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Resumo

O ensino da história da química vem tendo importância cada vez mais no ensino superior. Em virtude
disso, buscam-se mudanças que superem o modelo tradicional de ensino. Dentre as estratégias didáticas o
jogo didático é um recurso lúdico que facilita o ensino e a aprendizagem de conceitos científicos. O Role
Playing Game (RPG) é um jogo de ‘contar histórias e interpretação’, utilizado no ensino de química como
uma atividade lúdica. O presente trabalho busca analisar o uso desse recurso no ensino da história da
química numa perspectiva epistemológica kuhniana e filosófica da ciência, com uma turma do sexto
período do Curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal Rural de Pernambuco, os quais
responderam antes e após o jogo questionários de sondagem. A aventura de RPG vivenciada foi na
modalidade live action.

Palavras-chaves: Epistemologia, História da Química, Role Playing Game.

Abstract

The teaching of the history of chemistry is having increasingly important in higher education. As a result,
changes are sought to overcome the traditional teaching model. Among the teaching strategies teaching
the game is a recreational resource that facilitates the teaching and learning of scientific concepts. The
Role Playing Game (RPG) is a game of &39;storytelling and interpretation&39;, used in teaching chemistry
as a playful activity. This study aims to analyze the use of this resource in the teaching of the history of
chemistry perspective Kuhnian epistemological and philosophical science, with a class of sixth period of the
Degree in Chemistry at the Federal Rural University of Pernambuco, who answered before and after game
questionnaires probing. The RPG adventure was experienced in live action.

Keywords: Epistemology, history of chemistry, Role Playing Game.

Role Playing Game (RPG) e Educação

O ensino de química durante anos vem sendo desenvolvido através da memorização de informações e
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dissociado da vida dos alunos. Mesmo sendo relevante esse tipo de estratégia na aprendizagem de
conteúdos fatuais, buscam-se cada vez mais novas metodologias para a superação dessa forma de ensino.
Atividades lúdicas tais como jogos e simulações, podem inserir-se nessas estratégias, visto que podem ter
um caráter educacional quando em seu planejamento envolver a intenção e visar a (re) construção do
conhecimento.

Dentre as estratégias o jogo didático pode ser um recurso lúdico facilitador do processo de ensino e
aprendizagem de conceitos científicos (SANTANA, 2008). O Role Playing Game (RPG) é um jogo de
interpretação de papéis, em que são estabelecidas regras pelo narrador, chamado “mestre do jogo”, o
qual propõe a vivência de uma aventura no decorrer da brincadeira. Os participantes constroem seus
personagens, em tempo real, de forma dialética e interacionista. A escolha do RPG como recurso
pedagógico é devida a grande capacidade de desenvolver competências e habilidades, e de solucionar
situações-problemas com uso da contextualização e interdisciplinaridade, estimulando a oralidade, a
cidadania e o trabalho em equipe (RIYIS, 2004; AMARAL, 2008).

Riyis (2004) comenta de forma esclarecedora o enquadramento do RPG na modalidade de jogos
cooperativos. Para ele: “O RPG é um jogo em que, para se vencer, é preciso que o outro jogador também
vença, e na educação a consciência de que existe esse outro tipo de vitória é desenvolvida com os alunos
quando são estimulados a agir dessa forma cooperativa” (RIYIS, 2004, p. 112).

Nesse sentido, o RPG vem atuando no campo da educação por possuir características interessantes para o
desenvolvimento de crianças e adolescentes, dentre elas as de socialização, narrativa, interatividade,
interdisciplinaridade e cooperação, como sugere Schmit (2008). Riyis (2004) acrescenta ainda: resoluções
de situações-problema, aplicações de conceitos em situações práticas do dia a dia, expressão oral
(principalmente no jogo tradicional), expressão corporal (principalmente no Live Action) e preocupação e
respeito ao outro, também auxiliam esse desenvolvimento.

Dentre as várias formas de RPG conhecidas, escolheu-se para esta pesquisa o live action. Nesse tipo de
jogo, os participantes interpretam seus personagens, como se estivessem inseridos numa peça teatral,
havendo inclusive, preocupação com vestuário, elementos de cena, etc.

Este trabalho foi desenvolvido como parte da disciplina de Historia da Química usando aspectos do seu
desenvolvimento histórico e epistemológico, a partir de uma aventura de RPG. Com isso pretendeu-se
oportunizar ao licenciando em química a vivência dessa ferramenta para o ensino dessa disciplina,
tratando-a não apenas como retórica de resultados, mas como uma construção humana.

