 

de jovens e adultos, são elementos fundamentais para a obtenção de um ensino de 

qualidade. Infelizmente, constata-se que a EJA não tem recebido uma atenção 

adequada, o que se reflete nos processos de formação de professores, na falta de 

uma carreira específica, de políticas salariais e jornada de trabalho. 

Analisando de forma particular esse quadro, através das experiências 

vivenciadas no decorrer dos anos em que a pesquisadora atuou na docência desta 

modalidade, juntamente com a aplicação desta pesquisa, é possível perceber que os 

autores acima citados expõe de forma verdadeira a realidade posta, pois muitos 

professores que atuam neste campo são despreparados para lidar com as 

particularidades deste público, não tendo paciência e tolerância no momento de 

sanar uma dúvida ou um questionamento, utilizando-se quase que exclusivamente 

de estratégias tradicionais nas aulas. Muitos alunos questionam as metodologias 

empregadas, reclamando de disciplinas e professores, sendo muito comum 

ocorrerem estes episódios nas aulas. 

Assim, o desenvolvimento de estratégias voltadas para este público, pode ser 

uma forma de fazer com que o professor se aproxime cada vez mais dessa 

realidade, e por meio dos resultados de nossa pesquisa percebemos que a 

estratégia relacionadas ao jogos pedagógicos possibilitou uma aproximação entre 
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professor e alunos, fator este que será discutido no capítulo destinado aos 

resultados. Dessa forma acreditamos que se estes tipos de estratégias forem 

inseridos desde o período de formação desses professores, poderá permitir uma 

maior  aproximação junto ao público da EJA. 

 Gadotti e Romão (2012) também afirmam que as experiências inovadoras que 

almejam uma nova qualidade em educação básica de jovens e adultos, orienta-se 

na perspectiva epistemológica que toma o jovem e adultos como construtores de 

conhecimentos, buscando interagir o mesmo com a natureza e o mundo social, 

tendo como ponto fundamental o respeito e à cultura dos sujeitos.  

Embora deficitária, a oferta pública da EJA, é realizada predominantemente 

pelas redes estaduais de ensino, embora os municípios venham assumindo uma 

participação cada vez maior na promoção da EJA, principalmente nas capitais e 

grandes cidades, incidindo em maior número sobre o primeiro segmento do ensino 

fundamental, sendo relevante o número de projetos municipais institucionalizados 

que realizam experiências pedagógicas inovadoras. Há tempos atuam na EJA, não 

somente os sistemas estaduais e municipais de ensino, como também entidades 

ligadas a sindicatos patronais e de trabalhadores, igrejas, empresas, organizações 

não-governamentais e universidades. Vem se observando ao longo dos anos, a 

multiplicação em todo o país de parcerias entre órgãos públicos, empresas, 

sindicatos, universidades, organizações populares e não-governamentais na 

promoção da EJA. Estas parcerias favorecem a diversificação das experiências para 

atender as especificidades das demandas educativas dos diversos grupos sociais 

que necessitam escolarizar-se. Embora de uma forma geral estas experiências tem 

se mostrado positivas, isto pode gerar inquietações que impliquem a progressiva 

desobrigação do Estado perante suas responsabilidades na oferta da EJA (Paiva et. 

al., 2007). 

Em relação ao colégio onde foi aplicada a pesquisa, observamos durante a 

coleta de dados que não havia a atuação de parcerias extraescolares e nem o 

desenvolvimento de projetos pedagógicos inovadores. Foi perceptível verificar que 

os alunos não estavam acostumados com estratégias diferenciadas em sala de aula, 

ficando surpresos diante da estratégia dos jogos. No capítulo 4 detalharemos melhor 

os resultados da utilização dos jogos. 
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Capítulo 3 – MÉTODO 

3.1 – Caracterização 

 O presente trabalho é uma abordagem qualitativa, algumas características 

básicas identificam estes estudos. Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode 

ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser 

analisado numa perspectiva integrada. Vários tipos de dados são coletados e 

analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno. 

 Bogdan e Biklen (1982), em seu livro A Pesquisa Qualitativa em Educação, 

discutem o conceito de pesquisa qualitativa, relatando cinco características básicas 

desse tipo de estudo: 1) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte 

direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; 2) Os dados 

coletados são predominantemente descritivos; 3) A preocupação com o processo é 

muito maior do que com o produto; 4) O “significado” que as pessoas dão às coisas 

e à sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador, e 5) A análise dos 

dados tende a seguir um processo indutivo.  Em linhas gerais, esse tipo de pesquisa 

envolve a obtenção de dados descritivos, com uma riqueza grande de detalhes, 

obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o 

processo do que o produto, ou seja, o interesse do pesquisador ao estudar um 

problema, é verificar como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e 

interações existentes, se preocupando em mostrar a perspectiva das pessoas nele 

envolvidas. 

 Dentro desta abordagem qualitativa, utilizaremos o estudo de caso, sendo 

esta uma “categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

profundamente” (TRIVIÑOS, 1987, p.133) e que visa possibilitar o exame detalhado 

de uma situação em particular ou de um evento que somente apresenta sentido 

quando apreciado e compreendido no contexto em que acontece.Yin (2010, p.24) 

destaca: 

Como método de pesquisa, o estudo de caso é usado em muitas 

situações, para contribuir ao nosso conhecimento dos fenômenos 

individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados. 

Naturalmente o estudo de caso é um método de pesquisa comum na 



47 
 

psicologia, sociologia, ciência política, antropologia, assistência 

social, administração, educação, enfermagem e planejamento 

comunitário. Os estudos de caso são encontrados até mesmo na 

economia, em que a estrutura de um determinado setor industrial ou 

a economia de uma cidade ou região pode ser investigada. Em todas 

essas situações, a necessidade diferenciada dos estudos de caso 

surge do desejo de entender os fenômenos sociais complexos. 

 

 De modo geral, o método do estudo de caso permite que os pesquisadores 

retenham as características holísticas e significativas dos eventos da vida real. O 

objetivo fundamental do estudo de caso é analisar intensivamente uma dada 

unidade social e tem se tornado a estratégia preferida quando os pesquisadores 

procuram responder as questões “como” e “por quê” certos fenômenos ocorrem, 

quando há pouca possibilidade de controle sobre os eventos estudados e quando o 

foco de interesse é sobre fenômenos atuais, que só poderão ser analisados dentro 

de algum contexto de vida real. O pesquisador deve estar aberto às suas 

descobertas e aos novos elementos ou dimensões que poderão surgir no decorrer 

do trabalho. O pesquisador deve também preocupar-se em mostrar a multiplicidade 

de dimensões presentes numa determinada situação, uma vez que a realidade é 

sempre complexa. 

 De acordo com Ludke e André (1986) algumas características do estudo de 

caso se destacam: 1) Visam a descoberta; 2) Enfatizam a “interpretação em 

contexto”; 3) Buscam retratar a realidade de forma completa e profunda; 4) Usam 

uma variedade de fontes de informação; 5) Revelam experiência vicária e permitem 

generalizações naturalísticas, isto é, o pesquisador procura relatar as suas 

experiências durante o estudo de modo que o leitor possa fazer as suas 

generalizações naturalísticas, ou seja, ocorrendo em função do conhecimento 

experiencial do sujeito; 6) Procuram representar os diferentes e às vezes conflitantes 

pontos de vista presentes em uma situação social, e 7) Os relatos do estudo de caso 

utilizam uma linguagem e uma forma mais acessível do que os outros relatórios de 

pesquisa. 

 No estudo de caso, o pesquisador geralmente utiliza uma variedade de dados 

coletados em diferentes momentos, por meio de variadas fontes de informação. Tem 
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como técnicas fundamentais de pesquisa a observação e a entrevista. Produz 

relatórios que apresentam um estilo mais informal, narrativo, ilustrando com 

citações, exemplos e descrições fornecidas pelos sujeitos, podendo ainda utilizar 

fotos, desenhos, colagens ou qualquer outro tipo de material que o auxilie na 

transmissão do caso (Godoy, 1995). Ainda que os estudos de caso sejam em 

essência pesquisa de caráter qualitativo, podem comportar dados quantitativos para 

aclarar algum aspecto da questão investigada. É importante ressaltar que, quando 

há análise quantitativa, geralmente o tratamento estatístico não é sofisticado. 

 Diante de tudo o que foi exposto, salientamos que a escolha pela pesquisa 

qualitativa (estudo de caso), vai ao encontro com o nosso problema, ou seja, 

analisar como os alunos da modalidade EJA reagiriam frente a estratégias lúdicas. 

Nesta situação, este tipo de abordagem qualitativa se encaixa perfeitamente, pois a 

sala de aula neste caso representou o local de onde foi retirado nossos dados de 

pesquisa, através de uma grande interação entre a Pesquisadora e os alunos, 

buscando o tempo todo retratar o ponto de vista e as manifestações que os alunos 

tinham frente aos jogos propostos e também com relação a construção dos jogos. 

Vale salientar também que a escolha pelo estudo de caso, buscou atender a 

situação que estava posta, ou seja, o fato de não estar mais lecionando no 

respectivo Colégio, descartou assim outras possibilidades dentro do quadro de 

pesquisas qualitativas.  

3.2 – Definição do local 

 A pesquisa foi desenvolvida no Colégio Estadual Professor Helon Gomide, no 

período noturno, sendo este turno correspondente a modalidade EJA de ensino. O 

respectivo colégio situa-se na cidade de Trindade-GO, tendo sido ele escolhido em 

virtude da problematização da pesquisa ter surgido neste ambiente escolar no 

período compreendido de 2006 a 2010, época em que lecionara no colégio. 

Inicialmente procuramos a direção, relatando a importância da pesquisa e o desejo 

de desenvolver a mesma naquele recinto escolar, logo de imediato tivemos o apoio 

incondicional do diretor, da coordenação e dos professores. 

3.3 – Período de observações e seleção das turmas 

 No período do dia 03 a 17 de fevereiro de 2014 fomos a campo coletar os 

primeiros dados pertinentes a pesquisa, o objetivo desta primeira etapa era 
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conseguir informações sobre todas as turmas da modalidade EJA, de modo a 

selecionar duas turmas para objeto de estudo de nossa pesquisa. Neste período 

foram observadas todas as aulas da disciplina de Química das turmas referentes ao 

1º Semestre A, 1º Semestre B, 2º Semestre A, 3º Semestre A e 4º Semestre A, 

todas pertencentes a 3ª etapa. Após este intervalo de tempo, foram selecionadas as 

turmas do 2º Semestre A e o 3º Semestre A. 

3.4– Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Ao final do período de observações, juntamente com as informações 

registradas nos diários de campo, foi verificado que o 2º Semestre A possuía muitas 

dificuldades, se destacando entre as demais turmas, sendo o desinteresse um fator 

preponderante nesta análise. O 3º Semestre A destacou-se como a turma com maior 

facilidade na aprendizagem do conteúdo de Química, tendo como fator primordial a 

participação da maioria dos alunos.  

No último dia de observação foi feito um levantamento informal junto ao 

quadro de professores com relação às impressões que os mesmos possuíam em 

relação às turmas, a opinião deles foi unânime em destacar o 2º Semestre A como a 

turma mais problemática, sendo que inclusive uma professora comentou que esta 

“seria a sala com maior indisciplina”; também foram categóricos ao afirmar que a 

sala mais participativa e interessada seria a do 3º Semestre A. Diante de tudo isso, 

as turmas selecionadas para as etapas foram o 2º Semestre A e o 3º Semestre A, 

ambas da 3ª etapa. 

3.4.1 – 2º Semestre A 

Na presente turma inicialmente havia 30 alunos matriculados, mas quatro 

deles matricularam-se e nunca freqüentaram, restando 26 alunos. Destes apenas 22 

assinaram o termo de livre consentimento, acredita-se que no momento de 

recolhimento das assinaturas, outros já haviam desistido também, pois não houve 

nenhum aluno que se recusara a assinar o termo em questão. 

 Verificou-se que a maioria dos alunos são do sexo feminino, sendo 12 

mulheres e 10 homens, desse total apenas sete alunos estavam na faixa etária 

acima de 30 anos, sendo o restante distribuído em sua grande maioria na faixa 

etária de 18 a 24 anos. De agora em diante, com o intuito de deixar a leitura mais 

fácil, iremos alterar a denominação de 2º Semestre A por apenas 2º. 
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3.4.2 – 3º Semestre A 

 Nesta turma verificou-se junto ao colégio que haviam 29 alunos matriculados 

no início do semestre e cinco desistentes, ou seja, provavelmente estes nunca 

teriam freqüentado a respectiva turma. Dos 24 alunos restantes, 20 assinaram o 

termo de livre consentimento, provavelmente também ocorreram outras quatro 

desistências, já que não houve nenhuma recusa em assinar tal termo. O público era 

formado em sua maioria por mulheres sendo 14 ao total. Em relação a faixa etária, 

percebeu-se que a maioria dos alunos estavam acima dos 30 anos, sendo apenas 

seis na faixa etária de 18 a 24 anos. Do mesmo modo como foi alterada a 

denominação do 2º Semestre A, iremos também mudar a denominação da turma do 

3º Semestre A por apenas 3º, de modo deixar a leitura mais fácil. 

3.5 – Etapa 1: aplicação de jogos didáticos de química 

 Após selecionadas as turmas, foi explicado aos alunos as etapas que se 

seguiriam adiante e perguntado  se eles teriam  interesse em participar da pesquisa, 

os alunos manifestaram interesse em participar e diante disso foi recolhido de cada 

um dos presentes, nas respectivas turmas, o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice A). O primeiro jogo selecionado para a devida aplicação foi o 

de “caixeta química” baseado no jogo proposto por Focetola et al. (2012) e também 

nas regras do popular jogo de baralho chamado “caixeta”, fazendo as devidas 

modificações para utilização dos conteúdos em questão e também respeitando as 

características das turmas. A intenção inicial era escolher um jogo que estivesse 

sido presente na vida dos mesmos, e sendo a caixeta muito conhecida por todos, 

com regras de fácil entendimento, foi então construído um jogo baseado nestas 

regras, sendo o jogo melhor detalhado no Anexo 1 desta dissertação. 

 No dia 24 de março de 2014, retornei ao colégio para a respectiva aplicação 

do jogo didático “caixeta química”, os jogos foram aplicados nas duas turmas, porém 

os conteúdos relacionados eram diferentes, vale salientar que todos os conteúdos 

aplicados no jogo foram trabalhados pelo professor de Química em suas aulas. O 

conteúdo relacionado ao 2º foi o de ligações químicas (ligações iônicas e 

covalentes); já em relação ao 3º, o conteúdo presente no jogo foi o de funções 

inorgânicas (ácidos e bases). 
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 A figura 2 mostra o jogo “caixeta química” aplicado na turma do 2º e a figura 3 

representa o jogo aplicado na turma do 3º, ambos aplicados no dia 24 de março de 

2014. 

 

Figura 2- Jogo Caixeta Química (2º Semestre). 
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Figura 3 – Jogo Caixeta Química (3º Semestre). 

 

 

 No dia 02 de abril de 2014, retornamos ao colégio para a aplicação do 

segundo jogo, “palpite químico” baseado no jogo proposto por Guimarães (2006), 

tendo algumas alterações relacionadas ao conteúdo e as regras. O jogo proposto foi 

construído no formato de tabuleiro, utilizando de regras fáceis e comuns de jogos 

tradicionais neste formato. O conteúdo selecionado para esta etapa foi o mesmo da 

etapa anterior (caixeta química), ou seja, para o 2º foi o de ligações químicas 

(ligações iônicas e covalentes) e para o 3º foi o de funções inorgânicas (ácidos e 

bases), ambos conteúdos trabalhados pelo professor da disciplina de Química. A 

aplicação ocorreu neste mesmo dia, nas respectivas turmas e em ambas foram 

explicadas as regras (Anexo 2). 

Vale destacar que o tabuleiro utilizado foi o mesmo nas duas salas, porém os 

envelopes com as perguntas eram diferentes em virtude dos conteúdos trabalhados 

serem outros. A figura 4 mostra o jogo aplicado no 2º e a figura 5 mostra o jogo 

aplicado no 3º.  

Conforme já foi comentado anteriormente, a escolha dos jogos pautou-se por 

aqueles que apresentassem regras fáceis de serem entendidas, para isso, foi 

realizada uma busca de artigos científicos de modo a encontrar jogos que se 

adequassem a este perfil, após a escolha dos jogos, foram realizadas algumas 
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modificações nos mesmos, para adequar ao conteúdo que havia sido trabalhado 

pelo professor da disciplina. Os jogos foram então construídos pela presente 

pesquisadora, utilizando-se de materiais simples, tais como papel cartaz, cartolina, 

pincéis atômicos e outros, de modo a mostrar para o aluno que era possível jogar 

utilizando materiais simples e fáceis de serem encontrados. De modo a facilitar o 

entendimento destas informações relativas aos jogos aplicados nesta etapa da 

pesquisa, disponibilizamos na Tabela 1, um quadro geral de informações 

relacionados ao jogo caixeta e também ao palpite químico. 

 

Figura 4–Jogo Palpite Químico (2º Semestre). 
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Figura 5- Jogo Palpite Químico (3º Semestre). 

 

 

Tabela-1: Aspectos gerais dos jogos aplicados 

Parâmetros Jogo Caixeta 

Química “2º 

Semestre” 

Jogo Caixeta 

Química “3º 

Semestre” 

Jogo Palpite 

Químico “2º 

Semestre” 

Jogo Palpite 

Químico “3 

Semestre” 

Conteúdos 

Trabalhados 

Ligações 

químicas 

(ligações 

iônicas e 

covalentes) 

Funções 

inorgânicas 

(ácidos e 

bases) 

Ligações 

químicas 

(ligações 

iônicas e 

covalentes) 

Funções 

inorgânicas 

(ácidos e 

bases) 

Formato cartas cartas Tabuleiro Tabuleiro 

Ideias iniciais 

do jogo (fonte) 

Focetola et. al. 

