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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi investigar de que forma um jogo educacional de cartas

pode servir como um instrumento mediador para a melhor compreensão das funções inorgânicas

e, consequentemente, para o desenvolvimento das funções cognitivas superiores (DFCS) dos

alunos. O trabalho discute a relevância da utilização de jogos didáticos de química para estimular o

DFCS dos alunos e contribuir no processo de ensino e aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa

qualitativa e tem o estudo de caso como estratégia de investigação. Os métodos da pesquisa

consistiram de aplicação de aula teórica; utilização de um jogo didático para o ensino das funções

inorgânicas; e aplicação de um questionário para avaliação de satisfação e outro de conhecimentos

específicos. O jogo foi aplicado para alunos do 1º ano do ensino médio e foi validado através da

avaliação da aprendizagem antes e depois da intervenção. Os resultados mostraram avanços na

resolução das questões propostas e evidenciaram que o conjunto da aula teórica mais os recursos

provenientes do jogo ajudaram na compreensão das definições da química inorgânica.
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ABSTRACT: The purpose of this study was to investigate how an educational card game can serve

as a mediator tool for better understanding of inorganic functions and consequently to the

development of the students’ higher cognitive processes. The work discusses the relevance of the

use of teaching chemistry games to stimulate the students and contribute to the process of

teaching and learning, and draw some possibilities that the educational game provides for the

cognitive development of students. This is a qualitative research and have the case study as a
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research strategy. The methods of the research consisted of lecture; use of an educational game

for teaching inorganic functions; and application of a questionnaire to assess satisfaction and other

to assess specific knowledge. The game was applied to students of the 1st year of high school and

was validated by evaluating the learning before and after the intervention. The results showed

progress in addressing the issues proposed, which showed that the whole lecture more resources

from the game helped in understanding of inorganic chemistry definitions. Keywords: Didactic

game, Chemistry Teaching, Teaching Methodologies.

INTRODUÇÃO

As questões que alicerçam o desenvolvimento dessa pesquisa estão baseadas na necessidade do

uso de novas ferramentas pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem de química.

Discussões acerca de técnicas e métodos adequados para o ensino de ciências têm revelado alguns

caminhos, tais como a realização de projetos interdisciplinares, aulas experimentais, jogos

didáticos, uso de tecnologias, entre outros, com o objetivo de elevar a qualidade do ensino e

aprendizagem dos alunos.

Acredita-se num modelo de ensino dinâmico, flexível e capaz de transformar as necessidades dos

alunos em conhecimentos significativos. As fontes de conhecimento devem estar sistematizadas de

modo a oferecer conteúdos confiáveis e o aluno deve ser estimulado a aprender de forma

prazerosa.

No contexto do lúdico no ensino de química, o trabalho apresenta possibilidades de como um jogo

educacional de cartas de papel pode servir como um instrumento mediador para a melhor

compreensão das funções inorgânicas, trazendo a relevância da utilização de jogos didáticos de

química para estimular os alunos e contribuir no processo de ensino e aprendizagem, além de

traçar algumas possibilidades que o jogo didático proporciona para o desenvolvimento das funções

cognitivas superiores (DFCS) dos alunos.

O jogo educativo que faz uso de cartas é um recurso acessível, estimula a participação ativa do

aluno, contribuindo para o desenvolvimento de sua aprendizagem na medida em que a dinâmica e

regras do jogo levam à culminância dos objetivos de aprendizagem planejados pelo professor.

Apesar de atividades experimentais serem destacadas como importantes metodologias que o

professor deve usar para que a química faça sentido para os alunos, justamente por se tratar de

uma ciência experimental e que tem grande impacto no cotidiano, os jogos didáticos são altamente

indicados como recursos pedagógicos.

Nesse sentido, o presente trabalho traz a utilização de jogos didáticos acessíveis como importantes
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ferramentas didáticas para auxílio na compreensão de conceitos químicos, além de abordar,

brevemente, o desenvolvimento das funções cognitivas superiores apresentados em Vygotsky e

suas relações com a aprendizagem por meio de jogos educacionais.