O tema escolhido foi “A superação da teoria do flogístico: o calórico disfarçado”, com enfoque nas duas
teorias, o Flogístico de Stahl e o Oxigênio de Lavoisier, buscando esclarecer a revolução científica ocorrida
nesse momento histórico, baseada nas concepções epistemológicas de Thomas Kuhn.

As Correntes Filosóficas do Século XVII

Duas grandes perspectivas filosóficas surgem no século XVII, abrindo as principais vertentes do
pensamento moderno: de um lado, a perspectiva empirista proposta por Francis Bacon (1561 – 1626),
filósofo, político e ensaísta inglês, que exerceu importante papel na formulação de teorias que
fundamentaram a ciência moderna e que teve grande influência nos paradigmas científicos que marcaram
a sociedade industrial, contrariando a visão transcendental e a razão sem comprovação, que preconizava
uma ciência sustentada pela observação e pela experimentação, utilizando a indução na formulação de
suas leis, partindo da consideração dos casos ou eventos particulares para chegar a generalizações.

Por outro, inaugurando o racionalismo moderno, René Descartes (1596 – 1650), filósofo e matemático
francês, autor da frase "Penso, logo existo", considerado o criador do pensamento cartesiano - sua
preocupação era com a ordem e a clareza - propondo uma filosofia que nunca acreditasse no falso, que
fosse fundamentada única e exclusivamente na verdade justificada. Determinando que a ciência deva ter
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suas verdades necessárias a partir da intuição e inferências racionais e não especulativa, em sua obra: “O
Discurso do Método”, a qual prevalece à autoridade da razão, considerando a busca na razão os recursos
para a recuperação da certeza científica.

Assim, percebe-se que, no século XVII, o conhecimento científico teve suas raízes fincadas em duas
correntes filosóficas, o empirismo por Francis Bacon que dá ênfase ao conhecimento a posteriori (raciocínio
indutivo), aquele que se adquire com a experiência a partir das observações dos fenômenos, e o
racionalismo por René Descartes que dá ênfase ao conhecimento a priori (raciocínio dedutivo), aquele que
se adquire a partir de ideias ao analisar os fenômenos. É nessa relação epistêmica, indução-dedução, que
se construiu a ciência química do século XVII (ARANHA; MARTINS, 1992). Essas duas visões filosóficas
passam a ser questionadas no século XX; por diversos epistemólogos, entre eles temos Thomas Kuhn do
qual vamos descrever sua perspectiva epistemológica a seguir.

Uma Perspectiva Epistemológica do Século XX

O trabalho de Thomas Kuhn é um marco importante na construção de uma imagem contemporânea da
ciência. Suas ideias sobre o desenvolvimento científico são precursoras - a primeira edição de seu primeiro
livro “A estrutura das revoluções científicas”, publicado em 1962 - ao propor uma nova visão de ciência,
elaborando críticas ao positivismo/cartesianismo/empirismo e à historiografia - registro escrito da história
- tradicional. Em síntese, esta postura epistemológica superada pelo modelo kuhniano acredita que a
produção do conhecimento científico começa com a observação neutra, dando-se por indução, sendo
cumulativa e linear onde o conhecimento científico daí obtido é definitivo.

Ao contrário, Kuhn encara a observação como antecedida por teorias e, portanto, não neutra, acredita que
não há justificativa lógica para o método indutivo e reconhece o caráter construtivo, inventivo e não
definitivo do conhecimento. Esta posição racionalista é decorrente da visão epistêmica que Kuhn possui
sobre a ciência, a qual concebe não haver construção desse conhecimento sem teoria, mais tarde,
configurar-se-á como o que existe de consenso entre os filósofos contemporâneos da ciência
(OSTERMANN, 1996).