(2012) 

Focetola et. al. 

(2012) 

Guimarães 

(2006) 

Guimarães 

(2006) 

Anexo 

(disposições 

gerais) 

1 1 2 2 
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3.6 – Etapa 2: construção dos jogos educativos 

 Nesta etapa foi proposta aos alunos a construção de um jogo educativo em 

Química, sendo o mesmo desenvolvido em grupo e relacionado a um conteúdo que 

não havia sido trabalhado durante as aulas de Química. O conteúdo selecionado 

para o 2º foi o da “tabela periódica”, já na turma do 3º foi selecionado o conteúdo de 

“termoquímica”,ressaltando que os alunos poderiam abordar qualquer aspecto 

referente a estes assuntos. Em ambas as turmas, foi explicado de forma detalhada a 

etapa em questão, de modo a sanar qualquer dúvida que os alunos porventura 

tivessem.  

 Em relação aos conteúdos trabalhados nesta etapa, vale destacar que a 

escolha destes foram realizadas pelo professor de Química. De acordo com o 

professor, estes (tabela periódica e termoquímica) seriam os conteúdos 

subseqüentes de acordo com o planejamento realizado no inicio do ano letivo, diante 

do exposto acatamos então a sugestão do professor de Química.  

Na turma do 3º, foram utilizadas quatro aulas envolvendo as etapas de estudo 

do conteúdo, formulação e construção dos jogos, sendo que a turma do 2º utilizou-

se de uma aula a mais para a etapa da construção dos jogos, ou seja, nesta etapa 

foram gastas ao todo quatro aulas para o 3º e cinco aulas para a turma do 2º. Foi 

disponibilizada também uma aula em cada turma para a apresentação e aplicação 

dos jogos elaborados, a mesma ocorreu no dia 05 de maio de 2014 nas duas 

respectivas turmas. 

Foram construídos de forma colaborativa e cooperativa, dois jogos no 2º e 

três jogos no 3º, o número de alunos envolvidos variavam de acordo com as aulas, 

devido ao não comparecimento de todos os integrantes do grupo, fator este que será 

melhor comentado no capitulo posterior. A tabela 2 apresenta os dados relativos a 

turma do 2º, referentes as denominações dos grupos, dos jogos construídos e a 

quantidade total de alunos envolvidos na elaboração destes, vale salientar que um 

aluno do 2º se recusou a participar desta etapa, participando apenas das etapas da 

aplicações dos primeiros jogos. 
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Tabela 2: Denominações dos grupos e dos jogos educativos (2º Semestre) 

Denominações 

dos Grupos 

Denominações 

dos Jogos 

Nº de 

Alunos 

Origem Anexo 

A Jogando com a 

tabela periódica 

9 Criação 

dos 

alunos 

3 

B Bingo Químico 12 Criação 

dos 

alunos 

4 

Recusa em 

participar 

___ 1   

 

Na tabela 3 abaixo estão dispostos os dados relativos a turma do 3º, as 

denominações dos grupos e dos jogos construídos, juntamente com a quantidade 

total de alunos participantes. 

Tabela 3: Denominações dos grupos e dos jogos educativos (3º Semestre). 

Denominações 

dos Grupos 

Denominações 

dos Jogos 

Nº de 

Alunos 

Origem Anexo 

C Garrafa giratória 7 Criação Própria 5 

D Show do Milhão 6 Criação Própria 6 

E Jogo da Memória 7 Criação Própria 7 

 

3.7 – Instrumentos de coleta de dados 

 Durante a realização da pesquisa foram utilizados como método de coleta de 

dados, as observações juntamente com os diários de campo e também a utilização 

de uma filmadora para obtenção de maiores detalhes. 

3.7.1 – Observações 

 A observação ocupa um lugar privilegiado nas novas abordagens de pesquisa 

educacional. Ludke e André (1986) afirmam que a observação pode ser usada como 
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principal método de investigação ou associada a outras técnicas de coleta, 

possibilitando um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno 

pesquisado, apresentando muitas vantagens. Durante a pesquisamos utilizamos 

constantemente desta modalidade de coleta de dados, havendo etapas como por 

exemplo, o levantamento de dados sobre as turmas, que foi de extrema importância 

para o andamento do processo. Ludke e André (1986, p.26) afirmam: 

A observação direta permite também que o observador chegue mais 

perto da “perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas 

abordagens qualitativas. Na medida em que o observador 

acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode tentar 

apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles 

atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações. 

 Na pesquisa optamos pela observação participante, Ludke e André (1996) 

ressaltam que nesta modalidade o observador exerce um papel em que a identidade 

do pesquisador e os objetivos do estudo são revelados ao grupo pesquisado desde 

o início, sendo realmente realizado desta forma, pois desde o primeiro momento foi 

revelado aos alunos o motivo da minha presença nas aulas, ressaltando junto a eles 

a importância da presente pesquisa. Nessa posição de “observador participante”, foi 

possível ter a acesso a uma gama de variada de informações, através da 

cooperação do grupo. 

3.7.2 – Diários de campo 

 Há formas muito variadas de se registrar as observações, podendo ser 

utilizados anotações escritas, anotações combinadas com material transcrito de 

gravações, filmes, fotografias, slides e outros equipamentos (LUDKE E ANDRÉ, 

1986). Em nossa pesquisa optamos pela utilização de anotações escritas, tomando 

sempre o cuidado de anotar o dia, o horário e o período de duração, sempre sendo 

realizadas mais próxima dos momentos de observação, devido ter maior acuidade, 

optamos dessa forma em realizar os registros dos diários de campo logo após o 

término das aulas, para não ter um lapso de tempo de modo a atrapalhar a 

lembrança dos detalhes das aulas ,Ludke e André (1986, p. 32) ressaltam: 

[..] pode ser, por exemplo, inviável fazer anotações no momento da 

observação porque isso compromete a interação com o grupo. Nesse 
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caso o observador procurará encontrar o mais breve possível uma 

ocasião em que possa completar suas notas, para que não precise 

confiar muito na memória, sabidamente falível. 

3.7.3 - Filmagens 

 Utilizamos de uma filmadora móvel para a coleta de dados referentes a etapa 

da aplicação dos jogos didáticos como também na etapa da construção dos jogos 

educativos. O vídeo (filmagem) é indicado para o estudo de ações humanas 

complexas difíceis de serem integralmente captadas e descritas por um único 

observador, diminuindo assim a seletividade do pesquisador, uma vez que possibilita 

rever várias vezes as imagens gravadas, direcionando a atenção do observador 

para aspectos que teriam passado despercebidos (LOIZOS, 2002).  

 A utilização deste recurso possibilitou a geração de diversos dados, que 

foram utilizados posteriormente em nossa análise. De acordo com Pinheiro (2005, 

p.720): 

Para o uso de filmagem nas pesquisas qualitativas, portanto, pode-se 

fazer necessário o pesquisador desenvolver habilidades para 

apreender e decodificar os sinais não-verbais, baseando-se em 

referencial teórico adequado para a compreensão dos aspectos não-

verbais que envolvem as interações humanas. Ressalta-se que, na 

filmagem, o verbal e o não-verbal devem ser analisados como partes 

de um único fenômeno.  

 Na etapa da realização das transcrições, optamos por rever as filmagens 

diversas vezes para serem captados o maior número de detalhes referentes ao que 

estava sendo executado, tanto na etapa da aplicação dos jogos didáticos como 

também na etapa da construção dos jogos educativos, buscando assim enriquecer 

ainda mais nossa pesquisa, com um maior número de dados. 

3.8– Categorias de análises emergentes 

 Durante toda a pesquisa, foram levantadas várias categorias, salientando que 

estas estiveram presentes em ambas as turmas e em todas as etapas, estando 

dispostas na tabela 4. O levantamento destas categorias foram obtidas por meio das 

observações realizadas durante todas as aulas, das anotações nos diários de campo 
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e nas transcrições das filmagens realizadas nas etapas da aplicação e construções 

dos jogos. 

Tabela 4 – Categorias presentes em todas as etapas. 

Nº Categorias  Caracterização 

0 Primeiras 

impressões 

Apresentação das primeiras impressões relativas as 

turmas, suas características principais e outras 

particularidades. 

1 Interesse Verificação do interesse / desinteresse pela proposta, 

observação de elementos como o entusiasmo, dispersão, 

aceitação e aprovação da proposta 

2 Regras  Verificação das dificuldades e facilidades em relação ao 

entendimento dos jogos, as indagações e reformulações 

das regras 

3 Competição Observação dos elementos como competitividade, 

ansiedade pela proposta do jogo, trapaças e vantagens 

indevidas. 

4 Aprendizagem 

colaborativa 

Verificação do entrosamento entre os alunos, incentivo e 

estímulo no aprendizado possibilitando uma discussão dos 

conteúdos de química, dificuldades conceituais e acertos. 

5 Particularidades 

do EJA 

Observações de faltas, desistência e desânimo. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como já mencionado anteriormente, as categorias levantadas foram 

encontradas em todas as etapas: aplicação dos jogos didáticos “caixeta química” e 

“palpite químico”; elaboração e construção dos jogos pelos alunos; e por último a 

apresentação e aplicação dos jogos construídos pelas turmas. Baseando-se na 

tabela 4 disposta no item 3.8, discorreremos sobre cada uma delas a partir dos 

próximos tópicos. 

 

4.1 – Primeiras impressões  

 Neste item serão apresentadas as impressões relativas às turmas, suas 

características, as facilidades e dificuldades que os alunos manifestaram frente a 

respectiva proposta, ou seja, as impressões que obtivemos durante a realização das 

atividades, englobando as turmas que foram utilizadas para a aplicação da pesquisa, 

como também aquelas que não foram selecionadas. 

4.1.1- Seleções das turmas 

Durante esta etapa, foi necessário explicar aos alunos o motivo de minha 

presença durante as aulas, diante disso, receberam-me com respeito e atenção. 

Com o passar dos dias, alguns alunos em tom de brincadeira questionaram-me a 

respeito das anotações relativas ao diário de campo e também ao tempo que 

permaneceria junto à turma, de uma certa forma os alunos mostravam-se receosos 

em relação à divulgação dos seus nomes e também ao fato de estar anotando as 

particularidades de cada um para posteriormente entregá-las ao professor de 

Química, conforme pode ser verificado nas falas abaixo: 

Aluna 1: “estou com medo sobre o que você está anotando sobre mim, as 

brincadeiras que faço com o professor”. 

Aluno 2: “você vai vir todos os dias acompanhar as aulas?” 
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Ao perceber estas desconfianças, buscava conversar com a turma novamente 

sobre o motivo da minha presença, acalmando-os, promovendo dessa forma uma 

melhor aceitação. Nos últimos dias de observação das turmas, os alunos já estavam 

mais receptivos e entrosados com minha presença. Já com relação ao quadro de 

professores, o entrosamento e a receptividade foi muito grande desde o início, a 

maioria havia sido meus colegas de trabalho anteriormente, e o reencontro com os 

mesmos foi muito proveitoso. 

 As turmas do 1º Semestre A e do 1º Semestre B, iniciaram o ano letivo como 

uma turma única, só havendo a divisão após o dia 10 de fevereiro. A turma estava 

completamente lotada, dificultando aos professores ministrarem suas aulas, mas 

com a divisão houve uma significativa melhora. De modo geral, os alunos do 1º 

Semestre A e do 1º Semestre B mostraram interesse e comprometimento nas aulas 

de Química, porém não eram questionadores e nem participativos, apenas alguns 

manifestavam suas opiniões durante as aulas. Ambas as turmas eram silenciosas e 

o público apresentava a faixa etária de 20 a 30 anos. 

 A turma do 2º Semestre A demonstrou dificuldades em relação ao conteúdo 

de Química, além de ter sido verificado desinteresse e conversas paralelas. Foi 

verificado que os mesmos tinham como preocupação fundamental copiar o conteúdo 

do quadro, não se importando em prestar atenção ao que estava sendo ministrado. 

Percebi muitas reclamações em relação à disciplina Química, não só ao conteúdo 

em questão, mas de forma em geral, como pode ser evidenciado nas falas a seguir: 

Aluno 1: “tô numa vontade de ir embora”. 

Aluna 2:“Química é difícil demais, física é muito mais fácil”. 

Aluno 3: “cada vez essa matéria fica pior”. 

Aluno 4: “gosto mais de Biologia, do que esse trem”. 

Aluna 2 e 5: “hoje o professor está inspirado”. 

 Muitos assistiam à aula mecanicamente, ou seja, entravam para a sala e 

apenas copiavam o que estava no quadro, não buscando interagir com o professor, 

reclamando constantemente da dificuldade, não questionavam em relação ao 

conteúdo e nem buscavam o aprendizado do mesmo. A turma era formada em sua 

grande maioria por alunos veteranos e existia um grande entrosamento entre eles. 
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 O 3º Semestre A apresentou ser a turma mais interessada dentre as 

analisadas, pois além de mostrarem comprometimento durante as aulas, foi 

verificado também um forte interesse pelo conteúdo de Química que estava sendo 

ministrado. Percebi que alguns alunos apresentaram certas dificuldades, porém 

estes procuravam sanar suas dúvidas junto ao professor ou aos colegas. A turma 

era formada por alunos veteranos, havendo um entrosamento bom entre eles. A 

participação nas aulas não estava ligada apenas aos alunos localizados na frente, 

foi verificado que estendia-se por toda a sala, mesmo aqueles que se dispersavam 

um pouco mais com conversas paralelas, procuravam também participar das aulas. 

 O 4º Semestre A de um modo geral era composto em sua maioria por alunos 

interessados e comprometidos, porém como se conheciam há mais tempo, foi 

verificado que existiam muitas conversas paralelas durante as aulas, tanto no 

momento de copiar o conteúdo do quadro como também nos momentos destinados 

a explicação do conteúdo de Química. De um modo geral, os alunos também 

buscavam interagir com o professor, tanto durante as explicações como também 

durante as conversas paralelas, a amizade entre os alunos era grande. Ao final 

desta etapa da pesquisa, ou seja, período em que foi observadas as aulas de 

Química da modalidade decidiu-se por escolher as turmas do 2º Semestre A e do 3º 

Semestre A, como já citado anteriormente. 

 Em relação ao professor de Química, podemos afirmar que a postura adotada 

por ele foi de apoio e tranqüilidade com relação à presença da pesquisadora, 

buscando ministrar as aulas de forma a não integrá-la nos assuntos, assim, facilitou 

o processo de invisibilidade, fator que julgamos necessário nesta etapa de 

observações. 

4.1.2 – Aplicação dos jogos didáticos de química 

 A primeira aplicação do jogo “caixeta química” ocorreu na turma do 3º, um 

fato que chamou a atenção foi em relação à expectativa que o jogo trouxe junto aos 

alunos, pois antes mesmo de me posicionar frente à sala, fui questionada por um 

aluno da turma do 2º, sobre a aplicação do jogo naquele dia, fiquei surpresa diante 

da pergunta e ao responder afirmativamente, o aluno se mostrou alegre e 

entusiasmado. Ainda no corredor que dava acesso as salas de aula, uma outra 

aluna do 4º Semestre A, cumprimentou-me com alegria e perguntou-me quando 

voltaria novamente na sala dela. Fiquei satisfeita diante dos questionamentos, 
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percebendo que havia sido despertado interesse por parte dos alunos, já que os 

mesmos sabiam que o projeto a ser desenvolvido seria na área de jogos. 

 Ao entrar na sala do 3º, fui recebida com atenção pela turma, foi então 

explicado novamente a respeito da etapa da aplicação dos jogos e também em 

relação a câmera que seria utilizada na coleta dos dados. No início, percebi no olhar 

dos alunos uma certa intimidação, mas a medida que fui conversando com eles, esta 

intimidação inicial desapareceu por completo. Foi solicitado aos alunos que se 

separassem em grupos de seis integrantes, sendo formados três grupos, dois destes 

com sete integrantes e um com seis integrantes. Logo em seguida, foi pedido que se 

dividissem dentro do mesmo grupo em duplas (nos grupos com sete alunos, houve 

duas duplas e um trio), sendo explicado que as duplas e/ou trios formados iriam 

jogar entre si; sendo ao todo, três equipes adversárias dentro de cada grupo. As 

regras foram explicadas de forma clara para todos os alunos e também foi 

disponibilizado um lembrete sobre os indicadores ácido/base presentes nas cartas, 

dando início então ao jogo. 

 Ao entrar na turma do 2º Semestre, fui recebida com certo interesse pelos 

alunos, o qual avaliei como um fator positivo, notei que havia um aluno com 

deficiência auditiva, sendo que o mesmo não estava presente durante as aulas 

observadas. Foi também solicitado aos presentes que eles se dividissem em grupos 

de seis alunos e posteriormente se agrupassem em duplas de modo que as duplas 

formadas competiriam entre si. Após a explicação da dinâmica do jogo, foi passado 

um lembrete para os grupos sobre as ligações iônicas e covalentes, e por fim, teve 

início o jogo. 

 A aplicação do segundo jogo “palpite químico” no formato de tabuleiro, 

ocorreu de forma tranquila nas duas turmas, os alunos gostaram muito desse jogo, 

porém ao serem perguntados se este seria melhor que o outro (caixeta química), 

houve respostas divergentes, não entrando em um acordo comum, houve alunos 

que preferiram o jogo da caixeta química, já outros o jogo do palpite químico, porém 

todos gostaram dos jogos aplicados. 

 

4.1.3 – Construção dos jogos Educativos de Química 

4.1.3.1 – 2º Semestre 
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Ao entrar na sala fui recebida de forma amistosa e logo no início fui 

perguntada “se haveria jogo naquela aula”, expliquei o motivo da minha presença na 

turma e pedi que os mesmos se separassem em grupos de forma que o critério seria 

por livre escolha, desde que não ultrapassassem sete alunos. Houve um pequeno 

tumulto na separação dos alunos, pois os grupos (total de dois) formados 

apresentavam mais de sete componentes, não quiseram formar um terceiro grupo, 

de modo que os alunos presentes indicaram o nome de alunos ausentes (naquela 

aula) que também comporiam o grupo. Foi observado que dois alunos não quiseram 

participar (denominados de X e Y), como mediadora, tentei integrar os mesmos aos 

grupos já formados, mas senti certa resistência, achando melhor não insistir.  

