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GLOSSÁRIO 
 

Alcalinidade: É a capacidade que um sistema aquoso tem para neutralizar 

ácidos sem perturbar de forma extrema as atividades biológicas que nele 

decorrem.1 

 

Acidez: Uma substância pode ser considerada ácida quando o seu pH se 

encontra entre 0 e 7.2 

 

Ácido: Se refere a um composto capaz de transferir Íons (H+) numa reação 

química, podendo assim diminuir o pH duma solução aquosa, ou a um 

composto capaz de formar ligações covalentes com um par de elétrons. 

(FOGAÇA).3 

 

Ânion: É um íon com carga negativa.4 

 

Base: Uma base é qualquer substância que libera única e exclusivamente o 

ânion OH– em solução aquosa. (FOGAÇA).5 

 

Cátion: É um íon com carga positiva.6 

 

Função Inorgânica: vide Química Inorgânica. 

 

 

                                                 
1
 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcalinidade 

 
2
 Fonte: http://www.significados.com.br/ph/ 

 
3
 FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. Conceito de ácido, base e sal pela teoria de Arrhenius. Mundo 

Educação. >> http://www.mundoeducacao.com.br/quimica/conceito-acido-base-sal-pela-teoria-

arrhenius.htm << Acessado em 16 de junho de 2015. 

 
4
 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82nion 

 
5
 FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. Conceito de ácido, base e sal pela teoria de Arrhenius. Mundo 

Educação. >> http://www.mundoeducacao.com.br/quimica/conceito-acido-base-sal-pela-teoria-

arrhenius.htm << Acessado em 16 de junho de 2015. 

 
6
 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1tion 
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http://www.significados.com.br/ph/
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Íon: Um íon é uma espécie química eletricamente carregada, que resulta de um 

átomo ou molécula que perdeu ou ganhou elétrons.7 

Neutralidade: Diz-se que uma solução é neutra quando apresenta pH = 7.8 

 

Óxido: O óxido é um composto químico binário formado por átomos de 

oxigênio com outro elemento em que o oxigênio é o mais eletronegativo. 

(ALVES).9 

 

pH: pH é símbolo para uma medida físico-química potencial hidrogeniônico, 

que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução aquosa.10 

 

Sal: Em química, um sal é um composto que em água se dissocia num cátion 

diferente de H+ e um ânion diferente de OH. (FOGAÇA).11 

 

Solução Aquosa: É uma solução na qual o solvente é água, ou seja, é quando 

uma substância está dissolvida em água.12 

 

Química Inorgânica: Química inorgânica é o ramo da química que estuda os 

elementos químicos e as substâncias da natureza que não possuem o carbono 

coordenados em cadeias, investigando as suas estruturas, propriedades e a 

explicação do mecanismo de suas reações e transformações.13 

  

                                                 
7
 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Don 

 
8
 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Neutro 

 
9
 ALVES, Líria. Óxidos. R7 Brasil Escola. >> http://www.brasilescola.com/quimica/oxidos.htm << 

Acessado em 16 de maio de 2015. 
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 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/PH 

 
11

 FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. Conceito de ácido, base e sal pela teoria de Arrhenius. Mundo 

Educação. >> http://www.mundoeducacao.com.br/quimica/conceito-acido-base-sal-pela-teoria-

arrhenius.htm << Acessado em 16 de junho de 2015. 

 
12

 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Solu%C3%A7%C3%A3o_aquosa 

 
13

 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_inorg%C3%A2nica 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/PH
https://pt.wikipedia.org/wiki/Solu%C3%A7%C3%A3o_aquosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_inorg%C3%A2nica


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Conhecimento não é aquilo que você 

sabe, mas o que você faz com aquilo 

que você sabe."  

(Aldous Huxley) 
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RESUMO 

A presente monografia tem por objetivo apresentar o protótipo de um jogo 

eletrônico que visará auxiliar o ensino/aprendizagem de Química. O foco do 

jogo será o ensino de Química Inorgânica. O objetivo do jogo é aumentar o 

interesse dos alunos, fazendo com que os mesmos aprendam o conteúdo de uma 

forma mais divertida. O protótipo foi desenvolvido em HTML5/JavaScript, 

para que possa ser utilizado tanto em computadores, quanto em dispositivos 

móveis.  

Palavras-chave: Jogo, Química, Desenvolvimento, Ensino/Aprendizagem, 

Lúdico.  

  



ABSTRACT 

This monograph aims to present the prototype of an electronic game that will 

aim to complement the teaching / learning chemistry. The game's focus will be 

teaching Inorganic Chemistry. The goal is to increase students' interest, so that 

they learn the content in a more fun way. The prototype was developed in 

HTML5 / JavaScript, so it can be used both in computers, as for mobile devices. 

Keywords: Game, Chemistry, Development, Teaching / Learning, Playful.   
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1. Introdução 
 

As inovações tecnológicas têm feito mudanças no modo como vivemos e 

essas mudanças se estendem também à Educação. O uso dessas tecnologias 

como ferramentas auxiliares no ensino pelos docentes proporciona uma nova 

maneira de os estudantes adquirirem informação. Moraes (1998) afirma que 

muitas escolas ainda utilizam modelos pedagógicos defasados. Silva (2005, p. 

14) afirma que há também certa resistência por parte de profissionais da 

Educação em utilizar tais tecnologias no ambiente escolar, pois alguns 

professores não possuem conhecimento técnico de como fazer uso dessas 

tecnologias em sala de aula.  

Para Marcatto (1996), a utilização de jogos em sala de aula torna a mesma 

mais produtiva, pois o aluno se envolve mais com o assunto ensinado pelo 

professor, e no ato de jogar o aluno se divertindo acaba aprendendo o conteúdo 

da disciplina sem perceber que está aprendendo. Nesse contexto, Tarouco et al 

(2004) defendem que o ato de jogar acaba deixando os alunos mais motivados, 

pois eles criam o hábito de persistir ao tentar superar os desafios impostos nos 

jogos. Moran (2000, p.17-18) afirma que alunos curiosos e motivados facilitam 

o processo de ensino-aprendizagem, pois para o autor, esses alunos estimulam 

as melhores qualidades do professor, ajudando os seus professores a lhes 

ajudarem melhor.  

Morais (1994, p. 61) supõe que a adoção de características lúdicas no 

processo de ensino-aprendizagem pode não ter sido adotada por alguns 

professores por eles terem a crença de que jogos levariam os seus alunos a 

adotarem um comportamento indisciplinado, pois do ponto de vista desses 

professores, os jogos trariam em si elementos perturbadores da ordem. Por 

outro lado, Almeida (1984, p.32) defende a ideia de que o jogo é um meio 

indispensável para disciplinar o trabalho do aluno, incutindo-lhe 

comportamentos básicos necessários à formação de sua personalidade. 

 

 



1.1. Problemática 

 

No currículo escolar, existem algumas disciplinas que possuem uma 

estreita relação entre si, complementando os seus conteúdos. Como por 

exemplo, Química, que se relaciona com Física e Biologia, ditas Ciências da 

Natureza. A Química fica responsável pelo estudo da matéria e das 

transformações que ela sofre. Segundo Pontes et al (2008), é na interação com o 

mundo ao seu redor que o aluno começa a desenvolver os seus primeiros 

conhecimentos acerca de temas relacionados a Química, através das suas 

atividades cotidianas. Para Moreira (2006), a motivação para se aprender 

Química pode ser alcançada com a laboração de um material didático que 

permita a integração entre o conhecimento prévio do aluno e a nova informação 

apresentada pelo professor. Cardoso (2000) afirma que: 

O estudo da química deve-se principalmente ao fato de possibilitar ao 
homem o desenvolvimento de uma visão crítica do mundo que o cerca, 
podendo analisar, compreender e utilizar este conhecimento no 
cotidiano, tendo condições de perceber e interferir em situações que 
contribuem para a deterioração de sua qualidade de vida, como por 
exemplo, o impacto ambiental provocado pelos rejeitos industriais e 
domésticos que poluem o ar, a água e o solo. Cabe assinalar que o 
entendimento das razões e objetivos que justificam e motivam o 
ensino desta disciplina, poderá ser alcançado abandonando-se as aulas 
baseadas na simples memorização de nomes e fórmulas, tornando-as  
vinculadas aos conhecimentos e conceitos do dia-a-dia do alunado. 