Para Kuhn (1962), os grandes progressos da ciência não resultam de mecanismos de continuidade –
sequência evolutiva da ciência, mas sim de mecanismos de ruptura – “quebra” de teorias. Uma ciência que
evolui de forma contínua atravessa uma etapa do seu desenvolvimento designada, nesta teoria, por
Ciência Normal – período de desenvolvimento científico baseado num paradigma. Durante esse período, a
comunidade científica à qual essa ciência se aplica é vista por todos os seus praticantes segundo uma
mesma perspectiva. A partir disso, alguns dos praticantes desse período de normalidade começam a
descobrir contradições internas e chegam à conclusão que a visão de mundo em que essa ciência se
baseia não é mais adequada. Por isso, começou-se a discutir que o mundo deveria ser olhado de outra
maneira. Às diversas formas de ver o mundo, segundo determinado modelos teóricos vigentes, são
chamados paradigmas. Quando surge um paradigma distinto, sobre o qual é possível basear melhor o
desenvolvimento de uma ciência, se diz que essa ciência é, durante esse período, uma ciência
revolucionária - episódios de desenvolvimento científico não cumulativo, nos quais um paradigma antigo é
substituído, no todo ou em parte, por outro. Não e possível traduzir o velho paradigma na linguagem do
novo paradigma e vice-versa, assim Kuhn considera que eles são incomensuráveis, isto é, não se podem
comparar os seus esquemas conceituais.

História da Química no Século XVIII

No fim do século XVII, a química surge como uma disciplina no sentido exato de ‘matéria ensinada’,
estando esta matéria, na sua maior parte, estreitamente ligada à medicina e a práticas artesanais como:
metalurgia, farmácia, perfumaria, etc. No fim do século XVIII, a química é reconhecida como uma ciência
completa, autônoma, legítima, assente sobre bases sólidas e fonte de aplicações úteis ao bem público
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(VINCENT e STENGERS, 1992, p 67).

A busca de uma teoria geral é recompensada no limiar deste novo século, com a formulação da teoria do
flogístico, contrariando as previsões dos mais pessimistas, que por vezes no decorrer do século anterior
punham em dúvida até mesmo a possibilidade da existência de uma teoria geral numa ciência tão
diversificada e heterogênea como a química (MAAR, 2008, p 411).

Segundo Goldfarb (1993) na visão clássica da história da química, existe uma única e clara origem para
essa ciência em sua formulação moderna: Antoine Laurent Lavoisier e seu grupo de pesquisadores. Essa
paternidade histórica seria devida a dois motivos principais: 1) A derrubada da teoria do flogístico, último
bastião da velha teoria sobre a natureza e ainda com profundas raízes na alquimia; 2) A reutilização da
química pneumática, teoria promissora que datava do século anterior a Lavoisier e que este soube
valorizar colocando num novo e conveniente contexto.

Na historiografia ortodoxa o século XVIII é o século da “Revolução Química” de Lavoisier, cujo “Traité
Élémentaire de Chimie” (1789) assinalaria o nascimento da química moderna, racional, e representaria
para a química o que os “Principia” de Newton representam para a física. Assim, a leitura de Lavoisier nos
é mais fácil do que a de Libavius ou Stahl, isto se deve simplesmente ao fato de ser a “nossa” química
uma química nos moldes de Lavoisier (em termos, é claro), isto é, o modelo mental que opera no
entendimento de um texto de Lavoisier é o “nosso” modelo mental, o que não acontece quando lemos
Boyle, ou Stahl, ou Scheele: isto não significa que os fatos da química mudaram, significa apenas que
mudou o que fazemos com estes fatos (VINCENT e STENGERS, 1992).

Não quer isto dizer que a história da química seja a história dos fatos que “deram certo”, isto é, que se
converteram em teorias, como queiram muitos historiadores internalistas. Muito pelo contrário, a
compreensão integral de um fato científico a ser historiado exige a análise de todos os atalhos percorridos
até a ele chegar, das explicações hoje abandonadas, dos ensaios de teorias que não se concretizaram, dos
erros que ensinaram (MAAR, 2008, p 413).

Vincent e Stengers (1992, p. 69) ao descreverem a atuação de Lavoisier assumem que:

A operação executada por Lavoisier foi de uma eficácia tremenda. Enquanto a
questão das origens da química era marcada pela procura de uma transmutação
impossível, as descrições da química do século XVIII são atravessadas por uma
oposição entre ‘eles’ e ‘nós’: eles que acreditavam numa teoria errônea, a teoria
do flogístico, e nós que, depois de Lavoisier, sabemos que esta teoria era falsa.

A tentação de entender a química do século XVIII em retrospectiva, a partir de Lavoisier, é ainda
reforçada pela dificuldade de compreender os textos anteriores (CROSLAND, 1972; BROCK, 1992).