No início desta etapa, um dos grupos formados aceitou o desafio com certa 

relutância, acreditando que não seriam capazes de construir o jogo. Com relação ao 

outro grupo formado, foi verificado interesse pela proposta, inclusive uma das 

componentes informou que havia pesquisado em alguns sites algumas ideias 

referentes à jogos, não especificando quais sites teria encontrado estas 

informações. Podemos afirmar que de um modo geral, observou-se entusiasmo por 

parte dos alunos e comprometimento pela proposta apresentada. 

Foram indicados e repassados alguns livros (disponibilizados pelo professor)  

sobre o conteúdo (propriedades dos elementos químicos) e uma tabela periódica, de 

modo que eles pudessem estudar e observar o conteúdo do qual eles formulariam 

os jogos. De modo geral eles olharam o conteúdo com atenção, principalmente o 

grupo A (vide tabela 2). Já em relação ao grupo B (vide tabela 2), o conteúdo não foi 

bem observado por todos os componentes do grupo, cerca de uns dois alunos se 

ausentaram da sala, utilizando como desculpa “beber água”, retornando minutos 

depois e outros dois ficaram mais isolados dos demais, uma das alunas que ficara 

mais isolada me indagou que não estavam entendendo como procederiam e 

reclamaram que as informações estavam sendo trocados entre apenas quatro 

componentes, neste momento interferi pedindo que as informações fossem trocadas 

de forma igual,onde todos pudessem participar, pois havia dois alunos que estavam 

mais isolados, um dos componentes disse que estavam formulando ideias e que 

depois socializaria com os demais, este então reclamou das duas alunas, dizendo 

“que achava difícil, só uns fazerem e outros nem se importarem”; procurei explicar 

que o meu objetivo ali, não era dar nota e sim verificar a aprendizagem que ocorreria 

por meio dos jogos. 
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Ao retornar ao grupo A, verifiquei que os mesmos apresentavam uma ideia 

formada sobre como eles construiriam os jogos, os mesmos explicaram que 

utilizariam dados, de modo que cada componente estaria representando um número, 

que o número sorteado iria responder as perguntas estabelecidas em cartas, tendo a 

necessidade de um mediador. O grupo A, procurou também estabelecer algumas 

regras básicas e analisando as possíveis perguntas a serem construídas, ficando 

estabelecido que na aula seguinte tentariam montar o jogo. As discussões entre eles 

ocorreram de forma uniforme, sendo que os alunos manifestaram suas opiniões a 

respeito das regras e da construção do jogo. O interessante foi o fato do professor 

de Química dar uma dica sobre um possível jogo e eles não acatarem a ideia, 

tentando criar a seu modo o seu próprio jogo, embora esta tenha servido de 

inspiração para a formulação da proposta. 

Ao retornar novamente ao grupo B, os alunos também já apresentavam uma 

ideia sobre o possível jogo que formulariam, o professor da disciplina também deu a 

mesma dica a este grupo, percebi que eles tentaram se apropriar mais da ideia, 

fazendo algumas reformulações, porém o modo como eles colocaram que seriam 

dispostas as perguntas, tornaria o jogo mais difícil, e o professor da disciplina 

questionou os componentes sobre o assunto que estava sendo abordado, como 

mediadora do impasse, dei como dica a construção de um jogo no formato de bingo, 

aproveitando das ideias que estavam ali sendo expostas pelos alunos, eles 

gostaram muito da ideia, deram sugestões para complementar a formulação do jogo. 

Os dois alunos que estavam mais isolados se mantiveram mais calados embora 

estivessem atentos aos diálogos. Um dos integrantes do referido grupo indagou 

como poderia ser à disposição dos elementos presentes nas cartelas de bingo, se 

poderia reagrupar de acordo com a ordem da tabela, diante desta fala foi necessária 

uma nova interferência, mostrando aos mesmos que as respectivas cartelas não 

contemplariam uma variedade de grupos e sim apenas grupos específicos caso 

dispusessem as cartelas daquela maneira. Depois de arquitetado o jogo, os alunos 

se dispuseram a construí-lo na aula seguinte. 

Na aula seguinte, embora tivessem sido avisados em dia anterior da 

importância da presença na aula em questão, iniciou-se a mesma com poucos 

alunos, sendo que muitos foram chegando após o início da mesma. 

Foram novamente reorganizados os grupos, que já haviam sido formados em 

aula anterior, porém nem todos os componentes da aula anterior estavam presentes. 
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Fui informada que um dos componentes do jogo bingo químico, teria saído do 

colégio em virtude da quantidade de faltas, porém nas aulas de química o mesmo 

sempre procurava participar, a saída do componente trouxe dificuldades, pois o 

mesmo tinha muitas ideias sobre o jogo que estava sendo construído. 

A princípio houve certa dificuldade dos presentes em rememorar as ideias 

surgidas em aula anterior, foi necessário tanto a minha ajuda como também a do 

professor da disciplina, de modo a relembrá-los das ideias que os mesmos haviam 

apontado.  

O grupo A também apresentou falta de componentes, manifestando 

dificuldade em relembrar os aspectos que haviam explicitado em aula anterior, 

busquei relembrá-los e à medida que dialogava com o grupo, eles relembravam o 

que havia sido proposto, logo em seguida houve o surgimento de um entrave, que 

não havia sido exposto em aula anterior, relacionado as “perguntas a serem  

elaboradas”. Foi repassado ao grupo, livros sobre o assunto, houveram algumas 

reclamações referentes ao conteúdo que os mesmos não haviam aprendido, porém 

foi explicado que o projeto estava pautado nisso. 

Foi necessário dar algumas dicas sobre prováveis perguntas, tanto de minha 

parte como também da parte do professor de Química, que chegou inclusive a ditar 

algumas questões que poderiam ser propostas; os mesmos criaram algumas 

perguntas livremente, porém as mesmas apresentavam dificuldade em relação a 

possíveis respostas, comentei com os componentes do referido grupo, que as 

questões deveriam abranger a tabela e suas características, de modo que eles 

utilizassem perguntas apresentando um grau de dificuldade razoável. De um modo 

geral, houve muitas discussões sobre o assunto e muita busca por possíveis 

perguntas e respostas para a elaboração do jogo. 

 Em relação ao grupo B, relembrei com os mesmos sobre as duas ideias 

surgidas em aula anterior, a primeira seria a que utilizaria os dados e perguntas e a 

segunda ideia seria a do bingo. Um dos alunos comentou que haviam descartado a 

ideia dos dados em virtude do jogo ter ficado muito parecido com a do grupo A. 

Afirmaram que haviam gostado mais da ideia do bingo, outro aluno comentou que o 

aluno D (desistente) havia entendido bem a ideia do jogo e que o mesmo não viria 

mais; nesse instante o professor relembrou com os mesmos as principais ideias do 

jogo Bingo, e eles ouviram atentamente as explicações do professor, de modo a 

facilitar o entendimento da turma o professor desenhou no quadro uma possível 
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cartela de bingo, de maneira que os mesmos pudessem visualizar melhor; conversei 

com o professor e pedi que ele não fornecesse mais dicas, diante disso, os alunos 

disseram que o professor só havia passado o que eles já haviam entendido e 

comentado entre si anteriormente. Logo após, eles iniciaram a confecção das 

cartelas, todo o grupo participou e apresentaram algumas ideias de modo a 

enriquecer o trabalho. 

 Foi também observado, que novamente os dois alunos (X e Y) não 

demonstraram interesse na aula em questão. Novamente foi feita a tentativa de 

inseri-los nos grupos, porém não se obteve resultados satisfatórios. Para o aluno “X” 

(desenhista), fiz até uma proposta diferente, isto é, solicitei a ele um desenho, ou 

história em quadrinhos de tudo o que estava acontecendo em sala, ou então sobre a 

tabela periódica, porém o mesmo respondeu que tinha dificuldades com criações, 

que seus desenhos eram baseados em cópias de desenhos que ele visualizava, 

mas que pensaria a respeito. Em relação ao aluno Y, o mesmo preferiu ficar no 

fundo da sala, manuseando o seu aparelho celular. 

Em relação ao grupo A, não foi concluída a confecção das cartas com 

perguntas, devido o término da aula, apenas a elaboração das perguntas que ficou 

praticamente pronta. Foi perguntado aos componentes se eles iriam terminar em 

casa a confecção do jogo ou se preferiam terminar em sala, eles optaram por 

terminar em sala. O grupo B, também não concluiu a confecção das cartelas devido 

ao término da aula, alguns alunos pediram para terminar a construção do jogo em 

casa, porém foi solicitado aos mesmos que terminassem em sala, de modo que os 

grupos concluíssem conjuntamente. 

As etapas de conclusão dos jogos ocorreram na sala em aulas posteriores, 

envolvendo de forma cooperativa e colaborativa o empenho dos componentes dos 

grupos. 

4.1.3.2 – 3º Semestre 

Fui muito bem recebida pela turma, inicialmente expliquei o motivo de estar 

presente e pedi que os alunos separassem em grupos seguindo ordem de afinidade, 

de modo que eles não tivessem mais de oito componentes, alguns alunos 

questionaram-me a respeito daqueles que haviam faltado a aula, respondi que caso 

houvesse mais alunos na aula posterior poderíamos fazer um novo reagrupamento, 
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de modo a inserir estes alunos faltosos. Foram formados três grupos, sendo 

disponibilizado para cada grupo livros, de modo que eles pudessem observar e 

estudar o conteúdo (termoquímica) para posterior formulação de um jogo.  

Após alguns minutos o grupo E (vide tabela-3) me chamou, dizendo que já 

possuíam uma ideia, os mesmos denominaram o jogo de “JOGO DA MEMÓRIA”, de 

forma que eles construiriam 50 cartas com perguntas relacionadas a reações 

exotérmicas e endotérmicas, sendo 25 cartas de cada; pedi aos componentes que 

pensassem sobre as regras e as perguntas que formulariam para a confecção do 

jogo.Logo em seguida, ao visitar o grupo D (vide tabela-3), questionei os mesmos se 

já teriam alguma ideia prévia, os alunos responderam que ainda estavam se 

inteirando do conteúdo, não tendo nenhuma ideia naquele presente momento. 

Ao indagar o grupo C (vide tabela-3), os componentes informaram que já 

tinham uma ideia pré-estabelecida de como montariam o jogo, o chamaram de 

“GARRAFA GIRATÓRIA”, uma das integrantes começou a explicar, e os outros 

componentes foram complementando, informando que haveria um “saco” com dez 

cartas (com perguntas e a respostas) e também uma “garrafa”. Que girariam uma 

garrafa e à medida que o bico apontasse para algum integrante este escolheria uma 

carta para ser respondida pelo lado oposto da garrafa, informaram ainda que cada 

carta teria uma pontuação, se o integrante acertasse ganharia o número de pontos 

previsto na carta, de modo que ganharia o jogo o integrante que obtivesse o maior 

número de pontos. Os integrantes ainda selecionaram os materiais que seriam 

necessários e também as cores que empregariam na confecção de fichas. 

Ao retornar ao grupo D, os integrantes me informaram que também já tinham 

uma ideia do jogo que formulariam, chamando-o de “SHOW DO MILHÃO”, eles 

explicaram que construiriam cerca de 30 cartas, englobando o conteúdo de 

termoquímica, em que cada carta haveria quatro alternativas (sendo apenas uma 

correta), que haveria a necessidade de dados para estabelecer a sequência de 

jogadores, indicando ainda os materiais necessários para a confecção do jogo. 

A referida aula foi muito proveitosa, sendo o resultado melhor do que o 

esperado, os alunos demonstraram facilidade em elaborar os jogos e um detalhe 

que chamou a atenção foi o fato deles utilizarem de regras já conhecidas 

popularmente, facilitando dessa forma o jogo em si (SOARES, 2013). 

Na aula seguinte, logo no início, foi solicitado aos alunos para que eles se 

reagrupassem de acordo com o que havia ficado combinado em aula anterior para a 
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distribuição dos materiais para a confecção dos jogos. Foram formados três grupos, 

o C (Garrafa Giratória), o D (Show do Milhão) e o E (Jogo da Memória).  

Ao ir de encontro ao grupo E, fui informada pelos componentes presentes que 

na aula anterior, os mesmos haviam decidido em conjunto que uma das integrantes 

ficaria encarregada de elaborar as combinações de perguntas e respostas, trazendo 

as mesmas impressas para a confecção do jogo, porém teria ocorrido um 

contratempo, a respectiva aluna não compareceu a aula, em virtude de estar 

internada com problemas renais. Diante de tal situação, o grupo resolveu formular as 

perguntas e as respostas de forma conjunta e ao final da aula, os alunos haviam 

terminado de elaborar grande parte delas, ficando combinado entre eles, trazerem 

na aula seguintes as combinações (perguntas/respostas) digitadas para a 

construção do jogo em aula posterior. 

Os componentes do grupo D trouxeram as fichas impressas de casa, ficando 

com o trabalho em sala de recortar e colá-las no papel cartaz, o grupo aparentava 

estar bem entrosado, sabendo bem do que o jogo se tratava, porém o trabalho de 

colagens não foi concluído, sendo acertado que a finalização se daria na próxima 

aula. 

O grupo C também apresentava estarem bem harmonizados, verificou-se que 

os componentes procuraram participar do processo de confecção e na elaboração 

das perguntas, havendo um pouco de dificuldade no início, sendo necessário auxiliá-

los na elaboração das perguntas. Diante disso,  foi solicitado aos componentes que 

trocassem informações entre si. O grupo entrou em consenso que seriam 

elaboradas dez perguntas, mas posteriormente resolveram elaborar quinze. Não foi 

finalizada a confecção do jogo, sendo necessário mais uma aula para concluir a 

montagem do mesmo. A conclusão desta etapa ocorreu nos dias seguintes, de 

forma tranquila e harmoniosa, sem maiores problemas. 

4.1.4 – Impressões relativas ao posicionamento do professor 

 Durante todas as etapas da pesquisa em questão, o professor de Química 

demonstrou apoio total, auxiliando e participando ativamente do projeto, vale 

ressaltar que foi o professor responsável pelas filmagens, tanto na etapa da 

aplicação dos jogos didáticos como também na construção dos jogos educativos. 

Sem dúvida foi de fundamental importância as sugestões e informações repassadas 
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por ele referentes a turma e a forma como ele havia trabalhado os conteúdos de 

Química, facilitando assim a pesquisa. Ao conversar com o professor sobre a sua 

opinião a respeito da pesquisa, o mesmo respondeu: 

“O resultado do trabalho foi surpreendente devido ao grande 

interesse dos alunos. A cada dia notei que os alunos dedicavam-se 

mais aos jogos e a motivação para ganhar o jogo, levava o aluno a 

se preparar cada vez mais”. 

Um fato que chamou-me atenção na fala do professor foi o interesse 

demonstrado pelos alunos, ocorrendo inclusive neste ano de 2015, conforme fala 

abaixo: 

“Esse trabalho foi realizado no ano passado (2014) e até hoje os 

alunos tem perguntado a respeito das aulas com jogos”. 

 Ao questionar o professor a respeito dos jogos em relação a aprendizagem o 

professor ressaltou: 

“A utilização dos jogos foi de grande importância para o ensino-

aprendizagem, libertando os alunos das aulas decorativas e 

cansativas. Os jogos tornam ferramentas fundamentais para o 

processo de ensino e aprendizagem no qual o jogo auxilia na 

construção do conhecimento do aluno”. 

 Diante das falas do professor e também das conversas realizadas ao longo da 

pesquisa, é possível perceber que a utilização e construção dos jogos de Química 

promoveu um resultado satisfatório relacionado ao interesse, motivação e 

aprendizagem do conteúdo de Química nas turmas do 2º e 3º. 

4.2 – Interesse 

 Ao aplicarmos o primeiro jogo, foi verificado inicialmente duas situações 

interessantes na turma do 2º, coexistindo ao mesmo tempo o desinteresse pela 

proposta por alguns alunos e entusiasmo por outros. Observou-se que o 

desinteresse inicial ocorreu com alunos isolados, conforme as falas dispostas a 

seguir:  

Aluno B2: “que canseira!” 
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Aluno B3: “vai ter quantas aulas hoje, professor?” 

Professor: “pode consultar o material de vocês, hoje tem duas aulas.” 

Pesquisadora: “vou usar só a de Química.” 

Aluna A3: “aném professora!” 

Vários alunos: ah não! 

Pesquisadora: ah é! 

Professor: “não preocupa não, se precisar a gente continua.” 

A3: “a gente quer mostrar que aprendeu até as duas aulas acabar.” 

 É possível verificar nas falas dos alunos do 2º, as duas situações presentes 

(desinteresse/interesse) coexistindo ao mesmo tempo.Esse desinteresse verificado 

inicialmente não foi observado na turma do 3º, já em relação ao entusiasmo inicial, 

este mostrou-se evidenciado em ambas, vale ressaltar que antes mesmo de 

posicionar frente a sala do 2º, um aluno me indagou da seguinte forma: 

Aluno A5:“você vai aplicar o jogo da caixeta hoje?” 

Era perceptível a ansiedade dele pela proposta dos jogos, ao responder 

afirmativamente, o mesmo saiu alegre. De acordo com Soares (2013), a excitação 

inicial dos alunos é perfeitamente compreensível, ao se levar em consideração o 

aspecto relacionado à “novidade”, é de se esperar que os alunos fiquem apreensivos 

e ansiosos diante de qualquer novidade.  