Uma pesquisa realizada por Araújo Junior et al (2013) sobre 

ensino/aprendizagem de Química realizada nas escolas do município de 

Ouricuri-PE, demonstrou que de acordo com o ponto de vista dos pedagogos 

entrevistados, a falta de aulas práticas é um dos principais aspectos que 

atrapalham os aprendizado de Química. Os professores entrevistados 

afirmavam que além da falta de aulas práticas atrapalhar o aprendizado de 

Química, também apontaram que o desinteresse pela matéria por parte dos 

alunos atrapalha o seu ensino. Para Damásio et al (2005), o fato de as escolas 

não tomarem as aulas experimentais como método de valorização e estímulo ao 

aprendizado é uma das grandes dificuldades do ensino de Química. Em Brasil 

(2002), temos: 

 [...] a Química pode ser um instrumento da formação humana que 
amplia os horizontes  culturais  e  a  autonomia  no  exercício   da   
cidadania,   se   o conhecimento  químico  for  promovido  como  um  
dos  meios  de  interpretar  o mundo  e  intervir  na  realidade,  se  for  



apresentado  como  ciência,  com  seus conceitos,  métodos  e  
linguagens  próprios,  e  como  construção  histórica, relacionada  ao  
desenvolvimento  tecnológico  e  aos  muitos  aspectos  da  vida em 
sociedade. (BRASIL, 2002, p. 87). 

Em uma pesquisa realizada por Freire & Santos (2013), em uma escola 

pública do município de Esperança-PB, mostrou que aproximadamente 60% 

dos alunos entrevistados afirmavam ter dificuldades com a nomenclatura das 

substâncias estudadas em Química Inorgânica, além de a pesquisa revelar que 

os alunos consideram as principais causas no baixo rendimento no processo de 

ensino/aprendizagem a didática dos professores, com aproximadamente 46,6% 

das respostas, e a linguagem dos livros, com aproximadamente 43,3% das 

respostas. 

Diante disso, o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no 

ensino/aprendizagem da disciplina de Química Inorgânica poderia tornar a 

disciplina mais atrativa, fazendo com que os alunos aprendessem mais 

facilmente a nomenclatura de seus compostos químicos? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Desenvolver o protótipo de um jogo educativo para o ensino da 

Nomenclatura de Química Inorgânica. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Aplicar um questionário com alunos para a verificação da 

viabilidade de se construir o jogo; 

 Codificar protótipo; 

 Testar protótipo com alunos; 

 Apresentar o protótipo a professores de Química para ser avaliado 

pelos mesmos. 

 



1.3. Justificativa 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (Brasil, 1998) defendem a 

utilização das tecnologias nos mais diversos níveis e áreas curriculares. Por sua 

vez, as políticas governamentais, tais como o Programa Nacional de Informática 

Educativa (PROINFO) e a Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED), 

endossam essa recomendação (Castro Filho et al., 2008). 

Diante disso, o desenvolvimento das tecnologias digitais e o crescimento 

das redes interativas tendem a colocar os processos de ensino/aprendizagem 

diante de um caminho sem volta, pois a tecnologia tem alterado o ambiente 

educacional. Nesse sentido, Moran (2000, p.12) afirma: 

Como em outras épocas, há uma expectativa de que as novas 
tecnologias nos trarão soluções rápidas para o ensino. Sem dúvida as 
tecnologias nos permitem ampliar o conceito de aula. [...] Mas se 
ensinar dependesse só de tecnologias já teríamos achado as melhores 
soluções há muito tempo. Elas são importantes, mas não resolvem as 
questões de fundo. Ensinar e aprender são os desafios maiores que 
enfrentamos em todas as épocas e particularmente agora em que 
estamos pressionados pela transição do modelo de gestão industrial 
para o da informação e do conhecimento. 

Uma quantidade cada vez maior de instrumentos que podem ser usados na 

educação está se tornando cada vez mais disponíveis, mas não se deve esquecer 

de que as máquinas são úteis para processar informação, pois Cleveland (1985, 

p.20) afirma que: 

pessoas têm que fazer todo o resto - definir necessidades e propósitos 
humanos, selecionar e analisar os dados relevantes, estabelecer as 
aquisições a serem feitas, estimular as inferências percepções e a 
imaginação, criar as organizações, tomar decisões, emitir ou 
implementar instruções, e acima de tudo, lidar com outras pessoas. 

 

 

  



2. Referencial Teórico 
 

Essa sessão apresenta a pesquisa feita acerca do estado da arte do 

problema apresentado. 

 

2.1. O Uso de Tecnologias na Educação 

 

A utilização de computadores nas escolas públicas do Brasil teve início na 

década de 1980, nesse mesmo período, outros países estavam em fase de 

disseminação do uso dessa tecnologia (Almeida, 2008). O primeiro programa 

do governo de uso pedagógico do computador no Brasil implantou cinco 

centros-piloto em universidades públicas (Andrade & Lima, 1993) por meio do 

Projeto EDUCOM. 

Com a evolução tecnológica no meio social, há uma necessidade por parte 

do ambiente educacional de tentar acompanhar essas mudanças. Tais mudanças 

alteram a maneira como se trabalha o processo de ensino/aprendizagem. O 

modelo educacional deve fornecer ao estudante um ambiente que estimule o 

desenvolvimento de sua autonomia para a solução de situações-problema 

presentes em seu cotidiano. Entretanto, a maioria das escolas não possui um 

modelo educacional que proporcione ao aluno o exercício da sua cidadania 

(Silva, 2005). Para tanto, é preciso alterar as políticas da escola, para que a 

escola possa exercer a sua função de incentivo a construção do conhecimento. 

Kenski (2004) diz: 

Um novo tempo, um novo espaço e outras maneiras de pensar e fazer 
educação são exigidos na sociedade da informação. O amplo acesso e o 
amplo uso das novas tecnologias condicionam a reorganização dos 
currículos, dos modos de gestão e das metodologias utilizadas na 
prática educacional. (KENSKI, 2004, p.92). 

Sobre a utilização das TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação) na 

escola, elas necessitam ser utilizadas para a promoção mudanças no processo de 

ensino-aprendizagem, democratizando o acesso ao conhecimento. O ideal é que 

as TICs sejam utilizadas como ferramentas auxiliares ao processo de ensino-

aprendizagem, proporcionando novas oportunidades de aquisição de 



informações que, com a ajuda do professor, possam ser transformadas em 

conhecimentos. Segundo Sculley (1989, p. 1058): 

Estamos a ponto de criar novas ferramentas que, como a imprensa, irá 
dar mais poder aos indivíduos, abrir novas áreas de conhecimento, e 
forjar uma comunidade de ideias. Esse núcleo de tecnologias e de 
ferramentas ajudará a criar um novo ambiente para uma vida de 
aprendizagem. 

Devido à grande diversidade dos recursos disponíveis, o uso das 

tecnologias trouxe uma melhor oportunidade de aprendizagem aos alunos, 

entretanto, provocou certa insegurança na grande maioria dos profissionais da 

educação que acreditavam que seriam substituídos pelas máquinas (Silva, 

2005). Com a utilização de tecnologias, como o computador, alguns professores 

não se sentiram muito à vontade, tendo vista que os alunos possuíam mais 

conhecimentos técnicos que os seus, gerando uma certa resistência em aplicar a 

Informática na Educação (Silva, 2005). Kearsley (1993) considera que a 

qualidade do professor é um dos vários fatores que alteram a efetividade do uso 

da tecnologia na educação, e ele afirma que a tecnologia amplifica as habilidades 

humanas, ajudando os professores a obterem os melhores resultados, porém 

não pode ajudar muito, se os professores não tiverem as habilidades adequadas. 

Como afirma Kearsley (1996, p.4, apud Stahl, 1997), “se queremos ver a 

tecnologia ter mais impacto nas escolas e nas organizações de treinamento, 

precisamos ter como nossa principal prioridade a preparação de bons 

professores.”. 