Entender a natureza do flogístico e a explicação dos fenômenos que ele pretende interpretar é um dos
aspectos mais difíceis da química pré-Lavoisieriana. O flogístico (do grego phlogiston = inflamar-se) existe
em todos os metais e substâncias combustíveis (nas quais é responsável pela combustibilidade), sendo
liberado na combustão e na calcinação. E tratando-se novamente a calx com flogístico (mais exatamente
com materiais ricos em flogístico) recupera-se o metal (PARTINGTON, 1937, p. 361-362).

É neste “pensamento invertido” que reside não só a dificuldade de entendermos a química na visão
flogística, mas se situam também as falhas da teoria e as dificuldades que a acabaram inviabilizando.

À medida que novos fatos empíricos iam se acrescentando às reações já conhecidas, as explicações de
todas estas transformações em termos do flogístico foram pouco a pouco ficando cada vez mais e mais
complicadas, e eventualmente impossíveis de entender, com muitas hipóteses ad hoc, detalhes e
variantes, que foram provavelmente a principal causa do abandono da teoria em favor da proposta mais
simples de Lavoisier e seus colaboradores (MAAR, 2008).
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Em virtude disso, vale salientar os propósitos de Lavoisier, mas também os dos seus colegas e
contemporâneos, conduzindo ao alcance revolucionário destes primeiros ataques ao flogístico, de acordo
com Vincent e Stengers (1992, p 124):

(...) primeiro, o aumento de peso dos metais calcinados não é uma anomalia, ou
um defeito, descoberto por Lavoisier, como lembra alguns relatórios acadêmicos
sobre os trabalhos de Lavoisier; segundo, Lavoisier não era o único nem o
primeiro a criticar o flogístico; terceiro, em 1772, Lavoisier não tem ainda meios
– nem mesmo a intenção – de destronar o flogístico.

Segundo Kuhn (1962), o que Lavoisier faz em tantos trabalhos posteriores a 1777 não foi tanto a
descoberta do oxigênio como a teoria da combustão pelo oxigênio. Mas estabelecer essa teoria como a
pedra angular de uma reformulação tão ampla da química que veio a ser chamada de revolução química,
ou seja, uma mudança de paradigma. Se a descoberta do oxigênio não estivesse inteiramente ligada à
necessidade dessa mudança, a emergência de um novo paradigma para a química, o mérito dessa
descoberta nunca teria parecido tão importante. Ainda assim, observa-se que não foi essa descoberta, o
oxigênio, que seria a causa da mudança na teoria química, mas o convencimento de Lavoisier que havia
algo errado com a teoria do flogístico, que corpos em combustão não liberam e sim absorvem uma parte
da atmosfera (GUELARC, 1961).

Na verdade o que Lavoisier faz é apenas uma inversão do esquema da combustão: em lugar de uma
desunião libertando o flogístico, uma combinação com uma parte do ar que liberta a matéria do fogo. O
flogístico do combustível do ar foi substituído, sob a forma do calórico, ou matéria do calor (VINCENT e
STENGERS, 1992).

Metodologia

De acordo com Bodan e Biklen (2003), um investigador qualitativo tem o objetivo de compreender melhor
o processo pelo qual as pessoas constroem significados e descrevem a consistência dos mesmos. Assim,
este trabalho pode ser categorizado como uma pesquisa qualitativa, numa abordagem lúdica, a partir da
inovação de um recurso didático, com implantação do RPG na prática do professor de química.

O trabalho foi realizado em uma turma do sexto período do curso de Licenciatura em Química da
Universidade Federal Rural de Pernambuco, com a participação de catorze alunos do turno vespertino,
nomeados de A-1 à A-14. A escolha da turma se baseou no fato de serem alunos da disciplina de História
da Química, o que viabilizaria a aplicação do jogo, devido anteriormente eles terem tido aulas a respeito
dos conteúdos abordados pelo jogo, numa perspectiva histórica e epistemológica da ciência. Essa escolha
também foi baseada em três fatores: as dificuldades de aprendizagem que comumente se apresentam nos
alunos dessa disciplina observadas em outros semestres; o primeiro contato deles propriamente dito com
a história e epistemologia da ciência; o interesse dos alunos em participar da pesquisa como uma proposta
didática inovadora em sua prática docente.