Em relação ao desinteresse inicial por parte de alunos isolados, Soares 

(2013) afirma que este pode estar diretamente ligado ao fato dos adultos 

esconderem seu comportamento lúdico simplesmente por vergonha, o que pode 

ainda gerar, o preconceito contra quem admite seu lado lúdico. Isso pode acontecer 

por que se costuma rotular o lúdico como fato não-adulto, não-sério. Se o 

desinteresse inicial houvesse persistido, o ideal seria que os alunos saíssem da 

presente atividade, pois se os alunos reclamarem de atividades como os jogos ou 

qualquer outra atividade lúdica, estes não devem ser forçados a participarem dela. 

Em relação ao nosso caso, esse desinteresse inicial de forma isolada apenas no 
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início do jogo, posteriormente, estes mesmos alunos passaram a se sentirem 

entusiasmados pela proposta. 

O entusiasmo e a alegria estiverem muito presentes em todas as etapas, não 

apenas na fase inicial conforme pode ser evidenciado nas falas abaixo da turma do 

3º no jogo “caixeta química”: 

D7: “uai, uai!” (ao dar uma olhada no lembrete e comparar suas cartas) 

D7: “foi”! (risos) 

D7: “e aí professor, está certo?” 

Professor: “bateu!” 

Alunos comemoram 

No 2º também verificamos a alegria dos alunos ao ganharem uma rodada no 

jogo caixeta química: 

A1: e esses daqui, estão certos? 

Pesquisadora: bateu! 

(A3 sorri) 

(A1 comemora com gestos) 

A1: amém, aleluia! 

Muitas demonstrações de alegrias por parte dos alunos foram evidenciadas 

através de gestos, tais como sorrisos, palmas, toque de mãos, gritos entre outros. 

Soares (2013), afirma que o divertimento e o uso de jogos em ações pedagógicas 

sempre trazem resultados nos quais os adultos ou jovens envolvidos se sentem 

como crianças ao brincarem, como se não pudessem brincar por serem adultos.  

 Esses resultados nos mostram que o jogo aumenta sobremaneira o interesse 

dos alunos, no entanto, devemos ressaltar que estamos tratando de adultos, aos 

quais não havia relatos descritos sobre o jogo e o interesse nessa faixa etária. Esse 

fato pode estar relacionado ao fato de que os jogos de regras ainda permanecem no 

adulto, depois de alterados o seu jogo simbólico e seu jogo de exercícios (PIAGET, 

2014). 
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 Em outro aspecto, observamos o que a literatura chama de Interação Lúdica 

com o Novo, pois segundo Chateau (1984): 

[...] resta uma espécie de atividade adulta que é idêntica ao jogo 

infantil. É a que empreendemos por puro prazer, em vista de um 

simples sucesso, sem nenhuma preocupação nem da obra de arte, 

nem de descobertas científicas, nem de treinamento. Nesse sentido, 

a maior das atividades novas podem ser como jogos para nós. 

Começando a desempenhá-las, sentimos um crescimento do nosso 

ser, nos afirmamos de uma nova maneira. Quer se trate de cultivar 

flores, de pescar, cantar, tocar um instrumento, de datilografar ou de 

dirigir um automóvel (Chateau, 1984, p. 84). 

 

 Na etapa da construção dos jogos, apenas dois alunos da turma do2º se 

negaram a participar (X e Y), houve a tentativa de inseri-los nas atividades, porém 

os mesmos não demonstraram interesse, como pode ser evidenciado nas falas 

abaixo: 

B4: “Por quê o X e o Y (alunos) estão sozinhos?” 

Pesquisadora: “o X pediu para ficar sozinho, para poder organizar as coisas dele”. 

B4: “e o outro lá?” 

Y: “eu cheguei atrasado”. 

 Diante disso, respeitou-se a vontade dos mesmos, pois um elemento 

fundamental do jogo é a “voluntariedade”. De acordo com Huizinga (2001), o fator 

primordial é a liberdade. Ele afirma que o jogo ou a atividade lúdica deve ser uma 

coisa voluntária e nunca imposta, pois se há imposição, deixa de ser jogo. Dentro 

dessa questão, pode-se discutir outro aspecto importante que é a adultificação, pois 

a sociedade, de forma geral, passa a ideia de que jogos e brincadeiras são coisas 

de criança e que há uma delimitação entre ser criança e ser adulto: criança brinca e 

adulto não. Para a criança, há a diversão e para o adulto há o trabalho, como se 

esse último também não pudesse ser divertido e prazeroso. O primeiro sinal de 

adultificação é achar que brincar é coisa de criança. (Soares, 2013) 

 Outro aspecto a ser comentado, foi a aprovação da proposta relacionadas aos 

jogos, tanto na aplicação dos jogos didáticos como também na construção dos jogos 

educativos, fato este que vai ao encontro da nossa pergunta de pesquisa, fica 



74 
 

demonstrado pelas falas dos alunos do 2º, o entusiasmo e a aprovação ao 

mencionar o jogo: 

A3: “a gente agradece a você, pela paciência com a gente”. 

Pesquisadora: “nossa, eu é que agradeço a vocês!” 

A3: “A gente aprendeu muito, a sala inteira, eu tenho certeza disso, uma coisinha ou 

outra, cada um pegou”. 

A4: “foi mesmo!” 

Pesquisadora: “ai que bom! Fico feliz, então atingi o meu objetivo. 

A3: parabéns pra você, continue assim!” 

B4: “nós também mudou nossa rotina, né! Aparece umas coisas diferentes, aí você 

acaba entrando dentro do jogo”. 

A3: “é”. 

B4: “vai mudando um pouco a rotina, por que todo dia só uma coisa, aquela coisinha, 

quando chega uma coisa diferente, aí todo mundo quer participar né, quer... opa tem 

uma coisa diferente! Quero participar, legal então. A gente faz é agradecer mesmo!” 

A3: “Na hora que ela chegou (pesquisadora) a gente tava com preguiça, aí faz 

animar a gente! Na hora que o professor aposentar, por que ele ta quase 

aposentando mesmo, aí você vem dar aulas pra gente”. 

A4: “tem que bater palmas no final”. 

 

 Na turma do 3º, também houveram elogios referentes a proposta: 

 

C3: “professora, assim se mais futuramente tivesse mais aulas dessas nas salas de 

aulas, iria ser muito bom para a aprendizagem”. 

Pesquisadora: “acho que valeria muito a pena!” 

C3: “hoje não está tendo”. 

C1: “a aula de química era chata viu professora, agora a gente evoluiu! Estou 

brincando, viu professor””. 

Professor: risos 

C1: “a senhora é oh” (indica com o polegar o sinal positivo). 

D4: “a gente aprendeu muito assim. Aprendeu bastante assim!” 

D4: “tem um bilhete que nós escrevemos para você aí dentro” (o bilhete dizia assim: 

“Adoramos ficar c/ você esses meses, bjo de todas”) 

Pesquisadora: “muito obrigada!” 
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C5: “Deus abençoe muito a sua carreira, o seu retorno vai ser marcado com muita 

luz de Deus!” 

 

 Vale destacar que no último dia, ou seja, a aplicação dos jogos elaborados 

pelos alunos, o aluno Y resolveu participar do jogo e observamos o seguinte diálogo: 

B4: “quem não sabia, pelo menos aprendeu mais um pouco!” 

A3: “mais um pouco”. 

B4: “teve um conhecimento a mais com sua presença”. 

Aluno Y: “é a melhor forma de aprender!” 

 Interessante este fato, pois mesmo não participando da elaboração do jogo, o 

aluno Y resolveu jogar o bingo químico e aprovou a proposta, o jogo tem essa 

capacidade de envolver o individuo, mesmo não participando da etapa de 

construção, demonstrou interesse em jogar, aprovando no final a mesma.

 Conforme já ressaltamos em parágrafos anteriores, a voluntariedade esteve 

presente desde o início da etapa da aplicação dos jogos didáticos, não tivemos 

nenhum caso de alunos que manifestaram desinteresse em participar da referida 

atividade, apenas em relação a turma do 2º na etapa da construção dos jogos 

educativos é que tivemos esses dois casos isolados de alunos que manifestaram o 

desejo em não  realizar a atividade, tal aspecto vai ao encontro do processo de 

adultificação, talvez isso tenha ocorrido pelo fato de se utilizar fortemente de 

trabalhos manuais na confecção dos jogos, como por exemplo recortes, colagens e 

utilização de “canetinhas coloridas”, estas atividades podem ter gerado certo 

obstáculo nos alunos X e Y. 

 Com relação ao aspecto da motivação, notamos que esta esteve presente 

desde início, inclusive mesmo antes dos jogos serem aplicados, conforme já 

comentado no item relacionado a primeiras impressões. Nos diálogos estabelecidos 

com o professor de Química, percebemos fortemente estes dois fatores ressaltados 

“interesse” e “motivação”, pois os alunos do 2º, hoje estudantes do 4º Semestre 3ª 

etapa, ainda perguntam sobre a utilização dos jogos nas aulas de Química e 

comentam com o professor da disciplina o quanto consideraram importante aprender 

química desta forma e como se sentiam motivados a aprender cada vez mais para 

ganhar as partidas estabelecidas pelo jogo.  

 Chateau (1984) afirma que a utilização do lúdico, o que inclui jogos, 

brincadeiras, brinquedos, pode não representar de forma imediata um aprendizado, 
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porém pode vir a desenvolver vários potenciais no sujeito, até mesmo quando são 

encaradas como um simples passatempo, proporcionando mais oportunidades de se 

abastecer intensamente de informações, de conhecimentos, baseados nas várias 

simulações e fantasias que executa. 

 Miranda (2001) considera que o jogo didático pode atingir vários objetivos 

relacionados à cognição (desenvolvimento da inteligência e da personalidade, 

fundamentais para a construção de conhecimentos); afeição (desenvolvimento da 

sensibilidade e da estima e atuação no sentido de estreitar laços de amizade e 

afetividade); socialização (simulação de vida em grupo); motivação (envolvimento da 

ação, do desafio e mobilização da curiosidade) e criatividade.  

 

4.3 – Regras 

 Foi verificado junto as turmas, muitas dificuldades com o entendimento das 

regras inicialmente, fator este muito evidenciado no jogo caixeta química, tornando-

se menor nas etapas do jogo palpite químico e na aplicação do jogo construído 

pelos alunos. Estas dificuldades estão evidenciadas nas falas abaixo do 2º: 

A1: “como é que é aqui?” 

Pesquisadora: “eu vou explicar novamente, já estou chegando aí na mesa de 

vocês”. 

A3: “Vixe Maria, não entendi foi nada!” 

A2: “professor, já arrumou aqui”. 

Professor: “já ganhou?” 

A2: “formado o núcleo geral”. 

A1: “não to entendendo o que é para fazer?” 

A6: “na hora que ela (pesquisadora) vier aqui, vai ficar mais fácil de entender”. 

 Na turma do 3º, também foram evidenciadas tais dificuldades, conforme falas 

mostradas abaixo: 

D1: “pode revirar o monte na hora que for olhar, ou pode ser só a primeira” 

E2: “são três cartas para cada”. 

Professor: “cada dupla ficará com três cartas”. 

E1: “para mim, é para cada pessoa”. 

E3: “não!” 
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 Embora as regras escolhidas para a aplicação dos primeiros jogos (caixeta 

química e palpite químico) sejam de fácil entendimento, os alunos demonstraram 

dificuldades iniciais. Todas as regras foram explicadas no início da aula, foram 

sanadas as dúvidas, para posteriormente haver a aplicação dos respectivos jogos. 

Esta dificuldade inicial pode ser atribuída ao fato dos alunos não dominarem as 

regras do jogo, dificultando a atuação dos mesmos, só vindo a solucionar este 

problema, à medida que estas foram compreendidas por eles, e para isso foi dado o 

apoio necessário a cada um dos grupos. Nas falas abaixo, demonstra o início do 

entendimento das regras pelos alunos do 3º: 

D2: “vocês vão olhar (referência as cartas voltadas para cima na mesa), ver o que vai 

precisar, aí vocês pegam, ou então vocês tomam do monte”. 

D4: “essa aqui não combina com essas duas”. 

D2: “vocês tem que ver se essas aqui combinam com uma dessa aqui de vocês, 

entendeu?” 

 

 No trecho a seguir evidencia o entendimento das regras por parte dos alunos 

do 2º:  

A5: “professor, olha o que está certo e o que está errado (mostra as cartas ao 

professor)”. 

Professor: “se você jogar esses dois aqui, vai dar esse aqui, fica faltando só o nome 

dele, né! Para você ganhar”. 

A5: “ah, então só falta o nome dele né?” 

Professor: “juntando esses dois aqui, faz uma fórmula HCl”. 

A5: “H, Cl, aí HCl é a fórmula... HCl... eu tenho que pegar”. 

 De acordo com Soares (2013), os jogos de um modo geral carregam em si, 

problemas e desafios de vários níveis e que requerem diferentes estratégias, sendo 

todos esses detalhes delimitados por regras, ou seja, do mesmo modo que as regras 

vão estabelecer detalhes para que o jogo prossiga, será obrigatório o jogador 

dominá-las para que possa atuar. As operações que comporão a estratégia a ser 

utilizada deverá considerar os mecanismos e as dificuldades do jogo. 

 Soares (2013), afirma que as regras devem ser livremente consentidas, mas 

absolutamente obrigatórias e que, por meio delas, há respeito, reciprocidade, 
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confiança, admiração, aprendizagem, melhor relação do professor/aluno, ou mais 

amplamente, entre seres humanos. 

 Chateau (1984) considera que a gênese das regras pode ser complicada, 

mas provém essencialmente de quatro possibilidades diferentes que podem 

aparecer combinadas nos jogos: 1) Regras inventadas, ou seja, originais de alguma 

atividade, obtidas por consenso e que perpassam vários anos; 2) Regras originadas 

por imitação, ou seja, aquelas que são resgatadas de uma atividade mais antiga e 

adaptadas para uma mais recente; 3) Regras aprendidas por tradição; e 5) Regras 

resultantes da estrutura instintiva. 

 Com relação aos jogos construídos pelos alunos, percebemos que as regras 

estabelecidas pelas turmas vão ao encontro com a classificação 1 de Chateau 

(1984), ou seja, os alunos construíram suas regras baseadas em outras atividades, 

havendo um consenso por parte dos grupos para o estabelecimento das regras.

 Para Soares (2013) a presença dessas espécies de regras, isoladas ou 

relacionadas parece estar absolutamente clara, quando se trata de jogos em grupos, 

podendo ser explícitas ou implícitas. As regras explícitas são as próprias regras 

declaradas e consensuais de um jogo, as implícitas são as habilidades mínimas 

necessárias para que se possa praticar um jogo em que há regras explícitas. Vale 

salientar que as regras explícitas foram construídas conjuntamente, através do 

consenso entre os integrantes do grupo, e os mesmos chegaram a escrever as 

mesmas para facilitar o entendimento. 

 Na etapa da aplicação dos jogos elaborados pelos alunos, o grupo D do 3º, 

tiveram que reformular as regras do jogo Show do Milhão, em virtude de terem 

faltados muitos componentes do grupo no dia, conforme explicitado abaixo: 

D4: “a senhora entendeu?” 

Pesquisadora: “entendi, quem fala primeiro a resposta correta, acertou”. 

D3: “na verdade, não era para ser assim, mas como não ta ninguém”. 

Pesquisadora: “tiveram que reformular as regras”. 

D3, D4 e D2: “é”. 

 Isso que ocorreu neste grupo é totalmente aceitável, conforme explicitado por 

Soares (2013, p.42): 

[...] é importante salientar que os jogadores podem fazer uso de 

certos materiais, brinquedos e atividades lúdicas somente com as 

regras implícitas. As explícitas podem ser acrescentadas e depois 
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alteradas pelos próprios jogadores, estabelecendo-se, assim, novas 

regras e convenções, pois, como já discutido, elas são e devem ser 

livremente consentidas pelo grupo. 

 

 De um modo geral, a última etapa (construção de jogos educativos e sua 

respectiva aplicação), ocorreu sem maiores dificuldades neste quesito regras, como 

as mesmas foram elaboradas consensualmente pelos integrantes do grupo, não 

manifestaram dificuldades quanto ao entendimento das mesmas. A maioria dos 

grupos utilizou-se de regras conhecidas de outros jogos, fazendo as adaptações 

necessárias para o material que estava sendo elaborado. 

 Na obra “O Julgamento Moral na Criança” (1977), Jean Piaget dedicou-se a 

estudar no que consiste o respeito à regra, sob o ponto de vista infantil. A partir da 

observação de jogos infantis, Piaget identificou dois tipos de obediência às regras. 

Segundo Piaget &Inhelder (2003), a primeira obediência estaria presente em 

crianças de até 7-8 anos, sendo caracterizada pelo respeito unilateral e pela 

heteronomia, a qual conduz ao chamado realismo moral, ou seja, as obrigações são 

fixadas por uma autoridade e são consideradas intangíveis e imutáveis. Já a 

segunda obediência se iniciaria a partir dos 7 aos 12 anos e se desenvolveria a 

partir dos progressos de cooperação social e do desenvolvimento cognitivo 

operatório, permitindo novas relações morais, fundamentadas no respeito mútuo, e 

que conduzem a autonomia moral. Nessa situação, as regras passam a ser 

encaradas como produtos do consenso e podem ser modificadas desde que haja 

acordo entre os pares. Também surge o sentimento de justiça, o qual passa a ser 

central, sobrelevando a obediência cega às regras. 

 Piaget (2014) ressalta que a partir dos sete ou oito anos, o jogo de regras 

prevalece a medida que a criança vai socializando-se, até o ponto em que, no 

adulto, o jogo de regras se torna a forma essencial do jogo, citando como exemplos  

os esportes, os jogos intelectuais, como o xadrez, os jogos de cartas e outros que se 

utilizam de combinações de quaisquer pensamentos. 

 Logo, fica evidente que o jogo de regras é bem característico nessa faixa 

etária, a qual aplicamos os jogos descritos. É possível observar em alguns 

momentos, nuances de jogos simbólicos e também, repetições comuns aos jogos de 

exercício. Tal aspecto é apresentado na figura 1, pág. 28, isto é, há ainda resquícios, 
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nos adultos pesquisados, de jogos simbólicos e de exercício, no entanto, com efetiva 

predominância dos jogos de regras. 