Nem todos os professores tiveram essa resistência em aderir à ideia da 

introdução das TICs na escola, pois acreditavam que a aquisição desses 

equipamentos resolveria os problemas de ensino/aprendizagem. Coombs (1976, 

p.238) já afirmava: 

O professor, na maioria das vezes, é preparado para o ensino de ontem 
e não para o de amanhã, e se por acaso for preparado para o ensino de 
amanhã, logo se verá impedido de utilizar o seu preparo ao deparar-se 
com a realidade de seu primeiro emprego. A partir de então seu 
crescimento profissional é, na melhor das hipóteses, problemático. (...) 
É claro que os sistemas não se modernizarão sem que todo o modo de 
formação de professores passe por uma completa revisão, dinamizado 
pela pesquisa pedagógica, torne-se intelectualmente mais rico e 
estimulante, e vá além da formação pré-serviço, para tornar-se uma 
contínua renovação profissional para todos os professores. 

 



2.2. Jogos Digitais na Educação 

 

Para Piaget (1994), o jogo infantil está relacionado com valores morais, 

valores esses que estão ligados a um complexo esquema de regras sociais. Para 

ele, o modo como a criança joga reflete o seu modo de lidar como o mundo 

externo e interno. Piaget (1994) afirma que a dimensão da consciência da 

criança se apresenta no seu ato de jogar. 

“Ora, as regras, que a criança aprende a respeitar, lhes são 
transmitidas pela maioria dos adultos, isto é, ela as recebe já 
elaboradas, e, quase sempre, nunca elaboradas na medida de suas 
necessidades e de seu interesse, mas de uma vez só pela sucessão 
ininterrupta das gerações adultas ulteriores.”(Piaget, 1994, p. 23). 

Nesse sentido, o jogo seria um instrumento que colocaria a criança como 

sujeito moral na sociedade. 

Vigotski (1998) afirma que o jogo é mais que um brinquedo que oferece 

prazer à criança, o jogo é um instrumento que preenche as suas necessidades 

infantis, e varia de estágio, dependendo das condições físico-motoras e afetivas. 

Para ele, a consciência surge paralelamente ao desenvolvimento do sentido de 

jogar. Para uma criança pequena, o brinquedo pode ser um jogo sério, e o que 

seria sério para ela vai depender do desenvolvimento de seu universo 

imaginário. 

Freud (1973a), propõe que, para se analisar o relacionamento entre a 

criança e o brincar, deve-se pensar na oposição entre o mundo da imaginação e 

as experiências concretas das crianças. Para Freud, essa oposição entre o real e o 

imaginário só termina quando a criança para de brincar, encarando a realidade 

da vida com um olhar adulto. 

“Ao crescer, as pessoas param de brincar e parecem renunciar ao 
prazer que obtinham de brincar. Contudo, quem compreende a mente 
humana sabe que nada é tão difícil para o homem quanto abdicar de 
um prazer que já experimentou. Na verdade, nunca renunciamos a 
nada, apenas trocamos uma coisa por outra.” (Freud, 1973ª, p. 1345). 

O computador é uma ferramenta poderosa, que quando usada para 

propósitos educacionais, possibilita ao professor enriquecer sua prática 

pedagógica, fazendo uso de recursos multimídia, tais como jogos, vídeos, 

animações, entre outros materiais que tornam o aprendizado do aluno algo 



divertido. Para Marcatto (1996) transformar a aula em jogo facilita o 

envolvimento do aluno com o tema, tornando a aula mais agradável, divertida e 

produtiva. O jogo muitas vezes é utilizado para despertar o interesse do aluno, 

ensinando os conteúdos de uma forma em que ele não perceba que está 

aprendendo. Entretanto, deve-se tomar cuidado para que o jogo não perca o seu 

caráter lúdico, deixando-o algo excessivamente didático. O objetivo do jogo é, 

antes de qualquer coisa, jogar (FORTUNA, 2000). Para Botelho (2004), os jogos 

podem ser utilizados de diferentes formas: 

[...] para treinamento de habilidades operacionais, conscientização e 
reforço motivacional, desenvolvimento de insight e percepção, 
treinamento em comunicação e cooperação, integração e aplicação 
prática de conceitos aprendidos e até mesmo assessment (avaliação da 
aprendizagem). 

O uso de jogos digitais como ferramentas pedagógicas proporciona ao 

aluno motivação, desenvolvendo o hábito de persistência no desenvolvimento 

de desafios Tarouco et al (2004). Os jogos, do ponto de vista de crianças e 

adolescentes, se constituem a maneira mais divertida de aprender. Os jogos 

educacionais utilizam uma abordagem autodirigida, onde o indivíduo aprende 

por si só, através da descoberta de relações e da interação com o software. É aí 

que entra o papel do professor, como moderador, orientando e selecionando 

softwares que estão de acordo com a sua prática pedagógica. Soloway (1991) 

afirma: 

As novas gerações, criadas com a TV, já estão familiarizadas com os 
videogames, como a geração Nintendo, e aplicações de multimídia, 
explorando recursos como gráficos, fotos, vídeos, música e efeitos 
sonoros, alcançam o mesmo nível dos jogos eletrônicos, que tanto 
interesse despertam em crianças e até adultos, criando uma nova 
forma de aprender. 

O crescimento da Internet possibilitou a utilização de novas ferramentas 

para apoiar o processo de ensino-aprendizagem. Entre essas ferramentas temos 

os jogos educacionais via Web que nos dão a possibilidade de uma 

aprendizagem assíncrona, agregação e processamento dos dados, interação em 

tempo real através de uma população geograficamente dispersa e um cenário 

dinâmico. 

A utilização desses novos recursos modifica a dinâmica do ensino, as 

estratégias e o comprometimento de alunos e professores. Com esses novos 

recursos e ferramentas, a educação pode ensejar uma aprendizagem 



significativa, proporcionando que o aluno aprenda de forma dinâmica e 

motivadora. Os avanços das tecnologias de softwares facilitaram o processo de 

construção de jogos educacionais, fazendo com que professores possam passar 

de meros expectadores e avaliadores para produtores de jogos educacionais, 

capacitando-se para isso e podendo produzir softwares de qualidade, 

contextualizados com a sua realidade. 

 

2.3. Jogos Digitais no Ensino de Química 

 

Para Lima e Moita (2011), a utilização de recursos tecnológicos no ensino 

de Química requer um planejamento, cuja metodologia esteja centrada na 

realidade da vida e no social. Segundo as autoras, a metodologia empregada 

pelo professor, deve então ter por meta envolver os alunos no estudo de 

Química, através da análise e elucidação dos fenômenos dos mundos natural e 

virtual com as quais apreenderão os contornos das questões socioambientais. 

Desse modo, a educação cumprirá sua função social, pois o 

ensino/aprendizagem proposto não se limitaria apenas a transmissão dos 

conteúdos abordados pela disciplina, a educação seria desenvolvida através de 

uma metodologia que se insere na vida dos alunos e os liga ao contexto 

tecnológico. 

“[...] é preciso objetivar um ensino de Química que possa contribuir 
para uma visão mais ampla do conhecimento, que possibilite melhor 
compreensão do mundo físico e para a construção da cidadania, 
colocando em pauta, na sala de aula, conhecimentos socialmente 
relevantes, que façam sentido e possam se integrar a vida do aluno.” 
(BRASIL, 1999, p.68). 

É necessário que os professores conheçam as novas tecnologias e saibam 

usá-las para melhorar os seus métodos de ensino. O trabalho do professor não é 

só transmitir o conhecimento, mas o apresentar de uma maneira que seja 

estimulante para os seus alunos, com o intuito de utilizar as tecnologias para 

fazer com que o processo de aprendizagem seja interativo e lúdico. O uso dessas 

tecnologias no ensino de Química deve explicitar seu caráter dinâmico, para que 

o conhecimento químico seja expandido como um conjunto de conhecimentos 



interativos que envolvem a interdisciplinaridade, possibilitando assim, a 

construção de conhecimentos voltados a vida (Lima & Moita, 2011). 