Em relação aos instrumentos pedagógicos, podemos dizer que a prática de RPG não precisa de muitos
materiais, mas de uma boa dose de imaginação e horas de diversão. Como a modalidade escolhida de RPG
foi live action, fez-se necessário dar estímulo à criatividade com indumentária, elementos de cenas
(cenografia) e sons.

Inicialmente para a preparação da aventura, dois alunos da turma acima foram convidados para atuarem
como lideres dos grupos que representam as teorias do flogístico e do oxigênio e foram preparados pelo
pesquisador de forma a possibilitar a condução do jogo, tendo suporte dos conteúdos históricos e
epistemológicos.

No primeiro momento foi aplicado um instrumento de pesquisa do tipo questionário acerca dos
conhecimentos relacionados à história da química do século XVIII, epistemologia da ciência dos séculos
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XVII, XIX e XX. Em seguida, houve a separação da turma em dois grupos, os seguidores do flogístico e do
oxigênio, para prepará-los sobre os conteúdos discutidos no jogo como na construção de seus
personagens, com suas habilidades e sua ambientação em um tempo de quatro horas-aula.

O segundo momento consistiu na aplicação da aventura de RPG, intitulada “A superação do flogístico: o
calórico disfarçado”, em que foi desenvolvida em quatro ambientes: o auditório de química, a sala de
estudos, o laboratório de informática e o laboratório de química do Departamento de Química da
Universidade Federal Rural de Pernambuco, caracterizado no ambiente do enredo correspondendo
respectivamente ao hall da Academia de Ciências, a biblioteca da academia, ao laboratório de medições e
ao laboratório secreto de Lavoisier, durante duas horas-aulas.

Na semana seguinte foi reaplicado o mesmo questionário como pós-teste, para avaliar se houve relevância
na aplicação do jogo sobre os conteúdos abordados, adicionado de mais uma questão sobre a adequação
da metodologia utilizada no jogo e a importância desse tipo de estratégia para a aprendizagem do
desenvolvimento histórico e epistemológico da ciência no ensino superior, na disciplina de história da
química, em especial, e da contribuição na prática docente do professor em formação inicial.

Resultados e Discussões

A apresentação do RPG como ferramenta didática na aprendizagem dos alunos da disciplina de História da
Química, a princípio trouxe inseguranças porque a maioria dos alunos nunca teve conhecimento sobre esse
tipo de jogo, o que caracteriza essa estratégia como inovadora, e despertou a curiosidade ligada ao
interesse de participação, após os esclarecimentos do pesquisador.

As respostas do questionário foram analisadas após leitura cuidadosa dos textos e foram estabelecidas
quatro categorias de respostas dos alunos no pré-teste e pós-teste, que são as seguintes: I correta, II
parcialmente correta, III incorreta, IV sem resposta.

1ª - A química se constitui como uma ciência, a partir da busca do homem pela natureza da matéria. O
conhecimento científico construído tem sua natureza enraizada nas concepções filosóficas. Quais são as
bases filosóficas da química no século XVIII A nossa expectativa de resposta seria o aluno fazer referência
ao empirismo (experiência) e ao racionalismo (razão), visto que ambos são filosofias do século XVII.
Nenhum aluno foi considerado dar a resposta correta. Nove alunos foram considerados dando respostas
parcialmente correta, quando fazem referência a uma perspectiva filosófica empirismo ou racionalismo
e/ou citam o raciocínio indutivo ou dedutivo como sendo perspectiva filosófica. Por exemplo, a resposta do
A-5: “As bases filosóficas da química do século XVIII era o indutivismo, como exemplo temos a teoria de
Copérnico que não contou com experimentação. Outra base foi o empirismo onde as teorias eram criadas
a partir de experimentos”.

Cinco alunos responderam de forma incorreta, quando utilizam exemplos de teorias científicas e não as
relacionam com as filosofias, conforme a resposta do A-7: “O flogístico com Stahl. Exemplo: a calcinação,
combustão”.

.2ª - O flogístico a primeira teoria geral da química que nasceu no século XVIII, tendo como seu maior
sistematizador, Stahl, deu grandes colaborações à química. Existe uma corrente historiográfica que
assume a teoria do flogístico como errônea e que atrasou o desenvolvimento da Química. Outra corrente
assume que o flogístico teve um relevante papel no desenvolvimento da Química, contribuindo inclusive
com Lavoisier. Discuta essas duas perspectivas historiográficas e assuma sua posição.