 Conforme já esclarecemos no capítulo 1, a utilização por Piaget vai ao 

encontro com os esclarecimentos feitos pelo referido autor em relação ao jogo de 

Regras, e o seu crescimento com o elevar da idade, indo ao encontro da nossa 

pesquisa. Em trabalhos futuros, pode-se analisar como os jogos simbólicos e de 

exercício ainda presentes nessa fase, podem, de alguma forma influenciar a forma 

como o adulto lida com os jogos. 

 

4.4–Competição 

 O aspecto competitivo é inerente aos indivíduos pertencentes da sociedade 

atual, e no jogo este aspecto não fica de fora, a competição esteve muito presente 

entre os alunos, principalmente nas etapas da aplicação do jogo “caixeta química” 

(cartas) e “palpite químico” (tabuleiro), conforme as falas dos alunos no jogo “caixeta 

química” do 3º: 

Pesquisadora: “e aí, como está aqui?” 

E1: “eu peguei a carta professora, só para ela não bater (acertar), nem preciso!” 

Pesquisadora: “ah é!? Mas tem outras aqui de azul de bromotimol.” 

E1: “ela foi contar que precisa, né!” 

 Na turma do 2º, também foram evidenciadas as falas em relação ao jogo 

“caixeta química”: 

Pesquisadora: “então eles ganharam a rodada, vocês vão começar de novo?” 

A1: “e nós? Nós também ganhou.” 

Pesquisadora: “Mas eles são os primeiros.” 

A1: “mas tinha que ter o primeiro, o segundo e o terceiro.” 

Pesquisadora: “segundo lugar aqui oh”. 

 Logo abaixo encontram-se aspectos ligados a competitividade ao jogo “palpite 

químico”, presentes nas duas turmas: 

B1: “oh, ta falando aí oh (chama a atenção de B8).” 

B5: “me dá o dado aqui B1, não falou não!” 

B2: “joga direito aí.” 

B5: “jogo do jeito que eu quiser, cada um tem um jeito de jogar.” 

B2: “olha aqui, olha aqui!” 
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B1: “esperta, tô te filmando aí (referindo-se a B8).” 

B5: “a vez é minha, eu jogo do jeito que eu quiser.” 

B2: “tá roubando, olha o jeito de jogar (imita a colega no lançamento do dado).” 

C2: “professor, olha a gente passou na frente!” 

C1: “hoje a C2 me fez estressar (risos).” 

C2: “sorri”. 

C6: “ela fica louca!” 

Pesquisadora: “competição a flor da pele, né gente! (risos)” 

 Conforme evidenciado nas falas acima, verificou-se um alto teor de 

competitividade. Ao nos determos ao tema, verificamos que há uma explicação por 

trás de tais aspectos. De acordo com Legrand (1974) existem cinco classes de 

jogos: Funcional (envolvendo competições físicas), Ficção/Imitação (envolvendo 

simulações), de Aquisição, de Fabricação (envolvendo construção e simulação) e de 

Competição.  A partir desta classificação e a outros pressupostos teóricos, é 

possível sugerir níveis de interação entre o aprendiz/jogador. A tabela 4mostra 

claramente esses níveis de interação. 

Tabela 5 – Níveis de interação entre jogo e jogador. 

Nível de 

Interação 

Características 

I Atividades lúdicas que primem pela manipulação de materiais que 

funcionem como simuladores de um conceito conhecido pelo 

professor, mas não pelo estudante. 

II Utilização de atividades lúdicas, nos quais se primará pelo jogo na 

forma de competição entre vários estudantes, com um objetivo comum 

a todos, podendo ou não ser realizada em grupos.  

III Construção de modelos e protótipos que se baseiam em modelos 

teóricos vigentes, como forma de manipulação palpável do 

conhecimento teórico. Elaboração de simulações e jogos por parte dos 

estudantes, como forma de interação com o brinquedo. 

IV Utilização de atividades lúdicas que se baseiam em utilização de 

histórias em quadrinhos e atividades que se utilize de expressão 

corporal em seus diversos níveis.  

Fonte: Soares, 2013, p.63. 
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 Tal classificação ajuda a compreender as formas de aplicação do jogo, 

fundamentalmente, a separação das atividades propostas, de acordo com as formas 

de interação entre jogo e jogador. Com relação aos jogos aplicados na primeira 

etapa do projeto, podemos perceber de acordo com a tabela acima, que os mesmos 

situam-se no segundo nível de interação, partindo de conceitos explicados em aula 

anteriormente (ligações químicas e funções inorgânicas). Nessa situação o jogo foi 

utilizado para reforçar o conceito anteriormente trabalhado, na forma de uma 

competição.Vale ressaltar que a competição manifestada tinha o sentido da 

ludicidade, pois o objetivo era o aprendizado e o divertimento. De acordo com 

Soares (2013, p.177): 

A sociedade parece imprimir o aspecto competitivo desde a mais 

tenra idade, o que dificulta o combate a tal atitude na adolescência. 

Combatemos a competição no que se refere ao lado ruim dela. O 

lado bom, de que tudo pode ser melhorado não nos parece ser o que 

surge das atividades. 

 

 Na pesquisa apresentada, podemos verificar que as situações envolvendo a 

competitividade, se apresentaram dentro da normalidade, ligada ao aspecto do 

lúdico, pois o jogo proporciona essa alegria, essa euforia, ainda mais em se tratando 

de jogos relacionados ao nível de interação II, como já explicado anteriormente. 

 Ao jogar, o indivíduo se depara com o desejo de vencer, fato que provoca 

uma sensação agradável, pois os desafios e as competições mexem com nossos 

impulsos. De acordo com Silveira e Barone (1998, p. 02): 

[...] os jogos podem ser empregados em uma variedade de 

propósitos dentro do contexto de aprendizado. Um dos usos básicos 

e muito importantes é a possibilidade de construir-se a 

autoconfiança. Outro é o incremento da motivação. [...] um método 

eficaz que possibilita uma prática significativa daquilo que está sendo 

aprendido. Até mesmo o mais simplório dos jogos pode ser 

empregado para proporcionar informações factuais e praticar 

habilidades, conferindo destreza e competência. 

 

 A competição caracteriza-se por ser uma situação onde duas ou mais 

pessoas desejam a mesma coisa ou dela necessitam ao mesmo tempo, fatos estes 
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que também ocorrem na vida. O ponto principal é a forma de reagir diante dela. A 

teoria de Piaget mostra que a competição nos jogos é parte de um desenvolvimento 

maior, que vai do egocentrismo a uma habilidade cada vez maior em descentrar e 

coordenar pontos de vista (SILVA E KODAMA, 2004). 

 Soares (2013) salienta que o aspecto competitivo é inerente aos indivíduos 

pertencentes à sociedade atual, afirmando: 

Observamos várias vezes a comparação entre atividades de diversos 

grupos, seja para terminar mais rapidamente, seja para fazer melhor. 

Não achamos de fato uma atitude válida, pois preferimos a 

cooperação, no entanto, parece ser inerente ao jogo moderno 

(Soares, 2013, p.177).  

 Ao analisarmos a etapa da construção do jogos educativos , verificamos que 

esta atividade vai de encontro com o III nível de interação entre jogador e jogo, 

conforme descrito na tabela 5, ou seja, nesta etapa os alunos construíram jogos 

baseados em um conteúdo que ainda não havia sido trabalhado em aula, prezando 

pela manipulação de materiais para o devido aprendizado de um determinado 

conceito. 

4.5– Aprendizagem Colaborativa 

 O conceito de aprendizagem colaborativa, relacionado ao conceito de 

aprender e trabalhar em grupo, embora se pareça recente, já foi bastante utilizado e 

implementado por teóricos, pesquisadores e educadores desde o século XVIII. Na 

década de 1970, por exemplo, houve muita produção na área da aprendizagem 

cooperativa e colaborativa. Mas somente na década de 1990 esse tipo de 

aprendizagem ganhou popularidade entre os professores do Ensino Superior. Como 

exemplo disso, autores como David, Roger Johnson e Karl Smith adaptaram a 

aprendizagem colaborativa para a sala de aula das faculdades e escreveram um 

livro chamado Aprendizagem Ativa: Cooperação na Sala de Aula Universitária 

(IRALA e TORRES, 2004). 

A aprendizagem colaborativa, no entanto, parte da ideia de que existem dois 

tipos de conhecimento: o alicerçado e o não alicerçado. O alicerçado é o 

conhecimento elaborado, disponível nos livros. O conhecimento não alicerçado é 

construído socialmente, pela interação com outros indivíduos. Este conhecimento é 
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possível de ser alcançado quando pessoas estão trabalhando juntas, direta ou 

indiretamente, conversando e chegando a um acordo (ALCÂNTARA; BEHRENS, 

CARVALHO, 2001). 

 Durante todas as etapas percorridas nesta pesquisa, observou-se muito o 

aspecto da colaboração, principalmente no que diz respeito ao ato de jogar 

verificando ao longo do processo, grande entrosamento entre os integrantes dos 

grupos, demonstrando na forma de incentivos e encorajamento dos participantes, 

conforme evidenciado nas falas abaixo: 

A3: “mas é difícil!” 

Pesquisadora: “não é difícil!” 

A3: “mas não viu matéria nenhuma!” 

A2: “mas vai ler e vai compreender.” 

A4: “ eu também não tenho não, mas...” 

A2: nós vai ler, vai olhar na internet”. 

B6: “não dou conta de fazer isso não!” 

B4: é difícil né! Mas é bom esse conteúdo (pausa) é quantas questões? Ah, tem uma 

aqui querida, que é a pergunta e a resposta. É essa daqui oh, resposta c, pra não 

misturar. 

A aprendizagem colaborativa pode ser definida como uma metodologia de 

aprendizagem, na qual, por meio do trabalho em grupo e pela troca entre pares, as 

pessoas envolvidas aprendem juntas, ou seja, a interação social é um fator 

fundamental para se atingir o “aprender” e “ensinar” de forma objetiva e acima de 

tudo efetivamente (SILVA e SOARES, 2011). 

No 3º, os alunos E4 e E5 mostram entrosamento, ao pegar uma carta, E4 

mostra ao seu parceiro E5, conversam entre si, olham para as cartas que possuem e 

dizem: 

E5: não, o nosso tá certo, pode dispensar essa daí. 

E4: dispensa a carta. 
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 No 3º, verificou-se auxílio até mesmo entre duplas adversárias, ou seja, a 

tentativa de levar o outro a compreender o que estava sendo proposto, ultrapassou 

as barreiras da competitividade, é possível ver claramente nas filmagens a aluna D1 

auxiliando a colega adversária D3, inclusive mostrando o caderno de anotações 

relativas ao conteúdo, as falas abaixo retratam isso: 

D1: Você tem que escolher uma dessas. 

D3: eu tenho que escolher uma delas para completar essa. 

D3: (mostra as cartas para as companheiras D4 e D5) “vamos ter que escolher umas 

dessas”. 

 Outro fator que chamou a atenção foi o processo de inclusão que os alunos 

do 2º realizaram junto a um colega (A6) com deficiência auditiva. Conforme 

evidenciado abaixo:  

A3: vamos lá, pega um, pega um...cinco! é o A6. 

A3 chama a Interprete (I) para comunicar a A6. 

I: comunica por libras a A6 que o mesmo irá responder. 

A3: escolhe aqui. 

A3: pede a A6 escolher um papelzinho (através de gestos). 

A6: pega o papel de número dois. 

Em outra situação, também é evidenciado a inclusão na etapa da construção 

dos jogos: 

A3: fala para ele dar uma ideia (referindo-se a interprete de libras). 

I: comunica-se através da língua de sinais (libras) com A6. 

A6: tenta comunicar-se com A3 através de gestos. 

A2:fala para ele procurar na internet, para trazer (direcionada essa fala à interprete 

para que a mesma intermedeie a conversação. 
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 Conforme verificado nas falas dispostas neste tópico, observou-se que os 

alunos deixaram de ser agentes passivos no processo de ensino aprendizagem, 

para se tornarem agentes ativos durante o mesmo, havendo a participação na 

aprendizagem dos colegas, permitindo que o conhecimento seja construído 

conjuntamente. O professor neste caso atuou como um parceiro, facilitando o 

processo. 

Neste tipo de aprendizagem, o objetivo primeiro é a co-construção da 

aprendizagem e não somente a realização de uma tarefa. As ações e tarefas são 

estipuladas e controladas pelo aluno. A aprendizagem colaborativa se apresenta 

como uma estratégia onde o professor possui o papel de orientar os estudantes, 

possibilitando que as habilidades desenvolvidas por meio da interação social seja 

uma iniciadora no desenvolvimento cognitivo. A aprendizagem colaborativa somente 

terá significado a partir do momento em que o aluno sentir-se livre do estado passivo 

de aprendizagem para então se reestruturar como cidadão pleno. 

Dentro ainda deste aspecto da colaboração, percebemos que existe uma forte 

relação com o conteúdo de Química discutido pelos alunos. Podemos notar que os 

jogos propiciaram um momento de discussão conceitual a respeito dos assuntos 

abordados (ligações químicas e funções inorgânicas) ocorridas na primeira etapa 

tornando-se maior na medida em que os alunos foram compreendendo melhor a 

proposta do jogo, evidenciados através das falas:  

A1: “aí tem que fazer o par então, não metal com não metal”. 

Pesquisadora: “isso é covalente”. 

A4: “aí não vale então?” 

A6: “magnésio com cloro é covalente”. 

A1: “aí se não tiver, pega no monte”. 

A1: “Li é ....metal”. 

A2: “metal mais não metal”. 

A1: “nós temos que ter ideia no que vamos ter que fazer, tem que achar o que 

da outra dele, tem que achar a fórmula”. 

A2: “mas então!” 

A1: “é uai, a fórmula”. 

Nas falas acima se percebe uma discussão  acerca do conteúdo, ocorrendo 

de forma colaborativa, relacionado a ligações covalentes, iônicas e possíveis 

combinações de elementos, porém aparece na fala de A6 um erro conceitual ao 
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considerar “magnésio com cloro” sendo uma ligação covalente, já que através dessa 

união temos uma ligação iônica.  

Na sequência abaixo é nítido também uma discussão acerca do assunto, 

onde os alunos trocam informações entre si de modo a conseguirem a formarem a 

combinação correta: 

C2: “e o K?” (pergunta ao grupo) 

C3: “K!?” 

C6:” você começa”. ( apontando em direção a C2) 

C3: “peraí!” (consulta o caderno) 

C2: “eu quero saber o K”. 

C6: “K?” 

C3: “K é potássio”. 

C5: “ah, ta!” 

C6: “é potássio!” 

C3: “tem H? Ta acompanhado de H?” 

C2: “de OH”. 

C3 e C1: (falam ao mesmo tempo) “é rosa!” 

C2: “peguei as duas (risos). Ai que inferno!” 

C3: “então, você pode combinar com outro. Esse é o indicador, você tem que 

pegar o indicador, a fórmula e pegar outro hidróxido”. 

Na discussão acima observou-se novamente conceitos químicos sendo 

discutidos, tais como: símbolos, nomes dos elementos químicos e também ao uso 

de indicadores. Nestas situações ocorreram acertos conceituais, pois o aluno C3 

afirma que “K” (símbolo) representa o potássio (elemento) e posteriormente ocorre 

outro acerto ao verificarem que a substância em questão, apresentava em sua 

composição “OH”, tornando-se rosa em presença de fenolftaleína, por se tratar de 

uma substância básica, pois como já foi mencionado e também consta no Anexo 1, 

algumas das cartas propostas estavam relacionadas ao uso de indicadores e suas 

respectivas colorações. 

 Durante o jogo, os alunos mantiveram-se em grupos conforme já explicado 

no capítulo sobre o método, e cada grupo ficava em um determinado ponto da sala, 

optamos por agrupa-los em posições distintas (lado esquerdo, lado direito e fundos) 

de modo que as falas de um grupo não influenciassem os demais.  
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Foi observado que estas discussões nos grupos começaram a ocorrer à 

medida que os alunos compreendiam os mecanismos das regras. Em relação ao 

uso de jogos e atividades lúdicas em ensino, as regras desempenham papel de 

grande importância. Neste caso, as regras estão diretamente ligadas ao conteúdo 

químico, isto é, a própria dinâmica do jogo forçava o aluno a discutir o conceito para 

que se atingisse o objetivo apresentado pela regra implícita do jogo. 

Essas discussões também ocorreram em relação a última etapa relacionada a 

construção dos jogos educativos, sempre de forma colaborativa, sendo os assuntos 

referentes a tabela periódica e a termoquímica, abaixo estão as falas relacionadas a 

turma do 3º, referente ao assunto termoquímica: 

C1: “vou fazer a pergunta agora, numa reação endotérmica a entalpia dos 

produtos é menor do que os reagentes ou maior que a dos reagentes, igual dos 

reagentes, depende da reação. 

C7: “olha que bagunceira, quem sabe responder uns trem desses” (risos). 

C4: “é maior ou menor?” 

C1: “é maior, menor ou igual, ou depende da reação”. 

C2: tem opções né! 

C4: “lá na B”. 

C1: “B, maior que a dos reagentes”, acertou! 

Como visto nas falas anteriores, os alunos discutiram a respeito do conceito 

de entalpia em uma reação endotérmica, havendo acerto da pergunta em 

questão.Abaixo estão as falas dos alunos do 2º, referente a tabela periódica: 

A2: “e esse 16 aqui?” 

A3: “ah, ele é subnível! Então esse é subnível”. 

Obs.: o aluno A2 conversa com A3 sobre o conteúdo e mostra-lhe o livro, 

enquanto os outros integrantes prestam atenção na discussão do conteúdo). 

A3: “ele é outros não metais”. 

A5: “outros não metais?” 
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A4: “esses é outros não metais”. 