Para isso, é necessário que os ambientes de aprendizagem tecnológica 

estejam centrados numa infinidade de recursos metodológicos que demonstrem 

todo o seu potencial de reprodução do conhecimento. Os jogos digitais podem 

ser incluídos nesses recursos, pois estão passando a serem vistos não mais como 

nocivos, mas como objetos de estudo, representando uma ferramenta didática 

para o processo de ensino/aprendizagem. As metodologias de ensino que se 

utilizam jogos como ferramenta de ensino/aprendizagem despertam o interesse 

dos alunos, por meio de um recurso tecnológico atrativo a prazeroso para o 

desenvolvimento de suas habilidades cognitivas. Kishimoto (1999) afirma: 

“A utilização do jogo no campo do ensino e da aprendizagem 
proporciona condições para maximizar a construção do conhecimento, 
introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de 
iniciação e ação ativa e motivadora” (KISHIMOTO, 1999, p.37). 

Associar jogos digitais aos conceitos de Química favorece a aprendizagem 

através da utilização de uma metodologia que envolve a tecnologia e a influência 

da química na sociedade moderna. Para tanto, o jogo deve ser trabalhado com 

base nos jogos comerciais ou educativos, desde que ele seja útil para o meio 

didático. 

  



3. Metodologia 
 

Com relação à Natureza, esta pesquisa é aplicada, pois visa o 

desenvolvimento de um protótipo que seja utilizado nas aulas de Química pelos 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª ano do Ensino Médio. 

Já com relação à abordagem do problema, a pesquisa é quantitativa, pois 

através dos questionários aplicados, busca-se verificar o nível de interesse dos 

alunos por um aplicativo que una diversão com aprendizagem. 

Com relação ao Objetivo, essa pesquisa é explicativa-descritiva. É 

explicativa, pois pretende-se estudar as causas/variáveis para se poder construir 

uma ferramenta de química para o ensino/aprendizagem de Funções 

Inorgânicas da Química. Descritiva, pois pretendem-se analisar os dados 

oriundos de um levantamento que trate da percepção da ferramenta para os 

professores de Química. 

 

4. Trabalhos Relacionados 
 

Esta seção apresenta alguns trabalhos relacionados que serviram de base 

para o desenvolvimento do protótipo Opus Magna. 

 

4.1. MyQuímica 

 

O MyQuímica é um jogo didático, voltado para o ensino/aprendizagem de 

Química, que foi desenvolvido para ser executado em dispositivos móveis que 

usem a plataforma Android (SILVA et al. 2011). O jogo visa ajudar na 

nomenclatura de substâncias químicas com ajuda de uma Tabela Periódica na 

tela do dispositivo. 



Figura 1 - MyQuímica 

 

Fonte: SILVA et al. 2011 

No MyQuímica (Figura 1), durante as jogadas, aparece na tela o nome de 

um composto químico, como por exemplo, Bicarbonato de Sódio. O 

aluno/jogador deve arrastar da tabela periódica para um tudo de ensaio os 

elementos químicos que compõe essa mistura. Quando um elemento químico é 

selecionado, aparecem na tela o nome do elemento e a fórmula química. Na 

medida em que os elementos são colocados no tubo de ensaio, vai se formando 

um composto e sua fórmula é mostrada. Quando o aluno achar que a sua 

mistura está correta, ele aciona um botão “Misturar” que fará a verificação da 

resposta, caso ela esteja correta, aparecerá na tela mais informações sobre o 

elemento formado. 

 

4.2. Ludo Químico 

 

Trata-se de um jogo eletrônico de tabuleiro (GUERREIRO, 2009), onde o 

seu objetivo principal é levar um barril com produtos químicos para o local 

correto de reprocessamento e de estocagem (final do tabuleiro). Para isso, deve-

se jogar um dado, clicando-se no botão “Jogar”. O número que sair no dado será 

a quantidade de casas que o barril será deslocado. Algumas casas possuem um 

símbolo radioativo desenhado nelas (Figura 2), se o barril parar sobre uma 

dessas casas, será feita ao aluno/jogador uma pergunta sobre Química. Essas 



questões seguem os “Parâmetros Nacionais do Ensino Médio”, sendo assim, o 

Ludo Químico aborda todas as áreas da Química. À medida que o jogador vai 

acertando as perguntas, ele vai avançando no tabuleiro até chegar à última casa. 

Figura 2 – Ludo Químico 

 

Fonte: GUERREIRO, 2009 

 

4.3. Corrida Elementar 

 

Criado pelo Conselho Regional de Química de São Paulo (CRQ-IV), o jogo 

apresenta na tela de cada uma das quatro fases, fórmulas químicas, seus 

elementos químicos, nomes comuns, e para que essas substâncias servem na 

indústria e no cotidiano. O objetivo do jogo é unir os elementos químicos na 

ordem correta, identificados por símbolos e cores diferentes, e formar as 

moléculas das substâncias que aparecem em um painel com as fórmulas do lado 

direito da tela (Figura 3). O jogo tem por objetivo mostrar que a química não 

está limitada a um laboratório, mas que é uma ciência que faz parte do cotidiano 

de todos. 



Figura 3 – Corrida Elementar 

 

Fonte: CRQ-IV
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4.4. A Viagem de Kemi 

 

A série de jogos “A Viagem de Kemi”, produzida pela Universidade Federal 

de Santa Maria – RS, foi criada com o intuito de desmistificar o ensino de 

Química no Ensino Médio. A série conta com trinta e quatro temas de Química, 

totalizando cento e duas mídias audiovisuais, cento e duas mídias de áudio e 

cento e dois jogos eletrônicos (A Viagem de Kemi: Guia do Professor). 

No presente trabalho, serão abordados apenas dois temas, dentre os trinta 

e quatro da série A Viagem de Kemi, a saber, Ligações Químicas e Funções 

Inorgânicas. 

 

4.4.1. A Viagem de Kemi - Classificação e nomenclatura de ácidos, 

bases, sais e óxidos 
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 Fonte: http://www.crq4.org.br/jogo/ 

 

http://www.crq4.org.br/jogo/


Aqui, trata-se de um jogo de cartas de duas fases, Fácil e Difícil. Na 

primeira, é fornecido o nome e a fórmula estrutural do composto (Figura 4), e o 

jogador deve montar a fórmula molecular. Na Fase Difícil, é fornecido apenas o 

nome do composto, e o jogador deve montar a sua fórmula molecular. 

Figura 4 - A Viagem de Kemi - Classificação e nomenclatura de ácidos, bases, sais e óxidos 

 

Fonte: Página do projeto
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4.4.2. A Viagem de Kemi – Ligações Químicas 

 

Nessa versão, há uma corrida de carros. Mas antes da corrida, o jogador 

responde a um Quiz sobre Ácidos, Bases, Sais e Óxidos (Ligações Químicas), à 

medida que ele vai acertando as questões, ele vai ganhando itens, como por 

exemplo, turbo para o motor do carro. Durante a corrida, ele poderá usar os 

itens que ele ganhou para obter vantagem sobre os adversários (Figura 5). 
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 Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20318 

 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20318


Figura 5 - A Viagem de Kemi – Ligações Químicas 

 

Fonte: Página do projeto
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4.5. Matriz Comparativa 

 

A seguir temos uma tabela comparando as principais características dos 

jogos analisados: 

 

Tabela 2 - Matriz Comparativa 

Jogo Multiplataforma Disponível Online Necessita de 
Software 
Adicional 

MyQuímica Não Não Não 
Ludo Químico Não Não Sim 

Corrida Elementar Não Sim Sim 
A Viagem de Kemi – 

Classificação e 
nomenclatura de 

ácidos, bases, sais e 
óxidos 

Não Não Sim 

A Viagem de Kemi – 
Ligações Químicas 

Não Não Sim 

Fonte: Elaborada pelo autor 

                                                 
16

 Fonte: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20318 

 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/20318


Entre os jogos analisados, nenhum deles é de fato multiplataforma. O Jogo 

MyQuímica é destinado apenas a dispositivos portáteis que possuem o Sistema 

Operacional Android. Já o jogo Ludo Químico foi desenvolvido em Java, e pode 

ser executado em computadores com os Sistemas Operacionais Windows, Linux 

e MacOS. O jogo Corrida Elementar e a série de jogos A Viagem de Kemi foram 

desenvolvidos utilizando-se a tecnologia Flash, sendo executados em 

navegadores de computadores pessoais que executam Windows, Linux e Flash, 

mas não podem ser executados em dispositivos móveis.  