Aqui nos interessa analisar a resposta considerada correta, como foi proposta por nove alunos. A nossa
expectativa de resposta seria o aluno perceber a importância da teoria do flogístico para o
desenvolvimento da teoria do oxigênio por Lavoisier, a exemplo da resposta do aluno A-4:

A corrente que considera a teoria do flogístico como errônea leva em
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consideração o que se sabe depois de muitas pesquisas a respeito. A corrente que
considera a teoria como papel importante considera toda a situação de contato
em questão. Contexto filosófico, instrumental. Acredito que a segunda concepção
aqui citada esteja mais correta por levar tais situações em consideração no
momento de análise da teoria do flogístico, foi através desta análise que Lavoisier
encontrou e provou erros que continha.

Três alunos responderam conforme a categoria II, quando consideram a relevância da teoria, mas não
assumem uma posição, como a resposta do A-7: “Com o flogístico surgiram várias colocações, hoje, tida
como errônea, como o caso do fim de uma combustão. Hoje, sabemos que se dá por falta de oxigênio,
porém no conceito de Stahl se tratava do ar se encontrar saturado de flogístico.”

Um aluno foi colocado na categoria incorreta, quando considerou a teoria do flogístico como um atraso no
desenvolvimento da química na época,: “A corrente que fala de atraso no desenvolvimento da química
(A-13)”. E, apenas um aluno optou em não responder. A maioria dos alunos deu reposta satisfatória sobre
a relevância da teoria do flogístico para o desenvolvimento da química no século XVIII, contribuindo
inclusive com Lavoisier na formação de sua teoria, a teoria do oxigênio. Percebemos então a contribuição
das discussões em aulas que esses alunos tiveram acerca desses assuntos.

3ª – O gás puro descoberto por Scheele, o ar deflosgisticado de Priestley e o oxigênio de Lavoisier são a
mesma substância. Contudo os dois primeiros assumem essa substância por dentro de uma perspectiva
teórica (flogístico), sendo que Lavoisier identifica a substância estabelecendo outra perspectiva teórica.
Para você, quem foi o descobridor dessa substância

Nessa questão é possível encontrar apenas três das categorias, a categoria I, quando dez alunos assumem
a posição kuhniana, isto é, Lavoisier ao perceber falhas na teoria do flogístico tenta refutá-las e dessas
contestações ele descobre o oxigênio porque entende a verdadeira natureza desse gás, produzido por
Scheele e Priestley anteriormente, enquadrando-o em uma nova teoria, conforme a resposta do aluno A-1:
“Não há uma unaminidade em relação a essa questão. Scheele e Priestley descobriram o oxigênio antes de
Lavoisier, mas este último deve ser considerado como o primeiro a propor sua interpretação dentro de
uma nova teoria, assumindo assim um novo olhar para o fato”.

A categoria II foi considerada parcialmente correta, descrita por três dos alunos, porque não assumiram
uma posição, deixando claro que os três cientistas tiveram relevância, contudo, essa discussão é
pertinente até os dias de hoje, pois ainda não é resolvida na comunidade científica. Thomas Kuhn (1962)
em seus ensaios relata que é nesse momento que se estabeleceu um novo paradigma na ciência, a
revolução química de Lavoisier e, portanto, foi Lavoisier seu único descobridor.

A categoria III, quando um único aluno assume que a descoberta não foi feita por nenhum dos cientistas,
pois se já existia o oxigênio então ninguém pode assumir sua descoberta. É interessante refletir sobre essa
posição do aluno. Assemelha-se a afirmativa de que “Química é tudo”, pois se essa disciplina trabalha com
a matéria e essa sempre existiu daí se aceita a afirmativa do aluno como verdadeira. Essa discussão
remete ao desenvolvimento de uma disciplina que, segundo a visão de Kuhn (1962), é preciso existir uma
matriz curricular para sua existência.