A3: “aham, esses são os metais (aponta no livro)”. 

A2: “tem a diferença aqui (aponta no livro)”. 

A5: “é, já traz as diferenças nas cores”. 

A4: “não metais e metais, e o 16(referindo-se ao número atômico de um 

elemento).” 

A3: “16 é o S”. 

A4: “então ele é um não metal!” 

A3: “não metal”. 

Nas falas acima houve discussões sobre alguns conceitos referentes a tabela 

periódica, relacionados ao número atômico, propriedades e simbologia dos 

elementos químicos. Inicialmente houve uma certa confusão, ao denominarem de 

“subnível” o  número atômico (16) do Enxofre (S), mas depois verificaram o erro. 

Todas estas falas ocorreram no período em que os alunos tiveram que se inteirar a 

respeito do conteúdo referente à tabela periódica, para a devida construção dos 

jogos, ou seja, eles ainda não haviam visto o conteúdo em questão nas aulas de 

Química. 

Conforme foi possível observar nas falas dos alunos, o jogo propiciou um 

momento de discussão contextual, a partir dos assuntos que estavam sendo 

abordados, tanto na etapa da aplicação dos jogos “caixeta química” e “palpite 

químico”, como também na etapa da construção dos jogos referentes a assuntos 

não trabalhados em sala. Com isso, propiciou ao professor avaliar o nível de 

conhecimento dos alunos sobre os assuntos que estavam sendo abordados, ou 

seja, o jogo propiciou um forte caráter avaliativo, por meio das discussões, 

envolvendo em erros conceituais e acertos de conteúdos. 

Em relação às falas situadas logo abaixo, percebeu-se que aconteceram 

muitos erros conceituais e dificuldades com o conteúdo que havia sido trabalhado 

em sala, principalmente no início da atividade, fato este marcante nas duas turmas: 

A2: “sou conhecido como gás carbônico”. 
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A1: “ai, meu Deus!” 

A3: “nossa!” 

Pesquisadora: “você sabe se é ligação iônica ou covalente com a dica dela?” 

A1: “não, não sei não!” 

A2: “sou formado pela união de dois oxigênios”. 

A3: “iônica”. 

A2: “errou, passa a vez para eles”. 

Verificou-se dificuldade em reconhecer a ligação presente na substância gás 

carbônico, e posteriormente na substância formada pela “união de dois oxigênios” 

(O2), ou seja, mesmo tendo visto o conteúdo relativo às ligações químicas, foi 

possível notar dificuldades em relação ao conteúdo em questão. 

Na parte relacionada a construção dos jogos foi verificado situações que 

também demonstraram dificuldades relacionadas ao conteúdos, como o fato de 

algumas perguntas terem sido mal elaboradas: 

C1: “professora, essa pergunta aqui oh, colocou a resposta aqui, caminhando 

do gasoso em direção ao sólido, qual o processo do gasoso para o sólido?” 

Pesquisadora: “não, aqui é uma questão das mudanças dos estados físicos”. 

Professor: “caminhando do gasoso para o sólido, aí”. 

C1: “é por que tinha que ter colocado o outro”. 

Professor: “aí é endotérmico”. 

C1: “endotérmico”. 

Pesquisadora: “isso, não é pergunta de estado físico não, é que ficou mal... a 

questão está perguntando assim caminhando do gasoso em direção ao sólido, qual 

o processo termoquímico, ... aí deveria ser qual o processo termoquímico”. 

C5: “seria endotérmico?” 

Pesquisadora: “sim”. 
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É possível verificar nas falas uma confusão na elaboração da pergunta, 

indicou-se o processo de mudança de estado físico, porém não especificou a 

relação com a termoquímica, ficando incompleta com relação ao conteúdo desejado. 

Da forma como foi colocada a questão, a margem da resposta deveria ser 

condizente com a mudança de estado físico, assunto este que não estava em pauta 

para ser discutido no momento, haja visto, que o assunto solicitado para a 

construção dos jogos era “termoquímica”. Um fator que vale a pena ser destacado, é 

o fato do professor de química na etapa da construção do jogo educativo ter 

auxiliado na formulação da mesma, porém mesmo com a dica do professor, os 

alunos construíram a pergunta de forma confusa. 

O interessante foi observar que durante a aplicação do jogo, os próprios 

alunos perceberam que havia algo errado e que a questão estava incompleta. Outro 

fator que chama atenção nestas falas foi o erro presentes nas falas do professor e 

da pesquisadora, ambos respondem que ao “caminhar do gasoso para o sólido” o 

processo é denominado endotérmico, caracterizando uma resposta errada para esta 

questão, que deveria ser exotérmico, tal situação ocorreu em virtude de prestar 

atendimento aos grupos simultaneamente, e devido esta atenção estar distribuída 

em várias direções e situações, acabou por gerar esta confusão nas respostas. 

Também houve algumas cartelas marcadas de forma erradas, conforme falas 

abaixo: 

B4: “tálio”. 

B3: “Ti”. 

B4: “Ti”. 

Professor: “Tl”. 

B4: “Tl”. 

Professor: “gente, é Tl, tálio”. 

Pesquisadora: “é Tl, gente!” 

B9: “Tl”. 

B4: foi você que escreveu errado aqui oh. 
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B9: “eu!?” 

Durante a aplicação do jogo, percebeu-se que havia alguns elementos 

escritos de maneira errada nas tabelas do bingo químico, sendo necessário o 

professor intervir de modo auxiliá-los durante o momento do jogo. 

Notamos que os jogos (didáticos e educativos) propiciaram momentos de 

discussões conceituais entre os alunos. Com relação aos jogos didáticos, o jogo 

permitiu avaliar o nível de conhecimento dos alunos sobre o tema em questão, 

ligações químicas para a turma do 2º e o conteúdo de ácidos e bases para o 3º, 

dessa forma, permitindo ao professor da disciplina de Química avaliar o nível de 

conhecimento que os alunos possuíam sobre o conteúdo, permitindo em muitas 

ocasiões direcionar e auxiliar os alunos na discussão correta sobre o assunto. De 

acordo com Cavalcanti et. al. (2012) o jogo propicia o caráter de avaliação do tipo 

formativa, bem como, a capacidade de corrigir o aluno na hora da atividade, fato que 

não ocorre em uma avaliação tradicional. Ressalta ainda que no jogo  há uma 

avaliação diagnóstica e também formativa, podemos notar que o aluno reconhece o 

próprio erro dentro da atividade e acaba por corrigi-lo com pequenas intervenções 

do professor ou dos próprios jogadores/alunos, ou seja, um processo de auto 

regulação. 

A avaliação formativa acompanha de forma permanente o processo de ensino 

aprendizagem, sendo um fator de fundamental importância para a qualidade da 

aprendizagem (CARDINET, 1993). Segundo Silva e Rosado (2002), a avaliação 

formativa visa regular o processo de ensino-aprendizagem, detectando e apontando 

metodologias de ensino mal adaptadas ou dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

Bloom, Hastings e Madaus (1971 apud SILVA; ROSADO, 2002) comentam que no 

processo de avaliação formativa, não devem ser utilizados os dados desta avaliação 

como base para classificação, pois neste tipo de avaliação os alunos devem 

responderem sem se confrontarem com a ameaça da classificação, sem os elevados 

níveis de stress que sempre estão presentes em situações de avaliação, não 

diminuindo assim a necessária confiança dos alunos e o clima de intimidade para 

que o aluno se abra, demonstrando assim suas dificuldades, aceitando o erro e 

evitando assim estratégias de dissimulação das dificuldades existentes. 

Segundo  Miras e Solé (1996, p.381), a avaliação diagnóstica é aquela que 

proporciona informações acerca das capacidades do aluno antes de iniciar um 
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processo de ensino e de aprendizagem ou ainda de acordo com a visão de Bloom, 

Hastings e Madaus (1975), sendo aquela que busca a determinação da presença ou 

ausência de habilidades e pré-requisitos, bem como a identificação das causas de 

repetidas dificuldades na aprendizagem. Desta forma a avaliação diagnóstica 

pretende verificar qual posição o aluno ocupa frente a novas aprendizagens que irão 

ser propostas e a aprendizagens anteriores que servem de base aquelas, no sentido 

de ir de encontro com futuras dificuldades e em determinados casos, de solucionar 

situações presentes (KRAEMER, 2006). 

Nesta perspectiva, avaliar deixa de significar um “julgamento” sobre a 

aprendizagem do aluno, para servir como momento capaz de revelar o que o mesmo 

sabe, quais os caminhos percorridos para alcançar o conhecimento demonstrado, 

seu processo de construção de conhecimento, podendo potencializar, revelar suas 

possibilidades de melhorias e suas necessidades para que a supere (Gama e 

Figueiredo, 2009). 

Portanto em nosso trabalho estiveram presentes estes dois aspectos, pois o 

jogo propiciou uma avaliação sem “imposições para a obtenção de uma nota para a 

disciplina”, os alunos mantiveram-se livres e o “errar” era parte do processo, não 

gerando pressões ou ansiedade diante do erro. Com relação a avaliação 

diagnóstica, possibilitou a identificação dos principais pontos de dificuldades por 

parte dos alunos, podendo assim auxiliar na solução destas.Vale salientar que este 

aspecto avaliativo, não foi a intenção inicial da pesquisa, porém este emergiu 

através dos resultados, tanto na aplicação dos jogos baseados no conteúdo que 

havia sido trabalhado pelo professor de Química como também em relação ao 

conteúdo que eles não haviam visto, observando-se que havia dificuldades com 

relação aos conceitos vistos e também aos não vistos. 

Em termos de avaliação, a atividade também propicia uma autoavaliação por 

parte do professor e do pesquisador. Destacamos, após a aplicação da atividade 

descrita no Anexo 3, que a primeira pergunta constante nela, foi mal formulada. 

Porém foi comentado com os alunos no momento do jogo que o Hidrogênio é um 

elemento “sui generis”, ou seja, não é possível de fato, classificá-la a luz de alguma 

propriedade periódica. A pergunta de número 2 apresentou erro conceitual e em 

relação as perguntas de número 8, 9 e 10, foram colocadas apenas alguns 

exemplos, ressaltamos também que no decorrer do jogo buscamos reforçar que 

dentro destas perguntas poderia haver mais respostas do que as mencionadas. 
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4.6 – Particularidades da EJA 

 Durante a pesquisa observou-se algumas particularidades com relação a esse 

grupo, principalmente no que diz respeito a questão das faltas e das desistências 

durante o semestre. Afetando inclusive a aplicação do jogo construídos pelos 

alunos, em um dos grupos do 3º, sendo necessário inclusive a reformulação das 

regras do mesmo devido a falta de componentes, conforme mostrado a seguir: 

Pesquisadora: “gente, essa ideia que vocês escolheram foi muito interessante, 

gostei muito”. 

D3: “aí no caso, ao pedir ajuda para os universitários, aí as meninas iriam dar a 

opinião delas”. 

Pesquisadora: “que legal”. 

D4: se as meninas tivessem vindo, iria ser maravilhoso!” 

D3: se tivesse mais competidores, ia ser muito interessante”. 

 Na turma do 2º também foram evidenciadas dificuldades na construção do 

jogo Bingo Químico em virtude da ausência dos colegas, ou pelas constantes saídas 

dos mesmos para irem ao banheiro ou beber água. Nas falas abaixo, demonstra-se 

essa situação: 

B4: “sabe o que é professora, a gente conversa aqui depois todo mundo sai, aí como 

é que a gente fica!? Olha para você ver. 

 

 Outra situação que retrata isso: 

Pesquisadora: “tinha um que estava participando bastante”. 

B4: “é o B1, ele deixou”. 

Pesquisadora: “B1 parou?” 

B4: “parece que foi”. 

Pesquisadora: “B1 que estava aqui, sempre jogando com a gente?” 

B4: acena a cabeça positivamente. 

Pesquisadora: “ele parou então!” 

B4: “não estava vindo na aula, né, aí ...” 

B6: “deu mais de 104 faltas”. 
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Pesquisadora: “mesmo! Nossa que ruim. (pausa) teve mais alguma pessoa que está 

na mesma situação que ele, do grupo de vocês?” 

B6: teve aquela aluna B7, mas aí ela conversou na secretaria e disse que tava tudo 

bem. 

Pesquisadora: “qual B7? Uma que ficava bem ali no cantinho?” 

 Observou-se que estes fatos se deram desde a fase da aplicação dos jogos, 

ao perguntarem informalmente aos alunos sobre o motivo das faltas, eles relatavam 

motivos ligados ao trabalho, ao cansaço, problemas familiares e de doenças. 

Segundo Gadotti e Romão (2012), o contexto cultural do aluno trabalhador deve ser 

a ponte entre o seu saber e o que a escola pode proporcionar, evitando, assim o 

desinteresse, os conflitos e a expectativa de fracasso que acabam proporcionando 

um alto índice de evasão.  

 Vários alunos deste público regressam à escola  apenas para a obtenção de 

um certificado escolar, sem levar em consideração sobre a importância das 

informações que possuem acesso. Existe também um desconforto em relação à 

baixa escolaridade, das necessidades de conhecimento que podem surgir em 

decorrência do desenvolvimento dos meios de informação e de comunicação, como 

também as crescentes exigências do mundo do trabalho (ECHEVERRÍA; COSTA; 

SOUSA, 2007). 

  Diante das nossas observações em sala durante a pesquisa, como também 

no período em que lecionei para turmas da EJA, podemos afirmar que existe sim 

uma preocupação grande dos alunos em relação à obtenção de um título, de forma 

a conseguirem uma melhor colocação no mercado de trabalho, porém existe 

também uma preocupação com o aprendizado, foi possível notar esta vontade de 

aprender o conteúdo, e sem dúvida o uso dos jogos propiciou um olhar mais atento 

e motivado para a Química, auxiliando portanto na mudança deste quadro, deixando 

um pouco de lado a preocupação apenas com o título. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A utilização de jogos no ensino de Química é uma atividade recente, inclusive 

no âmbito internacional. Russel (1999 apud SOARES 2013) salienta que foi 

realizada uma extensa revisão bibliográfica onde descreve artigos que utilizam jogos 

ligados ao Ensino de Química, sendo apenas 73 artigos ao todo, e destes apenas 14 

autores diferentes, um número muito baixo. Ao se levar em consideração esses 

dados, percebemos que também há poucos estudos que relacionem práticas 

educacionais lúdicas ou ainda, ao uso de jogos no ensino de química dentro da 

Educação de Jovens e Adultos, tema este pauta de nossa pesquisa. 

A presente pesquisa iniciou-se com base em uma inquietação surgida anos 

atrás, relativa ao comportamento dos alunos da modalidade EJA de ensino, frente a 

práticas inovadoras de educação. O objetivo da mesma era apurar qual seria o 

comportamento dos alunos diante da ludicidade ligada ao ensino, se os jogos 

educativos em Química despertariam interesse nos mesmos e de que maneira isso 

procederia. Considerando-se que existem poucos estudos que relacionem práticas. 

Os jogos propostos inicialmente foram manuseados com facilidade pelos 

alunos, deixando o professor da disciplina e a pesquisadora livres para observarem 

o andamento do jogo, fazendo algumas intervenções sempre que havia necessidade 

de esclarecimento de dúvidas e possíveis falhas conceituais existentes nos alunos 

que participaram dos respectivos jogos. Os alunos trabalharam em duplas ou trios, e 

mesmo havendo vencedores, os demais alunos se mostram satisfeitos em “aprender 

brincando” melhorando relações entre aluno-aluno e aluno-professor, assim como o 

interesse sobre determinados assuntos despertados pelo jogo (SOARES, 2013).  

 A presente proposta revela como o jogo pode ser capaz de realizar uma 

avaliação diagnóstica, sendo importante para direcionar o conteúdo a ser estudado, 

pois durante as aplicações dos jogos, foram verificados forte envolvimento e 

comprometimento por parte dos alunos, sendo que a presente proposta 

desempenhou sem dúvida, um aspecto motivador para a discussão dos conceitos 

pretendidos. Chateau(1984) afirma que quase todas as pessoas gostam de brincar e 
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conservam tal desejo a vida toda e que o ludismo em um adulto não é meramente 

equivalência do jogo da criança ou simplesmente um escape. 

 Na etapa da construção dos jogos, os alunos se mostraram inicialmente 

preocupados, achando-se incapazes de realizar a presente tarefa, principalmente 

em virtude dos mesmos não terem tido aulas referentes ao assunto abordado nesta 

etapa. Essas inquietações foram aos poucos sendo resolvidas, à medida que os 

mesmos interagiam uns com os outros, discutindo entre si a respeito do conteúdo; 

promovendo nesta situação a aprendizagem colaborativa. 

 Mais recentemente, o tema aprendizagem colaborativa vem sendo 

amplamente debatido na literatura de ensino de ciências (Nurrenbern e Robinson, 

1997), a partir do que podemos depreender que é necessário criar oportunidades 

não somente para a realização de experimentos em equipe, mas também para a 

colaboração entre equipes. A formação de um espírito colaborativo de equipe 

pressupõe uma contextualização socialmente significativa para a aprendizagem, do 

ponto de vista tanto da problematização (temas socialmente relevantes) como da 

organização do conhecimento científico (temas epistemologicamente significativos). 

 Na presente situação, foi atribuído ao professor e a presente pesquisadora, o 

papel de organizador do coletivo, arbitrando os conflitos naturalmente decorrentes 

da aproximação entre as problematizações socialmente relevantes e os conteúdos 

do currículo de ciências. 

A aprendizagem colaborativa, no entanto, parte da ideia de que existem dois 

tipos de conhecimento: o alicerçado e o não alicerçado. O alicerçado é o 

conhecimento elaborado, disponível nos livros, vale salientar que foram 

disponibilizados exemplares sobre o assunto em pauta para os alunos. Já o 

conhecimento não alicerçado é construído socialmente, pela interação com outros 

indivíduos. Este conhecimento é possível de ser alcançado quando pessoas estão 

trabalhando juntas, direta ou indiretamente, conversando e chegando a um acordo 

(ALCÂNTARA; BEHRENS, CARVALHO, 2001). 