Dos jogos analisados, apenas o jogo Corrida Elementar está disponível 

para ser jogado online. O MyQuímica é um aplicativo instalável em dispositivos 

com Android, no Ludo Químico é feito o download de um aplicativo em Java e a 

série de jogos A Viagem de Kemi, apesar de ter sido desenvolvida em Flash, não 

está disponível para se jogar online, é necessário que o jogador faça o download 

dos jogos no formato .swf. 

A última análise feita foi sobre a necessidade de se instalar algum software 

adicional para poder se executar os jogos acima citados. Dentre os jogos 

analisados, o MyQuímica é o único que não necessita de um software adicional 

para ser executado, por se tratar de uma aplicação desenvolvida para um 

sistema específico. O jogo Corrida Elementar e a série A Viagem de Kemi 

necessitam do plug-in Flash Player para poderem ser executados em 

navegadores. Já o jogo Ludo Químico necessita da biblioteca Java RunTime. 

A ideia inicial era de se produzir o protótipo de um jogo para tablets com o 

Sistema Operacional Android, pois acreditava-se que os tablets distribuídos 

pelo Governo nas escolas usariam esse sistema. Após verificar-se que os tablets 

eram na verdade netbooks com o Sistema Operacional Windows 7, optou-se por 

procurar uma solução em que o jogo estivesse disponível online para os alunos, 

para que os mesmos não precisassem salvar os arquivos do jogo em seus 

computadores. Procurou-se também uma solução em que o aluno não 

precisasse instalar nenhum software adicional em seu computador para a 

execução do jogo. Por fim, foi estudada uma solução em que o jogo pudesse ser 

executado em diferentes sistemas operacionais de computadores e dispositivos 

móveis. 



5. Levantamento de Dados 
 

Para coletar informações de como os alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental e os alunos do 1º ano do Ensino Médio avaliam as suas aulas de 

Química, foi aplicado o questionário (Apêndice A) online. Para a aplicação do 

questionário foi utilizada a tecnologia Formulários Google. Esse questionário foi 

respondido por 46 alunos, e o mesmo também teve o intuito de verificar a 

viabilidade de construção do jogo.  

Após a aplicação do questionário e análise dos dados, verificou-se que, dos 

46 alunos entrevistados, apenas 37% responderam positivo para a existência de 

um Laboratório de Química em sua escola, enquanto que 63% responderam que 

sua escola não possui laboratório de Química, como se pode constatar no gráfico 

abaixo (Figura 6), o que revela um número ainda pequeno de escolas com 

laboratórios próprios para as práticas de Química, entre os alunos 

entrevistados. Por razões éticas, os nomes dos alunos e de suas respectivas 

escolas não serão revelados. 

Figura 6 – Gráfico 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Um laboratório de Química dentro da escola é algo importante para a 

aprendizagem dos alunos, pois as aulas práticas despertam o interesse por parte 

deles. Nem sempre é possível que a escola venha a possuir um laboratório, por 

37% 

63% 

Sua escola possui laboratório de Química? 

Sim

Não



esse motivos, jogos eletrônicos se tornam uma alternativa interessante, tendo 

vista a distribuição de computadores portáteis para os alunos, além de jogos 

didáticos como os citados na sessão Trabalhos Relacionados, que são gratuitos. 

Um professor de biologia ou de química pode, hoje, substituir uma 

parte das experiências de laboratório – que continuam formativas por 

outras razões – através das operações virtuais que tornam muito 

menos tempo e, portanto, densificam as aprendizagens, porque é 

possível multiplicar as tentativas e os erros, sabendo imediatamente 

os resultados, e modificar as estratégias de acordo com a necessidade. 

(PERRENOUD, 2000, p. 133) 

Apesar da ausência de um laboratório de Química, 32 pessoas 

responderam que seus professores passam o conteúdo em sala de uma maneira 

clara, conforme pode ser observado na Figura 7. Isso demonstra um esforço do 

professor, para suprir a falta de aulas práticas da disciplina. Apesar disso, ainda 

se pratica o ensino tradicional, onde o professor transmite os conteúdos, que 

são retidos pelos alunos. Nesse sentido, Mizukami (1986) afirma: 

 

“é caracterizado pelo verbalismo do mestre e pela memorização do 

aluno(...) Os alunos são instruídos e ensinados pelo professor. 

Evidencia-se preocupação com a forma acabada: as tarefas de 

aprendizagem quase sempre são padronizadas, o que implica poder 

recolher-se à rotina para se conseguir a fixação de 

conhecimentos/conteúdos/informações.” 



Figura 7 – Gráfico 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Apesar do grande incentivo aos professores para o uso de TIC como 

ferramentas de aprendizagem, 33 pessoas responderam que seus professores 

não fazem uso das mesmas em sala de aula, como pode ser observado na Figura 

8. Segundo Brás (2003 apud Pires, 2007), alguns dos professores que não 

utilizam as TICs para com os alunos, se justificam por não haver formação 

específica para a utilização de ferramentas tecnológicas, além da falta de 

vontade de experimentar e inovar. A esse respeito Prado (1999, p. 4) afirma: 

[...] é preciso investir na formação do professor, propiciando o 
desenvolvimento de sua capacidade crítica, reflexiva e criativa. 

Dessa forma, não basta o professor aprender a operacionar o 
computador, isto é, saber ligar e colocar um software para o aluno 
usar. O professor precisa vivenciar e compreender as implicações 
educacionais envolvidas nas diferentes formas de utilizar o 
computador, a fim de poder propiciar um ambiente de aprendizagem 
criativo para o aluno. 

Para Kenski (2004, p. 23), as novas tecnologias de informação e 

comunicação, caracterizadas como midiáticas, são, portanto, mais do que 

simples suportes. Elas interferem em nosso modo de pensar, sentir, agir, de nos 

relacionarmos socialmente e adquirirmos conhecimentos. Criam uma nova 

cultura e um novo modelo de sociedade. 

69,50% 

30,50% 

O(a) professor(a) de Química passa os 
conteúdos de maneira clara? 

Sim

Não



Figura 8 – Gráfico 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Espírito Santo (2012), afirma que a falta do uso de tecnologias faz com que 

as aulas não sejam tão interessantes para os alunos, como deveriam. 60,8% dos 

alunos entrevistados afirmaram que as suas aulas de Química não são 

dinâmicas (vide Figura 9). 

Figura 9 – Gráfico 4 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os dados abaixo (Figura 10) referem-se ao interesse por parte dos alunos 

pela utilização de jogos digitais como ferramenta de aprendizagem. De acordo 

com os resultados, 87% dos entrevistados responderam que gostariam de jogar 

71,70% 

28,30% 

O(a) professor(a) faz uso de alguma 
tecnologia (programa de computador, jogo 
eletrônico, vídeo) para ministrar as aulas? 

Sim

Não

39,20% 

60,80% 

As aulas de Química na sua escola são 
dinâmicas? 

Sim

Não



videogame para aprender os conteúdos ministrados em sala, enquanto que, 

apenas 13% dos entrevistados não demonstraram interesse pelo mesmo. Isso 

demonstra que a grande maioria dos alunos participantes da pesquisa vê a 

possibilidade de unir uma atividade lúdica, como um jogo eletrônico, a 

aprendizagem de Química. Para Suits, (1967) jogar um jogo é:  

“o engajamento em uma atividade direcionada para provocar um 
estado específico de coisas, usando apenas significados, permitido por 
regras específicas, onde os meios permitidos pelas regras são um 
âmbito mais limitado do que seria na ausência das regras, e onde a 
única razão para aceitar tal limitação é tornar possível tal atividade.”. 