A APRENDIZAGEM EM QUÍMICA A PARTIR DE JOGOS DIDÁTICOS

A abordagem tradicional do ensino, aquela em que a metodologia e recurso são, basicamente, a

aula teórica e o livro didático, respectivamente, vem sendo gradualmente substituída por uma

abordagem democrática, onde o aluno é visto com um sujeito repleto de conhecimentos prévios a

serem sistematizados com a ajuda do professor. No ensino de ciências, a alternativa metodológica

que faz uso do jogo didático tem mostrado resultados positivos, uma vez que permite a mediação

dos conhecimentos de forma dinâmica e prazerosa.

O jogo didático é uma importante ferramenta pedagógica para aquisição de conhecimentos e

habilidades cognitivas, pois faz uso de ambientes estimuladores e propícios a aprendizagem

(SANTANA, 2012). Os educandos participam de atividades onde a curiosidade e prazer são

estimulados. Para Kishimoto (1998), o jogo em sua função educativa ensina qualquer assunto que

complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua compreensão do mundo. Em sua

função lúdica, o jogo propicia a diversão, o prazer. A junção das duas funções é o objetivo do jogo

educativo.

De acordo com Vygotsky (2007), o nível de desenvolvimento em que a criança é exposta a

desafios e situações fora da sua completa compreensão é chamado de Zona de Desenvolvimento

Proximal – ZDP e se opõe ao nível de desenvolvimento real. Este último engloba as faculdades

mentais completamente desenvolvidas pela criança e que já fazem parte da sua realidade. A ZDP é

uma associação cognitiva dinâmica, pois muda de acordo com as assimilações cognitivas feitas no

decorrer das experiências e passa a fazer parte do nível de desenvolvimento real do indivíduo.

Aplicado ao jogo educativo, a ZDP é alcançada, por exemplo, por meio do desenvolvimento de

jogos de papéis (SANTANA, 2012). O jogo de papéis não necessita de manipulação de objetos,

uma vez que a característica principal é tornar o jogador o ator principal do jogo. Trata-se de um

jogo de interpretação repleto de desafios, onde os alunos são protagonistas e tomadores de

decisões. Habilidades provenientes do raciocínio lógico, criatividade e liderança são alguns dos

elementos estimulados durante o jogo. Nesse sentido, esse gênero influencia significativamente no

desenvolvimento das funções cognitivas superiores descritas por Vygotsky, que conforme Rego

(2000, p. 39),

[...] consistem no modo de funcionamento psicológico tipicamente humano,

tais como a capacidade de planejamento, memória voluntária, imaginação,
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etc. Estes processos mentais são considerados sofisticados e ‘superiores’,

porque referem-se a mecanismos intencionais, ações conscientes

controladas, processos voluntários que dão ao indivíduo a possibilidade de

independência em relação às características do momento espaço presente.

Piaget (1988, p.158), por sua vez, reitera que “o jogo é uma alternativa frequentemente ignorada

pela escola tradicional, por dois motivos: primeiro, pelo fato de parecer privado de relevância

funcional e segundo por ser considerado apenas um descanso ou desgaste de um excedente de

energia”. Nesse sentido, deve-se enxergá-lo como um recurso pedagógico aliado às inovações

metodológicas no processo de ensino e aprendizagem, que desenvolve várias capacidades

cognitivas, dentre elas, o desenvolvimento lógico-matemático.

Em geral, os jogos educativos têm sido avaliados positivamente, porém alguns educadores

precisam ter consciência do que é adequado e necessário para os estudantes, uma vez que

para que o aluno possa dar sentido ao que aprende, o professor precisa

também contemplar essas formas de pensar no seu próprio discurso,

possibilitando ao aluno comparar suas formas de pensar e falar com as do

professor, colegas, livros, etc. Isso é mais do que interagir com os alunos, é

dialogar com suas maneiras de ver o mundo (MORTIMER e MACHADO, 2011,

p. 2).