Durante a fase da coleta de dados, verificou-se em todas as etapas o aspecto 

ligado a “disputa” entre os alunos, mas que as mesmas foram sanadas facilmente 

pelo professor e pela presente pesquisadora, buscando intermediar da melhor forma 

possível os pontos de conflitos existentes, tanto aqueles relacionados a aspectos 

ligados ao jogo como também aqueles ligados ao conteúdo. Soares (2013) afirma 

que durante as atividades lúdicas, tanto professores como alunos almejam o mesmo 
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objetivo, porém certas “disputas” geram tensão e até mesmo conflitos, mas o diálogo 

e o uso do lúdico podem fornecer pistas ao professor para intervir nas dificuldades 

do aluno e propiciar intervenções mais eficazes na significação de conceitos 

voltados à consolidação do desenvolvimento cognitivo do estudante.  

Em relação a avaliação, salientamos que o processo aconteceu de forma 

natural, sem pressões como geralmente ocorrem em metodologias tradicionais como 

por exemplo provas, argüições entre outras. O jogo propicia uma aproximação entre 

os alunos e os professores. Há um maior diálogo entre esses pares do processo 

ensino e aprendizagem o que tem como consequência direta um aumento da 

afetividade entre ambos os lados. Tal aspecto, obviamente melhora o aprendizado 

dos aluno. 

Diante de tudo o que foi apresentado, podemos afirmar que o jogo é 

importante e pode ser utilizado como uma excelente alternativa em sala de aula, 

podendo auxiliar o professor em sua prática educativa, tornando as aulas divertidas 

e dinâmicas. Soares (2013) relata que o jogo não é uma panacéia capaz de resolver 

todos os problemas ligados ao ensino-aprendizagem de nosso sistema escolar, ou 

seja, há outros quesitos que devem ser considerados: 

[...] Aspectos como uma escola bem estruturada e professores bem 

remunerados podem fazer com que essas estratégias passem a ser 

muito melhores do que realmente são. Todas elas, desde o jogo até 

a experimentação. Desde o professor até a família. Desde a escola 

até a sociedade (SOARES, 2013, p. 189) 

 Com relação ao fato dos sujeitos da pesquisa ter sido alunos pertencentes à 

modalidade EJA, observou-se que o quesito idade não foi limitador do aspecto da 

ludicidade, pois houve divertimento, entusiasmo, interesse pelas atividades e 

também pelo conteúdo que estava sendo trabalhado, contratriando as impressões 

percebidas anos atrás, desmitificando que alunos dessa modalidade de ensino não 

são adeptos a práticas inovadoras da educação e ao ludismo. Soares (2013) 

comenta que a relação professor / aluno é melhorada, principalmente pelo fato de 

ambos se divertirem conjuntamente, o que desencadeia um início do processo de 

desadultificação. 



99 
 

 

6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALCANTARA, P. R., BEHRENS, M. A., CARVALHO, R. G. Projeto Pacto: pesquisa 

em aprendizagem colaborativa com tecnologias interativas(1999-2000). Curitiba, PR: 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2001. CD-ROM. 

ALCANTARA, P. R., SIQUEIRA, L. M. M., VALASKI, S. Vivenciando a Aprendizagem 

Colaborativa em Sala de Aula: experiências no ensino superior. Revista Diálogo 

Educacional, n.12, p. 1-20, maio-agosto. 2004. 

ALVES, A. J. O planejamento de pesquisas qualitativas em educação. Cadernos de 

Pesquisa,SãoPaulo, v. 77, p. 53-61, maio, 1991. 

BEISIEGEL, C. R. Mudança social e mudança educacional. In:_____. Estado e 

educação popular: um estudo sobre educação de adultos. São Paulo: Pioneira, 

1974. 

BLOOM, B. S., HASTINGS, J. T., MADAUS, G. F. Evaluación del aprendizaje. 

Buenos Aires: Troquel, 1975. 

BOGDAN, R. C., BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação: introdução à 

teoria e aos métodos. Porto Editora, 2006. P. 15-51; P.89-104. 

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari K. Investigação Qualitativa em Educação: uma 

introdução à Teoria e aos Métodos. Porto: Editora Porto, 1982. 

BRASIL Lei nº. 5692, de 11de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino 

de 1º e 2º graus, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 

ago. 1971. 

BRASIL, Resolução CNE/CEB Nº 1, de 5 de julho de 2000. Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação (em português). Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja/legislacao/resolucao_01_2000.pdf>. 

Acesso em 29 de janeiro de 2015. 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. 

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja/legislacao/resolucao_01_2000.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000


100 
 

BROUGERE, G. Lúdico e educação: novas perspectivas. Linhas críticas. Brasília, 

vol.8, Nº14, p. 5-20, jan/jun, 2002. 

BROUGERE, G. O jogo e a Educação. Porto Alegre: ArtMed Editora, 1998. 

CAILLOIS, R.; Man, Play and Games. The Free Press: New York, 2001. 

CAMPOS, L.M.L; BORTOLOTO, T.M. E FELÍCIO, A.K.C. A produção de jogos 

didáticos para o ensino de ciências e biologia: uma proposta para favorecer a 

aprendizagem. 2002. Disponível em: <http://www.unesp.br/prograd/PDFNE2002/ap 

roducaodejogos.pdf. Acesso em: 18 fev. 2015. 

CARDINET, J. (1993). Avaliar é Medir ? Rio Tinto: Edições Asa. 

CARVALHO, M. P. As políticas para a Educação de Jovens e Adultos nos Governos 

Lula (2003-2010). In: III Congresso Ibero Americano de Política e Administração da 

Educação, 2012, Zaragoza/Espanha. III Congresso Ibero Americano de Política e 

Administração da Educação, 2012. 

CAVALCANTI, E. L. D.; CARDOSO, T. M. G.; MESQUITA, N. A. S.; SOARES, M. H. 

F. B. Perfil Químico: debatendo ludicamente o conhecimento científico em nível 

superior de ensino.Revista Electrónica de InvestigaciónenEducación em Ciencias, 

Vol.7, Nº1, p.1-13, julho, 2012. 

CHATEAU, J. O Jogo e a Criança. Guido de Almeida, São Paulo, Summus Editora, 

1984, p.84. 

CUNHA, M. B. Jogos no Ensino de Química: Considerações Teóricas para sua 

utilização em Sala de Aula. Revista Química Nova na Escola, Vol.34, Nº2, p.93-98, 

maio, 2012. 

CUNHA, M. C. Introdução – discutindo conceitos básicos. In: SEED-MEC Salto para 

o futuro – Educação de jovens e adultos. Brasília, 1999. 

DI PIERRO, M. C.; JOIA, O.; RIBEIRO, V. M. Visões da educação de jovens e 

adultos no Brasil. Caderno Cedes, Campinas, SP, n. 55, p. 58-77. 2001. 

FELÍCIO, C. M. Do compromisso a Responsabilidade Lúdica: Ludismo em Ensino de 

Química na Formação Básica. Tese de doutorado – Universidade Federal de Goiás, 

2011. 



101 
 

FOCETOLA, P. B. M. et al. Os Jogos Educacionais de Cartas como Estratégia de 

Ensino em Química. Revista Química Nova na Escola, Vol.34, n.4, p.248-255, 

novembro, 2012. 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 27. 

ed. São Paulo: ed. Paz e Terra, 1996. 

FREIRE. P. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

FRIEDRICH, M. O Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM: Uma 

Análise entre o Proposto e o Vivido em Goiânia. Dissertação de Mestrado. Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. Universidade Federal de Goiás, 2009. 

FRIEDRICH, M.; BENITE, A. M. C.; BENITE, C. R. M.; PEREIRA, V. S. Trajetória da 

Escolarização de Jovens e Adultos no Brasil: de plataformas de governo a propostas 

pedagógicas esvaziadas. Revista Ensaio: aval. Pol. Públ. Educ., Rio de Janeiro, 

v.18, n. 67, p. 389-410, abr./jun. 2010. 

GADOTTI, M. Educação de Adultos como Direito Humano. EJA EM DEBATE, 

Florianópolis, Ano 2, n. 2., julho, 2013. 

GADOTTI, M. Saber aprender: um olhar sobre Paulo Freire e as perspectivas atuais 

da educação. In: CONGRESSO INTERNACIONAL, 2000, Évora. Um olhar sobre 

Paulo Freire: trabalhos apresentados ... Évora, PT: Universidade de Évora, 2000.  

GADOTTI, M.; ROMÃO, J. E. Educação de jovens e adultos: teoria prática e 

proposta. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

GADOTTI, M.; ROMÃO,J. E. Educação de jovens e adultos: teoria, prática e 

proposta. 12. Ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

GAMA, A. S.; FIGUEIREDO, A. S. Avaliação Diagnóstica na Prática Pedagógica. 

Questões de Linguística e Linguagem, Art.6, v.9, 2009. 

GODOY, A. S. Pesquisa Qualitativa Tipos Fundamentais. Revista de Administração 

de Empresas, Vol.35, n.3, p.20-29, mai/jun., 1995. 

GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar – como fazer pesquisa qualitativa em 

Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Record, 1999. 

GUIMARÃES, O. M. Cadernos Pedagógicos do Prodocência: Atividades Lúdicas no 

Ensino de Química e a Formação de Professores. UFPR, 2006. Disponível em: 



102 
 

<http:// www.eduquim.ufpr.br/matdid/prodocencia/quimica.pdf. Acesso em: 22 mai. 

2014. 

HADDAD, S.; DI PIERRO, M. C. Escolarização de jovens e adultos. Revista 

Brasileira de Educação, São Paulo, n. 14, p. 108-130, maio/ago., 2000. 

HOFFMANN. J. Avaliação Mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 

universidade. Porto Alegre, Mediação,2006. 

HUIZINGA, J. Homo Ludens: O jogo como elemento de cultura. São Paulo, Editora 

Perpectiva, 2001. 

IRALA, E. A. F.; TORRES, P. L. O uso do AMANDA como ferramenta de apoio a 

uma proposta de aprendizagem colaborativa para a língua inglesa. Abril de 2004. 

Disponível em: <http:// www.abed.org.br/congresso 2004/por/htm/172-TC-D4.htm> 

Acesso em: 12/04/2012. 

IRELAND, T. D.. A EJA tem agora objetivos maiores para a alfabetização. Nova 

Escola, São Paulo, , v. 223, p. 36 - 40, 20 jun. 2009. 

KISHIMOTO,T.M. O Jogo e a Educação Infantil. São Paulo, Pioneira, 1994, 64p. 

KISHIMOTO. T. M. O Jogo e a Educação Infantil. In: Jogo, Brinquedo, Brincadeira e 

a Educação.KISHIMOTO, T. M. (org). São Paulo, Cortez Editora, 4ª edição, 1996. 

KRAEMER, M. E. P.. Avaliação da aprendizagem como construção do saber. 

Revista Gestão Universitária, Porto Alegre - RS, v. 104, 2006 

LEGRAND, L. Psicologia Aplicada à Educação Intelectual. Rio de Janeiro, Zahar 

Editores, 1974. 

LOIZOS P. Vídeo, filme e fotografias como documentos de pesquisa. In: Bauer MW. 

Gaskell G, editores. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual 

prático. Petrópolis (RJ):Vozes; 2002. p.137-55. 

MIRANDA, S. No Fascínio do jogo, a alegria de aprender. In: Ciência Hoje, v.28, 

2001 p. 64-66. 

MIRAS, M. SOLÉ, I. A evolução da aprendizagem e a evolução do processo de 

ensino e aprendizagem in Coll, C., PALACIOS, J., MARCHESI, A. Desenvolvimento 

psicológico e educação: psicologia da educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 

http://www.abed.org.br/congresso%202004/por/htm/172-TC-D4.htm


103 
 

OLIVEIRA, G. P. de. Avaliação formativa nos cursos superiores: verificações 

qualitativas no processo de ensino-aprendizagem e a autonomia dos 

educandos.www.campus.oei.org. Acesso em 21 de maio de 2015. 

OLIVEIRA, M. K. Jovens e adultos como sujeitos de conhecimento e aprendizagem. 

Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 12, p. 59-73, 1999. 

OLIVEIRA, P. Brinquedo e Indústria Cultural. Petrópolis, RJ. Editora Vozes, 1986. 

PAIVA, J. Tramando concepções e sentidos para redizer o direito à educação de 

jovens e adultos. Revista Brasileira de Educação. V.11, N.33 p. 519-566, set./dez. 

2006. 

PAIVA, J.; MACHADO, M. M.; IRELAND, T. Educação de Jovens e Adultos: uma 

memória contemporânea 1996-2004. Brasília, DF, 2007. 

PAIVA, V. P. Educação popular e educação de jovens e adultos. Rio de Janeiro: 

Edições Loyola, 1973. 

PIAGET, J. & INHELDER, B. A Psicologia da Criança. Rio de Janeiro: DIFEL, 2003, 

144 p. [Publicado originalmente em 1962]. 

PIAGET, J. [1946] A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, 

imagem e representação. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

PIAGET, J. O Julgamento Moral na Criança. São Paulo: Mestre Jou, 1977, 356 p. 

[Publicado originalmente em 1932].  

PIAGET, J. Relações entre a Afetividade e a Inteligência no Desenvolvimento Mental 

da Criança. Tradução de Cláudio J. P. Saltini; Doralice B. Cavenaghi.EditoraWak, 

2014. 

PICONEZ, S. C.B. Educação escolar de jovens e adultos. São Paulo. Papirus, 2014. 

PINHEIRO, E. M;KAKEHASHI T.Y.;ANGELO, M. O uso de filmagem em pesquisas 

qualitativas. Rev Latino-am Enfermagem 2005 setembro-outubro; 13(5):717-22. 

PORCARO, R. C. A história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, 2008. 

Http://www. dpe.ufv.br/nead/docs/ejaBrasil. Acesso  em agosto de 2015. 

ROSADO A; SILVA C., 2002. Conceitos básicos sobre avaliação das aprendizagens. 

In: Departamento da Educação Básica. Lisboa: Ministério da Educação.Lisboa. 



104 
 

Disponível em http://home.fmh.utl.pt/~arosado/ESTAGIO/conceitos.htm . Acesso em 

maio de 2015. 

SANTOS, V.L.B. Brincadeira e Conhecimento: do faz-de-conta à representação 

teatral. Porto Alegre, Editora Mediação, 2ª edição, 2004. 

SILVA, A. F. e KODAMA, L. M.Y. Jogos no ensino da Matemática. Trabalho 

apresentado na II Bienal da Sociedade Brasileira de Matemática. Salvador, 

Universidade Federal da Bahia, 25 a 29 de outubro de 2004. CD-Rom do Evento. 

SILVA, V. A.; SOARES, M. H. F. B. Aprendizagem Colaborativa em Ensino de 

Química: o caso da complementação cognitiva como parte do desenvolvimento da 

aprendizagem em sala de aula. In: IV Encontro Estadual de Didática e Prática de 

Ensino (EDIPE), Goiânia-GO, 2011 

SILVEIRA, R. S; BARONE, D. A. C. Jogos Educativos computadorizados utilizando a 

abordagem de algoritmos genéticos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Instituto de Informática. Curso de Pós-Graduação em Ciências da Computação. 

1998. 

SOARES, M.H.F. B. Jogos e Atividades Lúdicas para o Ensino de Química. Goiânia, 

Kelps Editora, 2013. 

SOUSA, R. M.; ECHEVERRÍA, A. R.; COSTA, L. S. O. Educação Profissional para 

Jovens e Adultos: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico, um 

caminho de superação? In: Encontro Nacional de Ensino de Química, 14., 2008, 

Curitiba. Anais eletrônicos. Curitiba: UFPR, 2008. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais – a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

YIN, R. K. Estudo de caso: Planejamento e Métodos. Porto Alegre, bookman, 4ª ed., 

2010. 

 



 

 

APÊNCICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, de uma pesquisa. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas 

é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de recusa você não será 

penalizado (a) de forma alguma.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Título do Projeto: O jogo e a aprendizagem colaborativa na educação de jovens 

e adultos. 

Trata-se de um projeto vinculado ao Programa de Pós-graduação/Mestrado em 

Educação em Ciências e Matemática, da Universidade Federal de Goiás. Eu, ANA 

FLÁVIA SOUZA MIRANDA, sou aluna de mestrado desse programa acima 

epigrafado, coordenado pelo professor Dr.Márlon Herbert Flora Barbosa Soares. 

Quanto à referida pesquisa e em caso de dúvida, você poderá entrar em contato, a 

qualquer momento, no telefone (62) 8465-5410 inclusive por meio de ligações a 

cobrar, ou pelo e-mail marlon@ufg.br.  

Esta pesquisa tem como objetivo geral:Relacionar as metodologias da 

aprendizagem colaborativa com a de jogos no ensino de Química; de modo 

aproveitar a interação social, já existente em sala de aula, com a aprendizagem 

colaborativa, na qual a interação entre os pares seja fator determinante para 

promover uma aprendizagem conjunta e significativa; utilizando-se para isso jogos, 

como forma de envolvimento dos alunos. 



 

Informamos que o Sr(a) não terá riscos ao participar do estudo, não cabendo formas 

de indenização. Você não receberá nenhum tipo de pagamento ou gratificação 

financeira pela sua participação.  

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática – Universidade Federal de Goiás 
 

Entre os benefícios esperados com os resultados da pesquisa, inclui a possibilidade 

de melhorar a Educação Básica, especificamente o ensino do EJA, por meio de 

novas alternativas de ensino mais dinâmicas e próximas da realidade de nossos 

alunos.  

Garantimos o sigilo quanto ao seu nome, bem como o da instituição a que se referir. 

Você terá total liberdade de se recusar a participar ou retirar o consentimento, 

mesmo após o início do estudo. 

Os resultados poderão ser publicados em congressos e revistas científicas, onde as 

informações que forem coletadas permanecerão anônimas.  