Figura 10 – Gráfico 5 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

100% dos entrevistados possuem computadores e/ou dispositivos móveis, 

como pode ser visto na Figura 11. Atualmente, vivemos cercados pela tecnologia 

da informação. Produtos como smartphones, computadores, tablets, notebooks 

e consoles portáteis de videogames estão presentes na vida cotidiana das 

pessoas, principalmente na vida dos jovens. O mesmo não se aplica no cotidiano 

escolar. 

De acordo com a pesquisa “TIC Educação 2012” realizada pelo CETIC.BR 

(2012), os alunos estão mais dispostos a realizar atividades que usam essas 

tecnologias aliadas ao ensino (com por exemplo o uso de computadores para 

87% 

13% 

Você gostaria de jogar vídeo game como um 
meio de aprender os conteúdos de Química? 

Sim

Não



realizar exercícios e lições passadas pelo professor ou até mesmo jogar jogos 

educativos) fora do ambiente escolar, ou seja, em suas casas. 

Figura 11 – Gráfico 6 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Foi realizada uma entrevista semiestruturada com professores de Química 

de duas escolas públicas de Garanhuns-PE, a relação das perguntas conta no 

Apêndice G. A professora I.C.M.S. afirmou que utilizava os computadores com 

acesso à internet de sua escola auxiliar as suas aulas de Química. Ela afirmou 

também que haviam aulas práticas no laboratório de Química e que os alunos 

aprendiam mais com essas aulas, pois gostavam mais das aulas prática, 

entretanto  os alunos reclamavam da falta de material disponível para as 

práticas. Em outra escola a situação é ainda mais agravante, como afirmam as 

professoras N.S. e L.B.:  

Sim, fazemos uso da Lousa Digital, além de os alunos usarem seus 
celulares e netbooks para fazerem pesquisa. Porém, não possuímos 
um laboratório próprio de informática, além de não termos passado 
por uma capacitação para usar a Louça Digital. Então, de certo modo, 
a Louça Digital não é muito diferente dos livros que usamos para dar 
as aulas, pois o que se passa é apenas um conteúdo estático. 

Como pode ser notado, há escolas que ainda não possuem sequer 

laboratórios de informática, e que também não houve um treinamento dos 

professores para o uso das T.I.C. em suas aulas, apesar dessas limitações esses 

professores tentam passar o conteúdo para seus alunos de uma forma mais 

atrativa. 

100% 
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Você possui computador em casa ou 
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6. Protótipo 
 

O jogo Opus Magna trata-se de uma aplicação web, deste modo, ela pode 

ser executada em qualquer computador, independente do Sistema Operacional. 

Kappel (2004), afirma que “Uma aplicação Web é um sistema de software 

baseado em tecnologias e padrões do World Wide Web Consortium (W3C) que 

provê recursos específicos de Web, como conteúdo e serviços através de um 

cliente Web”. Já para Conallen (2000), uma Aplicação Web é como uma 

aplicação de software que utiliza a web como ambiente de execução. Aplicações 

Web envolvem sites ou Sistemas Web. 

O jogo tem como tema Funções Inorgânicas da Química, a saber, sais, 

ácidos, bases e óxidos. O aluno/jogador terá por objetivo juntar elementos 

químicos da Tabela Periódica que estarão no cenário do jogo (Figura 12), a fim 

de formar as moléculas das substâncias, podendo assim passar para a fase 

seguinte do jogo. 

Figura 12 – Fase 1: Ácidos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Vidas: 5 Pontuação: 0 



No início de cada fase, na tela do jogo aparecerão os conceitos sobre a 

Função Inorgânica que será o desafio que o aluno deverá montar arrastando os 

átomos dos Elementos Químicos (Figura 12). Ele deverá colocar a quantidade 

exata de átomos de cada elemento requerido, além de colocá-los na ordem 

correta, para poder formar a molécula certa. Na Figura 13 temos o conceito de 

Ácidos, por Arrhenius, que serve como dica para o jogador. Nas outras fases 

também há definições para Bases, Óxidos e Sais, respectivamente, para ajudar o 

aluno antes de iniciar as jogadas. 

Figura 13 – Conceito de ácido 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na Figura 14 temos uma dica de jogabilidade, onde se explica como o 

jogador deve proceder, caso a substância em questão possua átomos repetidos 

em sua fórmula. No exemplo abaixo, caso aparecesse um Peróxido de 

Hidrogênio escrito na parede, sendo a sua fórmula H2O2, o jogador deveria 

arrastar para a mesa de pedra os átomos na seguinte ordem: H, H, O, O. Caso 

ele arrastasse em uma ordem diferente, como por exemplo, H, O, H, O, a 

resposta estaria incorreta. 



Figura 14 – Dica 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As telas iniciais apresentam o enredo do jogo, que conta a história de 

Nicolas, um jovem escrivão que encontrou um livro antigo. Nesse livro havia a 

localização de um objeto há muito desejado pelos alquimistas, a Pedra Filosofal 

(Figura 15). 

Figura 15 – Enredo: Tela 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 



Segundo o livro, a Pedra Filosofal se encontra no interior de um antigo 

castelo, e para chegar à câmara onde ela se encontra, Nicolas deverá passar por 

várias outras câmaras (Figura 16). 

Figura 16 – Enredo: Tela 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Cada uma das câmaras possui várias esferas de vidro em buracos em uma 

parede, e uma inscrição na parede, com o nome de uma substância. Há também 

uma mesa de pedra com cavidades, onde o jogador deverá colocar as esferas 

correspondentes aos átomos da substância que está marcada na parede. Feito 

isso, ele deverá acionar uma alavanca que se encontra na mesa, para verificar se 

a combinação está correta (Figura 12). Serão um total de 5 tentativas para o 

jogador tentar acertar a combinação. Caso ele exceda o limite de tentativas, 

aparecerá uma mensagem na tela incentivando o jogador a estudar mais 

Funções Inorgânicas e tentar novamente. Caso ele acerte a combinação, a 

parede onde se encontra a inscrição se moverá verticalmente (Figura 17), e 

então o jogador poderá adentrar à câmara seguinte. No total, serão cinco 

câmaras, as quatro primeiras serão referentes às quatro Funções Inorgânicas da 

Química, a última câmara está reservada para a Pedra Filosofal. 

 



Figura 17 – Resposta correta 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O jogo Opus Magna é destinado a alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental e aos alunos do 1º ano do Ensino Médio. Por ser um sistema web, 

o jogo poderá ser acessado de qualquer computador, smartphone ou tablet com 

acesso a Internet. O(a) professor(a) poderá praticar a atividade com os alunos 

em sala de aula, nas turmas que já receberam os netbooks enviados pelo 

Governo. Para turmas que ainda não foram contempladas pelos computadores 

pessoais, o educador pode usar o jogo com seus alunos no laboratório de 

informática e em seguida os alunos poderão continuar as atividades em casa ou 

voltando para casa no carro/ônibus/metrô. 

 

3.1. Tecnologias Utilizadas 

 

Essa sessão apresenta os softwares, linguagens de programação, 

diagramação e padrão de projeto usados no desenvolvimento do protótipo. 

 

Correto! 

Vidas: 5 Pontuação: 100 



3.1.1. Linguagens de Programação 

 

Inicialmente, foi utilizada a Linguagem de Marcação HTML (Hyper Text 

Markup Language)17 para a estruturação das páginas web do site do jogo. Ela é 

um formato não proprietário para a criação de hipertextos na Web. HTML 

utiliza marcas ou tags para estruturar o documento em formato de texto 

(Winckler & Pimenta, 2002). As páginas HTML foram posteriormente 

substituídas por páginas em JSP (Java Server Pages)18, uma tecnologia que 

aproveita todos os recursos da linguagem Java para geração de páginas 

dinâmicas. Para o estilo das páginas do site, foi utilizada a Linguagem de 

Marcação CSS (Cascading Style Sheets)19, que permite fazer com que a 

apresentação das páginas seja determinada por um conjunto de especificações 

de formatação (Winckler & Pimenta, 2002).  

Para dinamizar o conteúdo das páginas, também foi usada a Linguagem de 

Programação JavaScript20, que é uma linguagem interpretada que fica 

embutida dentro dos arquivos HTML. Quando um desses arquivos é carregado, 

o browser interpreta o script e realiza as operações especificadas (Winckler & 

Pimenta, 2002). Foi utilizado o framework Twitter Bootstrap21, que é um 

framework que agiliza e facilita o desenvolvimento da UI (User Interface)22 em 

aplicações web (Berardino, 2013).  