Nessa perspectiva, acredita-se no desenvolvimento de metodologias de ensino significativas

através da utilização de recursos acessíveis com o objetivo de estimular o aprendizado dos alunos.

As pessoas investigam melhor e desenvolvem soluções para problemas quando não há pressão do

ambiente (KISHIMOTO, 1998). A ludicidade é, portanto, uma alternativa essencial no processo de

ensino e aprendizagem.

O ensino significativo de química deve abranger assuntos ligados a real necessidade humana para

a solução de problemas, compreensão dos processos químicos industriais, medicinais e, mais do

que isso, o aprendizado na disciplina de química “deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto

dos processos químicos em si quanto da construção de um conhecimento científico em estreita

relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e

econômicas” (BRASIL, 1999, p. 31).

No processo educacional, procura-se buscar fatores que auxiliem na aprendizagem dos alunos, de

modo que cabe aos docentes a reflexão sobre suas práticas de ensino, estabelecendo aulas mais

dinâmicas e motivadoras. A proposta educativa lúdica é uma ferramenta de ensino relevante para

despertar a curiosidade e envolver os alunos com aspectos do cotidiano, configurando-se, nesse

sentido, em “uma estratégia eficiente para a criação de problemas reais que permitam a
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contextualização e o estímulo de questionamentos investigativos” (GUIMARÃES, 2009, p. 198).

Nesse sentido, concorda-se com Ferreira e Silva (2011, p.1) ao enfatizarem que

a utilização de novas estratégias e metodologias, visando aproximar a

química do cotidiano do aluno, tem permeado uma série de propostas

didáticas, as quais chegam a se expressar, em diferentes níveis, nas salas

de aulas reais de química e de ciências de um modo geral.

O uso das atividades lúdicas para auxiliar no ensino das ciências exatas no ensino fundamental e

médio têm sido de relevante importância, pois as atividades lúdicas levam a aprendizagem no

âmbito do desenvolvimento cognitivo do indivíduo. São instrumentos de estímulo ao convívio social

e proporcionam ao aluno a oportunidade de pensar criticamente a respeito dos fenômenos

observados. Sendo assim, são também instrumentos que motivam, atraem e estimulam o

processo de construção do conhecimento (SOARES, 2004).

METODOLOGIA

Com o intuito de atender aos objetivos propostos, optou-se pela pesquisa qualitativa. Os métodos

consistiram de aplicação de aula teórica; utilização do jogo didático “QUIMMASSA” para o ensino

das funções inorgânicas; e aplicação de questionário para avaliação de conhecimentos específicos

e de satisfação da atividade prática. O jogo foi aplicado para alunos do 1º ano do ensino médio e

foi validado através da avaliação da aprendizagem antes e depois da intervenção.

Vinte e quatro alunos de duas turmas do 1° ano do ensino médio, sem conhecimento prévio do

assunto, participaram da pesquisa e aplicação do jogo (1h40min.), de modo que seguiram as

seguintes etapas:

- Responderam a um questionário sobre química orgânica contendo 5 questões de múltipla escolha

(10 min).

- Assistiram a uma aula de 30 min ministrada pelos autores sobre as funções inorgânicas. A aula

versou sobre as propriedades das 4 funções inorgânicas (ácidos, bases, sais e óxidos), tomando

todas as substâncias presentes no jogo didático como exemplo. Apenas o quadro e o marcador

foram utilizados.

- Foram separados em 4 grupos de 6 alunos e receberam as instruções do jogo (10 min).

- Jogaram sob a supervisão dos 2 autores do trabalho e mais 1 auxiliar (30 min).

- Responderam ao mesmo questionário de avaliação aplicado no início da aula (10 min).

- Responderam a um questionário de satisfação do jogo (10 min).
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Os registros dos eventos foram feitos através de filmagem e fotografia do trabalho com uma

câmera fotográfica. A coleta dos dados se deu através da análise dos questionários aplicados.