Para obtermos esses dados, contamos com sua colaboração respondendo o 

questionário e permitindo que sejam gravadas, em áudio, as aulas e reuniões em 

grupo que serão realizados. Asseguramos que as informações fornecidas serão 

sigilosas e utilizadas para fins de ensino e pesquisa.  

Asseguramos a assistência durante toda pesquisa e colocamo-nos a disposição 

para o esclarecimento que se fizer necessário.  

 

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática – Universidade Federal de Goiás 
 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 
PESQUISA  
 

 

Eu_________________________________________________________________, 

RG________________________________, abaixo assinado (Se menor de idade, a 

assinatura deve ser realizada pelo responsável), concordo em participar do estudo: 

O jogo e a aprendizagem colaborativa na educação de jovens e adultos, como 

participante. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Ana Flávia 

sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes da minha participação. Foi me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade.  



 

 

Trindade, ____ de _______________ de 2014.  

 

 

___________________________________________________________________  

Nome do participante Assinatura (Se menor de idade, aqui, o nome do responsável.)  

 

 

Responsável pela pesquisa:  

 

Nome: Ana Flávia Souza Miranda.   Assinatura: ___________________________   

 

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática – Universidade Federal de Goiás 
 

 



 

 

ANEXO -1: JOGO CAIXETA QUÍMICA 

  

OBJETIVOS: 

 

2º Semestre 

 

O jogo tem por objetivo formar um conjunto de quatro cartas que caracterizem 

uma ligação química. Sendo duas cartas relacionadas a elementos que serão unidos 

em ligação, uma terceira carta relacionada ao composto que é formado pela união 

dos elementos em questão e uma quarta carta correspondente ao tipo de ligação 

que é estabelecida (iônica ou covalente). Esse jogo permite que sejam trabalhadas 

tanto as ligações covalentes como também as ligações iônicas. O “baralho” é 

composto por um conjunto de 52 cartas, que representam ligações covalentes, 

ligações iônicas, elementos químicos com suas estruturas de Lewis e compostos 

formados a partir das ligações sugeridas. 

 

3º Semestre 

  

 O jogo tem como objetivo formar um conjunto de três cartas que caracterizam 

um determinado composto (ácido ou base). Sendo uma carta relacionada a uma 

fórmula química, uma segunda carta relacionada à nomenclatura, uma terceira 

referente ao uso de indicadores e sua coloração (fenolftaleína ou azul de 

bromotimol). O baralho é composto por um conjunto de 42 cartas, representando 

compostos ácidos ou básicos, sua respectiva nomenclatura e uso de indicadores 

(azul de bromotimol ou fenolftaleína) com sua respectiva coloração.  

 

REGRAS 

Primeiramente houve uma divisão da presente turma em grupos de seis 

alunos, posteriormente foi realizada uma segunda divisão, reagrupando os mesmos 

em duplas, havendoportanto três duplas competidoras dentro de cada grupo de seis 

alunos, sendo distribuídas às duplas aleatoriamente quatro cartas (para o 2º 

Semestre) e três (para o 3º Semestre). A ordem dos competidores foi definida 

através do uso do dado, após essa etapa inicia-se o jogo. A primeira dupla (caso 

não tenha as cartas combinantes) deverá buscar no “monte” uma carta e a medida 

que acrescenta uma carta as suas, obrigatoriamente deverá descartar uma, 



 

podendo descartá-la voltada para cima. A segunda dupla, poderá (caso não tenha 

as cartas combinantes) pegar uma carta aleatória do monte ou então pegar a carta 

que possa ter sido descartada em momento anterior, ao observar sua sequência de 

cartas, se houver combinação das mesmas, o grupo diz “bati”, caso contrário, não 

havendo a combinação desejada, passa a vez para a dupla seguinte e assim por 

diante, até que se encontre a combinação adequada.  

 Os compostos utilizados no jogo do 2º Semestre foram: CH4, H20, KCl, O2, 

CaF2, SH2, MgCl2, NaCl, LiF, N2, KF, MgF2, HCL. No 3º Semestre foram utilizados: 

NaOH, NH4OH, Mg(OH)2, HCl, H2S, HBr, H3PO4, Al(OH)3, KOH, HNO3, Ca(OH)2, 

Fe(OH)3, HCN, H2SO4.  

 



 

 

ANEXO 2 – JOGO PALPITE QUÍMICO 

 

OBJETIVOS: 

 

 O presente jogo tem por finalidade fazer com que os alunos avancem o 

maior número de casas, para isso devem identificar qual a ligação presente em cada 

uma das cartas (jogo do 2º) ouidentificar o nome da substância (ácido ou base) 

presentes nas cartas (jogo do 3º). 

 

ESTRUTURA: 

 

 A estrutura do jogo palpite químico foi muito parecida nas duas turmas, 

diferenciando apenas com relação ao assunto abordado.O jogo é composto por um 

tabuleiro formado por 39 casas incluindo as casas do início e do final, um dado, 

peões para representar as duplas de jogadores e dez cartas sobre o conteúdo 

abordado. Foram confeccionados dez envelopes (para cada turma) contendo 

10cartas, em cada uma delas estavam dispostas um total de seis dicas. As dicas 

presentes no jogo do 2º se referiam a características de uma determinada 

substância que poderia apresentar ligação covalente ou ligação iônica. Já no 3º, as 

dicas relacionavam a características de determinadas substâncias (ácidas ou 

básicas). Vale ressaltar que em algumas das dicas (duas turmas) havia a presença 

de elementos de sorte ou azar, podendo avançar ou retroceder algumas casas por 

exemplo. 

 

REGRAS: 

Primeiramente os alunos foram separados em grupo de cinco ou sete 

indivíduos, sendo divididos posteriormente em duas ou três duplas, de modo a ficar 

um aluno responsável pela mediação do jogo. 

Os peões dos jogadores ficam inicialmente posicionados sobre a marca 

inicial, joga-se o dado, a dupla que tirar o maior número começa o jogo, o número 

intermediário fica em segunda posição e o menor número fica em último lugar.  



 

A dupla que for iniciar deve escolher um envelope de um a dez (dez cartas), o 

mediador pede que a dupla escolha um número (de um a seis), após escolhido o 

número, o mediador irá ler a dica, se o participante acertar (joga-se o dado e anda o 

nº de casas), caso contrário, passará a vez para a dupla que está em segunda 

posição, esta pedirá a leitura de outra dica, se errar passa-se a vez a terceira dupla, 

se acertar joga-se o dado e anda o número de casas exposto no dado. O ganhador 

terá direito a continuar a partida e escolherá uma segunda ficha e iniciará 

novamente a sessão de perguntas. 

FOTOS DAS CARTAS DO 2º 

 

 



 

FOTOS DAS CARTAS DO 3º 

 

 



 

 

ANEXO 3 –JOGANDO COM A TABELA PERIÓDICA 

O jogo em questão foi construído a partir do conteúdo relacionado à tabela 

periódica, de modo a ser utilizado para um grupo de sete a oito alunos.  Vale 

salientar, que no presente jogo faz necessário a presença de um aluno 

“intermediador”, sendo o mesmo responsável pela leitura das perguntas e análise 

das respostas.  

Após definido quem será o mediador, será atribuído a cada um dos 

competidores um número correspondente, logo após, o intermediador irá sortear um 

número (relacionado a um dos competidores), o selecionado terá o direito a escolher 

um envelope contendo a pergunta em questão (foram confeccionados 15 

envelopes). Em seguida, o intermediador irá ler a mesma para o aluno, caso não 

acerte haverá outro sorteio para que um outro aluno competidor venha a responder, 

podendo o que fora anteriormente sorteado responder futuramente outras perguntas. 

Cada acerto propicia o acúmulo de pontos, o vencedor será o competidor que mais 

tiver acumulado pontos ou seja, que tiver acertado mais perguntas. Vale lembrar que 

de acordo com as regras elaboradas pelos alunos, o competidor terá livre acesso a 

tabela periódica e ao caderno da disciplina química. 

Abaixo estão dispostas as fotos da etapa da construção do jogo: 

 

 

 

   

  

   
 

 



 

Abaixo está disposta o jogo concluído: 

 

No quadro a seguir estão dispostas as perguntas construídas pelos alunos e 

as respectivas respostas que eles formularam para as mesmas: 

Nº  PERGUNTA RESPOSTA DADAS PELOS ALUNOS 

1 Qual família tem um só 

elemento? 

Hidrogênio 

2 Quantos carbonos há nas 

massas atômicas? 

a) 14b) 13  c) 12 

c)12 

3 Qual elemento químico que 

nós respiramos? 

Oxigênio 

4 Qual o gás mais abundante 

da atmosfera? 

Nitrogênio 

 

5 Cite duas características 

dos metais. 

São condutores de eletricidade, possui brilho 

quando polidos, são bons condutores de calor, 

podem ser transformados em lâminas ou fios, 

são sólidos na temperatura ambiente. 

6 Cite duas características 

dos ametais 

São maus condutores de calor e eletricidade.  

7 Qual o único metal líquido 

encontrado na natureza? 

Mercúrio. 

8 Dê exemplos de dois gases 

nobres. 

Hélio, neônio, argônio. 

9 Cite dois metais alcalinos. Sódio, potássio, lítio. 



 

10 Cite dois metais alcalinos 

terrosos. 

Magnésio, berílio. 

11 Cite dois elementos da 

família dos halogênios 

Flúor e cloro. 

12 Como é chamada a linha 

horizontal da tabela 

periódica 

Período. 

13 Quais são os gases nobres? É a família 8A. 

14 Como é chamada a linha 

vertical da tabela periódica? 

Família ou grupo. 

15 Que família pertence o 

nitrogênio? 

Família 5A. 

 



 

 

ANEXO 4 – BINGO QUÍMICO 

 O presente jogo foi construído a partir do conteúdo relacionado à tabela 

periódica. O jogo foi idealizado para um número total de seis jogadores, e um 

“intermediador”, sendo este responsável pelos sorteios e condução do jogo. Foram 

construídas seis cartelas, divididas em cinco colunas e seis linhas, formando através 

dessa estrutura vários quadrados. No topo das colunas (quadrados superiores) 

estavam dispostos os nomes de cinco famílias e nas outros (quadrados) os nomes e 

símbolos dos elementos da tabela periódica. Vale salientar que cada cartela 

apresentava famílias diferentes. 

Foram construídas também pequenas fichas, correspondentes aos elementos 

citados na cartela. O intermediador tem como função inicial a distribuição de uma 

cartela para cada jogador. As fichas a serem sorteadas deverão estar armazenadas 

em um compartimento, nessa situação foi utilizada uma sacola plástica. Ao iniciar o 

jogo, o intermediador irá retirar uma ficha do compartimento e ler em voz alta o 

elemento em questão, quem tiver o mesmo presente em sua cartela deverá marcá-lo 

com um “X”. Ganhará o jogo quem acertar uma fileira de elementos na horizontal ou 

na vertical.  

 Abaixo estão dispostas as fotos relacionadas à confecção do jogo: 

 

  

  

 

 

 
 

 

 



 

 

Jogo Bingo Químico construído pelo grupo B já totalmente concluído: 

 



 

 

ANEXO 5 – GARRAFA GIRATÓRIA 

 

 O jogo foi construído baseado no conteúdo de termoquímica, para isso 

foram confeccionadas treze cartas, sendo que as mesmas abrigavam uma pergunta 

e a resposta em seu interior, juntamente com as respectivas pontuações, também 

foram produzidas fichas de pontuações de forma a identificar os pontos através das 

cores (azul, preta, vermelha e verde), ou seja, cada cor estaria relacionada a uma 

pontuação diferente. A ficha verde possui o valor de 10 pontos, a preta 20 pontos, a 

azul 5 pontos e a vermelha 15 pontos. Além destes, também foi utilizada uma 

garrafa pet de modo ser o elemento selecionador das etapas do jogo. 

 O jogo inicia através de um “giro” de uma garrafa de modo a escolher o 

intermediador, a “ponta” da garrafa seria o elemento utilizado para a escolha. Depois 

de selecionado o intermediador do jogo (responsável pela leitura das perguntas e 

respostas), este irá girar a garrafa novamente, ao terminar o movimento de giro, a 

“ponta” da mesma estará direcionada para algum aluno e este terá direito a escolher 

uma carta armazenada dentro de um compartimento, nesta aplicação foi utilizada 

uma bolsa. Depois de escolhida a carta, o jogador entregará a mesma ao 

intermediador que lerá a pergunta e avaliará a resposta do jogador, se houver 

acerto, o mesmo irá ganhar uma ficha correspondente ao valor estipulado na carta, 

se errar ou não conseguir responder irá passar a vez para o outro jogador. Ganha a 

partida quem acumular mais pontos. 

 

 Na sequência abaixo estão dispostas as perguntas elaboradas juntamente 

com as respostas e valores elaborados pelos mesmos. 

 

1 – Em uma transformação endotérmica há absorção de calor ou liberação de calor? 

Resposta: absorção de calor (verde = 10 pontos) 

 

2 – Em uma reação exotérmica o ∆H será negativo ou positivo? 

Resposta: positivo (preto = 20 pontos) 

 

3 – Em uma reação endotérmica o ∆H será negativo ou positivo? 



 

Resposta: positivo (preto = 20 pontos) 

4 – Como são chamadas as reações que ocorre liberação de energia? 

Resposta: são chamadas exotérmicas (verde = 10 pontos). 

 

5 – De acordo com o gráfico qual é a reação? 

 

 

Resposta: reação exotérmica (azul = 5 pontos) 

 

6- De acordo com o gráfico abaixo qual é a reação? 

 

Resposta: reação endotérmica (vermelho = 15 pontos). 

 

7 – Em uma reação endotérmica a entalpia dos produtos é? 

a) maior que a dos reagentes 

b) menor que a dos reagentes 

c) igual a dos reagentes 

d) depende da reação 

Resposta: “a” (preto = 20 pontos). 

8) Uma mesma substância apresenta diferentes entalpia? 



 

Resposta: sim, depende do estado físico em que se encontra (preto = 20 pontos). 

 

9) Caminhando do gasoso em direção ao sólido, qual o processo termoquímico? 

Resposta: o processo endotérmico (azul = 5 pontos). 

 

10) O que é termoquímica? 

a) é a transformação da química 

b) é o ramo da química que estuda a energia associada a uma reação química. 

c) é algumas transformações provocadas com o único objetivo de produzir calor. 

Resposta: “b” (vermelho = 15 pontos). 

 

11) Em uma reação endotérmica a entalpia dos produtos é: 

a) menor que a dos reagentes 

b) maior que a dos reagentes 

c) igual a dos reagentes.  

d) depende da reação 

Resposta: “b” (vermelho = 15 pontos).  

 

12) Qual é o ramo da química que estuda a energia associada a uma reação 

química? 

Resposta: termoquímica (azul = 5 pontos). 

 

13) O que é a variação de entalpia? 

Resposta: assume valores diferentes conforme o estado alotrópico dos participantes 

do processo (verde = 10 pontos). 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo estão dispostos fotos da etapa da construção do jogo em questão e o mesmo 

já concluído 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 



 

 

ANEXO 6 – SHOW DO MILHÃO 

 

 O jogo foi construído baseado nas regras do jogo popularmente conhecido 

“Show do milhão”. O presente jogo utilizou-se de perguntas relacionadas ao 

conteúdo de termoquímica. Além dos competidores, há também a figura de um 

intermediador (responsável pela leitura das cartas) e dos “universitários” (que terão 

como função dar palpites referentes às respostas). Primeiramente será definida a 

ordem dos competidores, neste caso foi utilizado como critério de seleção“par ou 

ímpar”; após definida a sequência dos competidores, será dado início a partida, será 

então escolhida uma carta, o intermediador irá ler a pergunta e este deverá 

responder, porém caso o competidor tenha dúvidas pode recorrer a ajuda dos 

universitários (alunos) ou então as placas (de 0 a 3) indicando o número de 

alternativas que poderão ser descartadas. Caso o competidor acerte será lhe 

entregue a carta correspondente, caso responda errado ou não consiga responder a 

questão proposta, será passada a vez ao outro competidor e assim por diante. 

Ganhará o jogo quem acumular mais fichas, ou seja, mais acertos. 

 A seguir estarão disposta a foto da etapa da construção do jogo, em seguida 

as cartas utilizadas e por último o jogo concluído. 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7 – JOGO DA MEMÓRIA 

  

 O presente jogo baseia-se nas regras do tradicional “jogo da memória”, ou 

seja, tentar descobrir combinações através do uso da memória, localizando as 

mesmas em suas posições. O jogo foi construído baseado no conteúdo de 

termoquímica. Foram confeccionadas dezoito cartas, sendo nove pares referentes a 

reações exotérmicas e nove à endotérmicas. O jogo inicia com a divisão em duplas 

dos competidores, nesta situação haviam três duplas competindo entre si. Em 

seguida define-se a ordem dos competidores, e distribui-se as cartas sobre a mesa 

viradas para cima, de modo que todos pudessem olhar as possíveis combinações e 

memorizá-las, o tempo para esta etapa é curto, de modo que passado alguns 

instantes as cartas deverão ser posicionadas para baixo e iniciado o jogo, vale 

salientar que pode-se eleger uma pessoa para controlar o tempo de exposição, 

como também organizar as cartas na sequência que as mesmas se encontravam. 

 A dupla que estiver jogando tem o direito de abrir duas cartas, uma na 

sequência da outra, caso não consiga fazer a combinação correspondente, passa-se 

a vez para a outra dupla competidora e assim por diante, até formar a combinação 

entre as mesmas, ao fazê-la a dupla irá guardar as cartas em questão, retirando-as 

da mesa. Ganha-se o jogo, a dupla que acumular maiores acertos. Abaixo estão 

dispostas a foto referente a construção do jogo. 

 

 

  
    

  



 

 A seguir estão as cartas utilizadas no jogo e consequentemente o jogo 

pronto: 

 

 

 

 

 

 


	Miranda, Ana Flávia Souza