Para o CGI (Common Gateway Interface)23, que a é parte do sistema web 

que roda no servidor, foi utilizada a classe Servlet24 da Linguagem de 

Programação Java. Para o Banco de Dados foi utilizada a Linguagem SQL 

(Structured Querry Language)25. E para a modelagem do sistema foi utilizada a 

Linguagem UML (Unified Modeling Language)26. 
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 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/HTML 
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 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages 
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 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/JavaScript 
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 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/SQL 
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Figura 18 - NetBeans 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A tecnologia usada para criar as telas do jogo foi a HTML527, a versão mais 

recente da Linguagem de Marcação HTML, juntamente com o JavaScript. Essa 

nova versão da HTML5 incorporou às páginas web conteúdo multimídia usando 

novas tags, facilitando assim a inserção de conteúdo multimídia. Com isso, a 

necessidade de se fazer uso de plug-ins para executar conteúdo multimídia, 

como vídeos, por exemplo, foi eliminada (FILHO, 2011). 

Entre os seus novos recursos, o HTML5 traz o elemento Canvas 

(<canvas>), um elemento poderoso para desenhos gráficos. Trata-se de uma 

área desenhável, como uma tela de pintura. Usa-se o JavaScript para desenhar 

sobre essa tela. É nessa tela que o jogo será desenhado quando a aplicação for 

executada. 

 

3.1.2. Softwares Utilizados 

 

Para a programação do sistema web e teste do mesmo, tanto Front-End 

(parte do sistema que interage com o usuário, nesse caso, páginas web) quanto 
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Back-End28 (parte do sistema que executa as funcionalidades, ou seja, o 

servidor), além do jogo em si, foi utilizada a IDE (Integrated Development 

Environment)29 NetBeans 7.3.1. O servidor utilizado foi o Apache Tomcat 7.0. 

Para a codificação do Banco de Dados, foi utilizado o SGDB (Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados)30 MySQL 5.5. Para aplicação em HTML5 foi 

utilizada a engine31 Construct 2. A edição dos componentes das telas foi feita 

utilizando-se os Editores de Imagens MS Paint e Inkscape 0.48. Já na edição do 

áudio do jogo, foi utilizado o Editor de Áudio Audacity 1.3. Na modelagem do 

sistema foram utilizados os softwares Astah Community 6.6.3 e Dia 0.97.1. O 

protótipo foi testado nos navegadores Mozilla Firefox 25.0.1, MS Internet 

Explorer 9 e Google Chrome 31. 

Figura 19 - Inkscape 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.1.3. Padrão de Projeto 

 

A arquitetura de um software expressa a organização estrutural dos 

componentes do sistema, estabelecendo os possíveis relacionamentos e regras 
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 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_de_desenvolvimento_integrado 
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entre eles (Barroca et al. , 2000; Bass et al., 1998). O sistema foi modularizado 

seguindo o Padrão de Projetos denominado MVC (Model-View-Controller)32, 

onde as Classes Java responsáveis pela lógica do produto ficam isoladas da UI 

(Fowler, 2002). No pacote denominado Model, se encontraram as classes do 

Domínio do Sistema, que no caso do Opus Magna, é a classe Jogador, com 

atributos como score, e classificação dos jogadores. No pacote View se encontra 

a Interface Gráfica, ou seja, o Front-End do jogo, com as pastas JS para 

arquivos JavaScript, CSS para arquivos CSS, IMG para arquivos de imagem do 

jogo, e AUDIO para os arquivos de som do jogo. Por sua vez, no pacote 

Controller se encontrarão as classes de acesso ao Banco de Dados, juntamente 

com as classes que fazem todo o tratamento de informação no jogo e as classes 

da lógica do sistema, como pode ser visto na Figura 15 do Apêndice C. No caso 

do Opus Magna, essas classes são: 

 Conection: Que faz a conexão do servidor com o banco de dados, 

utilizando o conector mysql-connector-java.jar; 

 RepositorioJogador: Essa é a classe de controle do servidor. Nela, 

estão os métodos para CadastrarJogador, que cadastra os jogadores no 

banco de dados ao final de cada partida, e o método listarJogadores(), 

que carrega do banco a lista com as informações dos jogadores e a 

organiza pela colocação em ordem crescente; 

 ListarJogadorServlet: Esse servlet é acionado quando, ao término 

da partida, o jogador consulta o ranking de jogadores. Ela aciona o 

método listarJogadores() da classe RepositorioJogador; 

 CadastrarJogadorServlet: Esse servlet é acionado quando o 

jogador, após o término da partida, preenche o campo de texto Nome e 

clica no botão “Ok”. Ele chama o método CadastrarJogador(), da classe 

RepositorioJogador, que cria uma instância da classe Jogador, do pacote 

Model, e insere as informações do jogador no banco de dados; 

 ListaVaziaException: Essa classe de exceção é instanciada quando 

o jogador clica no botão Ranking e o banco de dados não possui nenhum 

jogador cadastrado; 
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 CampoVazioException: Essa exceção é lançada quando o jogador 

tenta se cadastrar com o campo de texto Nome vazio.  

 

3.1.4. Teste de Software 

 

Testes são atividades do ciclo de desenvolvimento de software, nas quais 

pode ser observada maior distância entre as técnicas de teste propostas na 

literatura e a aplicação dessas técnicas (Myers, 1979). Vaz (2003) afirma que 

para uma efetiva aplicação de um critério de teste, é necessário fazer-se uso de 

ferramentas automatizadas, pois possuir testes automatizados contribui para 

diminuir as falhas produzidas pela intervenção humana. Para fazer o teste dos 

componentes do sistema, foi utilizado o framework JUnit33, uma biblioteca 

desenvolvida especificamente para se testar programas feitos com a Linguagem 

de Programação Java. 

Os testes iniciais com o JUnit foram feitos com os métodos 

cadastrarJogador e listarJogadores da classe RepositorioJogador vide Figura 21 

do Apêndice C. Esses testes foram feitos sem conexão com o banco de dados, o 

armazenamento da informação foi feito em memória. Foram feitos testes de 

inserção de jogadores em um ArrayList e consequentemente a classe de exceção 

CampoVazioExeption foi testada juntamente. 

Em seguida foi feito o teste com o método de listagem de jogadores, para 

saber se ele retornava uma lista vazia ou não. Consequentemente, a classe de 

exceção ListaVaziaException também foi testada. 

Após esses testes iniciais, foi feito o teste de conexão com o banco de 

dados, através da classe Connection, onde se utilizou a assertiva assertTrue para 

constatar se era retornado o valor booleano true. O teste seguinte foi o teste de 

integração do sistema com o banco de dados, onde foi feita a inserção de 

jogadores e a listagem dos mesmos utilizando os métodos do repositório 

juntamente com a conexão com o banco de dados. 
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3.2. Desenvolvimento 

 

Um protótipo é a representação de um sistema, construído antes que os 

cenários finais venham a existir de fato (BUCHENAU e SURI, 2000). Os 

protótipos são muito úteis na discussão de ideias com as partes interessadas no 

projeto, a saber, os stakeholders. Protótipos são dispositivos que facilitam a 

comunicação entre os membros da equipe, e consistem em uma maneira eficaz 

de testar as ideias (PREECE, ROGERS e SHARP, 2005). A prototipagem de 

software permite a criação, avaliação e o refinamento de das opções de design, 

até que se alcance a usabilidade que se deseja. 

Para Hom (1998), construir protótipos do produto final permite testar 

atributos mesmo que este ainda não esteja pronto. Já para Buskirk e Moroney 

(2003), o uso da técnica de prototipagem pode ser estendido para outras fases 

do ciclo de vida do produto além dos testes de usabilidade. Ela pode ser usada 

na validação dos requisitos junto aos consumidores, na fase de especificação do 

projeto, desenvolvimento dos manuais do produto, suporte ao marketing, 

execução de testes funcionais, ajuda no serviço de atendimento aos clientes. 