O “QUIMMASSA” (abreviação de “química” e intenção de referir-se à expressão regional “que

massa!”), é um jogo de cartas educacional para o ensino e aprendizado das funções inorgânicas

essenciais estudadas no primeiro ano do ensino médio. Desenvolvido com base nas regras do UNO

(Copyright Mattel Inc. Jogos: UNO. 1971).

Objetivo do jogo: Ser o primeiro jogador a ficar sem cartas na mão, utilizando todos os meios

possíveis para impedir que os outros jogadores façam o mesmo.

Como jogar: A rodada inicia com 4, 6 ou 9 jogadores. Cada jogador recebe 9, 6 ou 4 cartas

principais, respectivamente. O restante do baralho (somente as cartas de ação) é deixado na mesa

com a face virada para baixo e então vira-se uma carta do monte. Esta carta que fica em cima da

mesa serve apenas como referência da cor para que o jogo comece. O jogador da esquerda do que

distribuiu as cartas inicia o jogo, descartando uma carta com a cor correspondente à carta da

mesa. Nesse momento, todas as 3 cartas referentes à substância devem ser descartadas para que

então o próximo jogador continue. Obs: independentemente se é sua vez, o jogador que estiver

com a carta que corresponde à que está na mesa, deve descartá-la. Os jogadores devem jogar, na

sua vez, uma carta de mesma cor ou de ação. Ao jogar a penúltima carta, o jogador deve anunciar

em voz alta falando “QUIMMASSA”. A rodada termina quando um dos dois últimos jogadores

vencer.

A química inorgânica foi escolhida como tema do jogo por se tratar de um assunto que envolve

uma variedade de conceitos de química e aplicações no cotidiano. O jogo fornece, portanto,

oportunidades para que o professor aborde conceitos relacionados com tipos de ligações químicas,

reações químicas, estrutura molecular, tabela periódica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação de conhecimentos específicos foi constituída de cinco questões. A primeira questão

solicitou que o aluno relacionasse o conjunto de substâncias dispostas à direta com a devida

função inorgânica à esquerda. As questões de 2 a 5 avaliaram os alunos quanto à definição geral

de um ácido, base, sal e óxido, respectivamente.

A questão 1 se apresentou como sendo a mais difícil – mesmo quando respondida depois da aula

teórica e da aplicação do jogo – devido ao tipo de questão requerida, pois se tratou de uma

questão em que as quatro funções inorgânicas precisavam ser relacionadas com seus devidos

grupos de substâncias, proporcionando, portanto, uma dificuldade maior, já que o conceito “certo”
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foi dado somente para as respostas com todos os itens corretos.

Em geral, o avanço foi considerável em todas as questões, o que mostrou que o conjunto da aula

teórica mais os recursos provenientes do jogo ajudaram na apreensão das definições.

O jogo foi utilizado como um meio para despertar a curiosidade dos alunos e ajudá-los a refletir

sobre os conceitos e aplicações de cada substância estudada. O professor é o principal mediador

dos conhecimentos químicos abordados no jogo, uma vez que nem todos os alunos possuem

conhecimentos prévios que os ajudem na construção de novos significados (PFIFFER e

LENARTOVICZ, 2013).

Em termos do desenvolvimento das funções cognitivas superiores, as influências externas,

principalmente aquelas mediadas pelo professor, permitem o avanço na Zona de Desenvolvimento

Proximal dos estudantes, de modo que com o passar do tempo eles conseguirão interpretar os

símbolos de forma independente e o conhecimento que fora novidade no passado passa a fazer

parte da Zona de Desenvolvimento Real (REGO, 1995). A depender do nível dos conceitos por traz

das aplicações das funções inorgânicas no cotidiano, o aluno se torna incapaz de interpretar os

símbolos presentes no jogo, por isso a importância da aplicação do jogo após aulas teóricas sobre

o assunto.

O jogo “QUIMMASSA” despertou o interesse dos alunos, principalmente pelo seu design moderno e

dinâmico, além de ser planejado com jogabilidade similar ao famoso jogo de cartas UNO.