4ª – Lavoisier ao desprezar o flogístico na apresentação de uma memória à Academia Real (BROCK, 1992)
de Ciência demonstrou que a matéria do fogo não está presente na substância inflamável e sim numa
porção prodigiosa do ar, mas não conseguiu convencer os seus pares. Como você analisa essa posição dos
acadêmicos frente a uma nova teoria

A nossa expectativa de resposta seria o aluno considerar a dificuldade que uma comunidade científica tem
em aceitar um novo paradigma, visto que apesar das evidências que favoreciam a teoria do oxigênio,
alguns químicos importantes, como Joseph Priestley, continuaram não aceitando a teoria do oxigênio
(BROCK, 1992).
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A análise das respostas dessa questão deu origem a três das categorias construídas anteriormente. A
categoria I, com nove alunos apresentando respostas consideradas corretas, quando exprimem a ideia de
que a comunidade científica tem resistência para aceitar uma nova teoria, como a resposta do aluno A-1:
“Uma nova teoria, que pretendia explicar um novo ponto de vista deve ser analisada com mais rigor. Isso
explica o fato de alguns químicos não aceitarem a nova teoria e até morrerem acreditando na teoria do
flogístico”.

A categoria III, incorreta, quando três alunos não assumem a posição dos acadêmicos frente às novas
teorias, como a resposta do A-10: “Como se tratava de algo novo, que ‘derrubava’ uma teoria já
existente”. A IV categoria foi representada por dois alunos que não responderam.

5ª Questão – Para Tomás Kuhn a teoria de Lavoisier em oposição a Teoria de Stahl significou um período
de revolução na História das Ciências. Embora ainda exista muita discussão acerca desse momento na
História das Ciências, argumente se houve uma revolução química Ou evolução química

A expectativa de resposta para essa questão baseia-se na epistemologia kuhniana, pois a superação da
teoria do flogístico configurou uma revolução científica, devido à descoberta do oxigênio, ou melhor, a
nova interpretação de Lavoisier para esse gás, e a síntese da água terem sido fatos importantes na
história que caracterizam as origens da ciência química moderna (GOLDFARB, 1993). E por ser um
momento histórico que mudou a matriz disciplinar, ou seja, a mudança do paradigma vigente é que se
argumenta como uma revolução química. A categoria I, correta, sendo visualizada em apenas três alunos.
“Penso que foi uma revolução, pois houve uma ruptura nas teorias e não complemento ou
desenvolvimento de uma para outra (A-8)”. Nove alunos responderam enquadrados no critério III,
incorreta, quando assumem a ideia de evolução da ciência: “Acredito que houve evolução, uma vez que
fora substituído um modelo que existia baseado, não apenas, em questões filosóficas, mas também, em
provas obtidas de estudos sistematizadores (A-4)”. Dois dos alunos optaram por não responder.

O mesmo questionário foi aplicado aos alunos, a título de pós-teste, sendo adicionada mais uma pergunta,
a qual avaliaria a opinião dos alunos sobre a estratégia didática utilizada, o RPG, no ensino de química.
Apenas seis alunos enviaram suas respostas (A-1, A-5, A-3, A-7, A-8 e A-14) e, por isso, nossa análise
contará apenas com esses dados, seguindo as mesmas categorias já estabelecidas no pré-teste, como
segue:

Na primeira questão nenhum dos alunos obteve evolução em suas respostas, ainda permanecem com uma
visão parcial das bases filosóficas, pois confundem pensamento com filosofia, isto é, o empirismo ou
racionalismo com o indutivismo ou dedutivismo, ou continuam sem identificar essas correntes filosóficas.

Na segunda, interessava-nos conhecer a posição do aluno frente às duas correntes historiográficas que
colocam a teoria do flogístico como avanço e/ou atraso para o desenvolvimento da química. Constata-se
que o A-1, A-3, A-5, A-8 e A-14 permanecem com pensamento de colaboração da teoria do flogístico para
o crescimento da ciência química, já o A-7 continua sem assumir a sua posição, apenas reconhecendo as
duas visões.

Na terceira, nenhum aluno consegue assumir a posição de Kuhn considerando ser Lavoisier o único
descobridor do oxigênio, possivelmente por ainda não se ter um consenso entre os cientistas da
descoberta do oxigênio (MAAR, 2008).

Na quarta, percebe-se que o A-1, A-3 e A-5 permanecem com respostas corretas, mesmo não deixando
clara a perspectiva kuhniana; o A-14 assumi sua posição mesmo sem a visão de Kuhn, o que
anteriormente nada havia respondido; o A-7 não consegue evoluir sua resposta, permanecendo incorreta;
já o A-8, houve uma nítida evolução de sua resposta, de incorreta para correta, como segue: pré-teste -
“Os acadêmicos consideravam o flogístico como substância pertencente aos materiais e o que Lavoisier
dizia constratava com suas idéias.”; e pós-teste:
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É natural, pois tudo que é novo está propenso à resistência. A teoria do Flogístico
era muito forte e muito bem aceita na época. Abandoná-la seria muito difícil.
Talvez por isso, Lavoisier não conseguiu convencer a todos. Acredito também que
a falta de experimentos mais eficazes pra comprovar a ideia de Lavoisier
contribuiu para a posição desfavorável por parte da comunidade científica.