A aprendizagem por meio do jogo didático pode ser alcançada de várias maneiras, a depender dos

objetivos do professor. O jogo utilizado, por exemplo, pode ganhar novas regras e promover o

lúdico e aprendizagem através de outros métodos. O importante é sempre oportunizar a ampliação

da criatividade, imaginação e resolução de problemas.

Os resultados da pesquisa mostraram, ainda, que o grau de satisfação de uma forma geral foi

significativo. Porém, embora os alunos tenham reportado que o jogo é atraente, dinâmico e

funcional, observou-se que alguns não conseguiram compreender bem as regras e os levaram a

não sentir confiança de que estavam aprendendo enquanto jogavam. Dois alunos sugeriram que as

regras fossem alteradas para facilitar o entendimento deles, embora a maioria tenha afirmado

estar satisfeito com os resultados quanto à aprendizagem por meio do jogo.

O sentimento de competição e cooperação foi importante para que os alunos pudessem se manter

engajados e motivados nas partidas. Além disso, a forma como as regras e conteúdos foram

sistematizados contribuiu para que houvesse atenção concentrada.

A atividade lúdica, temática discutida neste trabalho, é de grande importância para o auxilio no

ensino e aprendizagem em química. Pesquisas em educação química por meio de jogos didáticos
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revelam que é essencial para o professor, conhecer os meios de trabalhar a disciplina de forma

diferenciada, adequando o aluno a uma visão de investigação, entretenimento, discussão dos

conteúdos abordados, sem ocasionar o cansaço e desânimo, oportunizando o olhar para o

cotidiano e relacioná-lo à disciplina química.

Pela viabilidade econômica e fácil acesso, o desenvolvimento de jogos educativos de cartas tem

sido muito comum e tem alcançado os objetivos de aprendizagem propostos. No ensino de

química, os jogos de cartas têm possibilitado a mobilização para o melhoramento de metodologias

de ensino.

O conteúdo “funções inorgânicas” tem sido tema de abordagem em jogos (SILVA et al., 2014;

CASTRO et al., 2012; FERNANDES et al., 2009), principalmente pela possibilidade de inter-relação

entre as fórmulas, nomenclaturas, representação ilustrativa das substâncias e aplicações no

cotidiano.

As regras do jogo de cartas UNO vem sendo adaptadas para o desenvolvimento de diversos jogos

educacionais de química (AIRES et al., 2011; FERRAZ et al., 2011), porém não existe referência

nacional da utilização de um jogo didático de cartas baseado nas regras do UNO para o ensino de

funções inorgânicas. O presente trabalho traz, portanto, algumas regras do UNO para compor o

jogo, dando-lhe a função lúdica do jogo educativo, pois, segundo Kishimoto (1998), o jogo,

considerado um tipo de atividade lúdica, possui duas funções: a lúdica e a educativa.

Os resultados relatados pelos autores condizem com a função para a qual um jogo didático é

utilizado, que é criar um ambiente saudável para a compreensão dos conteúdos, promover a

interação e assimilação de conteúdos previamente vistos, além de incentivar o desenvolvimento de

funções cognitivas superiores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O jogo educativo “QUIMMASSA” serviu como uma importante ferramenta pedagógica no ensino de

química, pois aborda sistematicamente fórmulas moleculares, nomes IUPAC e diversas

características das substâncias inorgânicas (ácidos, bases, óxidos e sais) de forma dinâmica e

prazerosa. A reação dos alunos em confirmar que o jogo é significativo e que o adotariam como

elemento educativo para suas formações, permitiu compreender a importância da inovação em

metodologias de ensino, capazes de transpor conceitos e aplicações de conteúdos trabalhados em

sala de aula através de atividades lúdicas.

As contribuições teóricas de Vygotsky sobre o desenvolvimento de funções cognitivas superiores

permitiu compreender a importância do professor como um importante mediador do

conhecimento.
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Por fim, é importante que novas pesquisas sejam realizadas no âmbito da educação química,

procurando analisar, principalmente, os mecanismos dos processos cognitivos sob a ótica de

outros autores para que novas metodologias e novos recursos pedagógicos sejam desenvolvidos.
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