Essa questão ficou clara com a aventura vivenciada, isto é, os próprios alunos enquanto
jogadores/personagens debatiam muito acerca dos dois paradigmas, o flogístico e o calórico e, a cada
momento que trilhavam pela aventura esse embate aumentava, provando a resistência por parte dos
flogistionistas em aceitar a teoria do calórico, proposta por Lavoisier.

Na quinta, constatamos que o A-1 e A-8 permaneceram com as respostas corretas, mas só no A-8 é que
se configura a resposta mais completa, ou seja, a contemplação da visão de ciência nessa época, como
segue:

Acredito que houve uma revolução, pois a química mudou completamente após a
Teoria do Oxigênio. Lavoisier conseguiu, além de acabar com a teoria do
flogístico, organizar a química como ciência. Elementos, nomenclatura, livros e
estudos de forma mais coesa, unificada. A química passou a ser vista como uma
ciência e não como um mero ramo de estudo da física ou medicina.

E, o A-7 e o A-3 mudaram seu pensamento acerca da natureza desse conhecimento, como abaixo:
pré-teste - “Houve um evolução química, ou seja, a nova teoria foi fruto da necessidade de suprir os
problemas da teoria do flogístico, consistindo numa evolução da química.”; e pós-teste - “Houve uma
revolução química, visto que se rompeu totalmente com uma teoria para o estabelecimento de outra, bem
diferente. Houve a mudança do programa de pesquisa, isso consiste em uma revolução”.

Percebemos aqui, mais uma vez a relevância da aventura de RPG na aprendizagem dos alunos, enquanto
estratégia didática inovadora, na aquisição de conhecimentos anteriormente não construídos.

Na sexta, esperávamos que os alunos avaliassem a metodologia utilizada na pesquisa e a relevância dela
em sua prática docente de forma positiva como considerada pelas respostas de alguns alunos a exemplo
do aluno A-3:

A proposta utilizada foi bastante inovadora e trouxe benefícios para a
aprendizagem. O conteúdo químico abordado dessa maneira pode sensibilizar os
alunos, a fim de gerar uma motivação que contribui para um melhor
entendimento. Por meio desse jogo, o aluno aprende brincando, tornando o
ensino mais prazeroso. Como futuro docente, conhecer diversas abordagens de
ensino é de suma importância para uma eficiente formação.

De forma unanime, os alunos reconhecem o caráter lúdico do RPG na aprendizagem dos alunos,
valorizando a construção histórica da Química para o ensino dessa disciplina no ensino básico e superior e
declarando sua importância: “Se tivesse feito o jogo antes da prova, teríamos tirado nota melhor”. Em
vários momentos foi visto o prazer e a interação que proporciona o RPG em seus rostos.

Considerações Finais

Considerando os resultados obtidos nos questionários, não podemos garantir a eficácia do jogo no
processo de aprendizagem, visto que a pesquisa foi prejudicada pela falta de retorno dos pós-testes pelos
alunos participantes. Já que foram entregues apenas seis respostas do total de quatorze por e-mail.

Entretanto, se considerarmos apenas os questionários entregues, podemos afirmar que, a partir dos
resultados obtidos, a introdução desse jogo, enquanto atividade lúdica no cotidiano escolar desses
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estudantes foi muito importante. O RPG exerceu uma influência nesses alunos, pois quando eles estavam
envolvidos emocionalmente na ação, tornou-se mais fácil e dinâmico o processo de ensino e
aprendizagem. Nesse sentido, o jogo apresentado atingiu seus objetivos quando, a partir das descrições
das falas dos alunos, eles conseguiram construir o conhecimento e serem críticos frente a um problema.
Nas discussões realizadas pelos alunos durante o jogo, suas falas, nas sugestões dadas para o
aperfeiçoamento e pelas respostas aos questionários, fica claro que os alunos reagiram bem ao jogo
proposto.
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