A prototipação do jogo Opus Magna começou a ser feita já na fase de 

pesquisa da base teórica. Definidos enredo e jogabilidade, os primeiros esboços 

das telas do jogo com todos os seus elementos foram desenhados em papel. 

Posteriormente, foram desenhados os elementos gráficos do jogo (esferas, 

paredes, buracos) utilizando-se a ferramenta Inkscape. Feito isso, o passo 

seguinte seria a codificação do jogo. Inicialmente, o jogo foi codificado 

utilizando-se o NetBeans. A montagem das telas foi feita sem problemas, mas 

algumas dificuldades foram encontradas na codificação do funcionamento jogo, 

como por exemplo, mover os elementos na tela com o mouse ou tornar objetos 

clicáveis, como a alavanca. Outra dificuldade encontrada foi fazer as animações, 

como a Porta de Pedra subindo, pois quando ela se movia todos os outros 

elementos da tela desapareciam. 

Tendo em vista as dificuldades iniciais na codificação da lógica do jogo, 

optou-se por usar uma engine para a criação do mesmo. A engine escolhida foi a 

Construct 2, que facilitou a construção do jogo, pois possibilitava o 



desenvolvimento dos cenários e da lógica do jogo de maneira intuitiva, pois esse 

software gera automaticamente o código fonte da aplicação, proporcionando 

assim a inserção de menos erros humanos e a possibilidade de alocar tempo 

para outras etapas do desenvolvimento do projeto. O Construct 2 também 

disponibiliza a inserção de animações e efeitos sonoros no jogo, facilitando o 

trabalho do desenvolvedor. O jogo então foi totalmente codificado usando o 

Construct 2, e o NetBeans foi utilizado apenas para codificar a página web onde 

o jogo será inserido. 

 

7. Resultados e Impactos esperados  
 

Após as fases de levantamento de dados e desenvolvimento do protótipo 

do jogo, quando se obteve uma versão funcional do Opus Magna, iniciou-se a 

fase de testes do protótipo do mesmo com estudantes de Química. Breyer et al. 

(2006) afirmam que: 

Esta fase é alcançada quando, pela primeira vez, os principais 
elementos da jogabilidade estão funcionando, porém não de forma 
completa e estável. Como por exemplo, em um jogo de corrida, 
quando as funcionalidades de movimentação do veículo e do cenário 
estão completas, porém faltam informações como pontuação, itens do 
menu, definições de níveis etc. 

A Primeira Versão Funcional do jogo Opus Magna contava com todas as 

esferas movimentáveis pelo mouse, a alavanca estava clicável, porém, a 

combinação de esferas só funcionava com a resposta correta. Então, nada 

acontecia caso o aluno escolhesse a combinação errada. Porém, se ele escolhesse 

a correta, a Porta de Pedra desaparecia, em vez de subir. Era assim em todas as 

quatro fases, e o jogo foi testado com um grupo de 4 alunos. 

O teste foi feito no computador pessoal de cada aluno, em suas respectivas 

residências. Apesar dessa versão funcional ainda estar com muitas falhas, o 

feedback desses alunos foi bastante positivo, sugerindo melhorias na interface 

gráfica do jogo e mais fases com aumento de dificuldade dessas fases. Não foi 

aplicado questionário com eles, entretanto foi colhido o depoimento dos 

mesmos, e transcrito para o Apêndice F. 



A versão Alpha do jogo é a fase em que todas as suas propriedades estão 

implementadas, e suas funcionalidades completas, podendo existir ainda alguns 

erros em sua interface (Breyer et al., 2006). A versão Alpha do jogo Opus Magna 

contava com todas as combinações de esferas funcionando, além das animações 

de passagens de fase, eventos como Game Over e conclusão do jogo. Também 

contava com efeitos sonoros e fundo musical em todas as fases do jogo. 

Entretanto, o jogo ainda possuía uma interface simples, com o design inicial dos 

elementos, além de não rodar em uma página web própria. 

Essa versão Alpha foi testada com 12 alunos do Ensino Médio, de duas 

escolas diferentes da cidade de Garanhuns. Após o teste, foi aplicado um 

questionário (Apêndice B), para que os alunos pudessem avaliar o jogo. 

Esses alunos não apresentaram dificuldades para interagir com a 

aplicação, tendo em vista que eles estão acostumados a utilizar computadores 

no seu cotidiano. Constatou-se que para a maioria dos alunos entrevistados 

(Figura 20), cerca de 80%, o jogo os ajudou a entender os conceitos de Química 

Inorgânica. 

Figura 20 – Gráfico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Muito Pouco Não Facilitou

O Jogo Opus Magna facilitou o 
entendimento dos conceitos químicos 

de funções inorgânicas? 



O feedback dos alunos foi positivo, pois eles se interessaram pela 

ferramenta, apesar de ela não estar completamente finalizada.  

Em uma entrevista (Apêndice G) realizada com três professores de 

Química da rede estadual de ensino foi dada a oportunidade aos mesmos de 

testarem o jogo Opus Magna. Após testá-lo, os professores entrevistados 

demonstraram interesse em usá-lo em sala de aula como um apoio a mais nas 

aulas.  

Os professores confessaram que sentem falta de mais ferramentas 

interativas para trabalharem os conteúdos de Química com os alunos, 

principalmente ferramentas que possuam uma linguagem que seja mais atrativa 

para eles, pois segundo esses professores, os seus alunos se interessariam mais 

por atividades que envolvessem jogos à atividades como assistir a uma aula 

onde o professor apenas mostrasse algo na Lousa Digital. 

Para a professora L.B., a linguagem dos livros dificulta a memorização das 

fórmulas das substâncias por parte dos alunos, já a professora I.C.M.S. afirmou 

que um aplicativo que possuísse imagens em 3d facilitaria que os alunos 

entendessem melhor os conceitos de físico-química.  

Os professores foram unânimes em afirmar que deve-se fazer uma 

atualização dos planos curriculares inserindo-se as Tecnologias da Informação e 

Comunicação no contexto escolar. 

Pode-se notar que esses professores possuem vontade de mudar o modo 

como o conteúdo é passado para os alunos, mas eles enfrentam algumas 

barreiras como a falta de conhecimento técnico para utilizar os softwares 

educativos e até mesmo falta de conhecimento básico em informática para 

pesquisar por aplicativos educacionais para utilizarem durante as suas aulas. A 

falta de profissionais formados em Licenciatura em Computação nas escolas 

para auxiliar esses professores na elaboração de um currículo escolar que insira 

o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação além de auxiliá-los no 

manuseio dos artefatos tecnológicos também agrava a situação. 

  



8. Conclusões 
 

Esta pesquisa se propôs, como objetivo geral, a elaboração do protótipo de 

um jogo educativo para o ensino de Química Inorgânica, para, além de 

contribuir para tornar o ensino dessa disciplina mais atrativo para os alunos. 

Foi feita uma pesquisa bibliográfica para analisar o uso de artefatos tecnológicos 

na ministração das aulas nas escolas. A pesquisa durante a fase inicial de 

elaboração do jogo mostrou que as Tecnologias da Informação e Comunicação 

poderiam tornar as aulas mais dinâmicas, entretanto, notou-se que de nada 

adianta a escola dispor de tais tecnologias, se o professor não estiver apto e 

disposto a usá-las. 

Através da fundamentação teórica pode-se notar que a utilização de jogos 

digitais como uma ferramenta de ensino cativa o interesse dos alunos, pois os 

jogos digitais desenvolvem nos alunos o hábito de persistir ante os desafios 

propostos, além de os alunos poderem aprender se divertindo. 

A utilização das TIC no ensino de química é uma opção para as escolas que 

não possuem um laboratório de química para que os alunos possam por em 

prática os conteúdos vistos em sala, pois dessa maneira, o professor pode 

expandir os canais de informação dos alunos. 

Para que se pudesse verificar a viabilidade de se construir o jogo Opus 

Magna, e também para verificar o nível de interesse dos alunos dos ensinos 

Fundamental e Médio, foi aplicado um questionário. Verificou-se que poucas 

escolas dentro do universo pesquisado possuem laboratórios de química para 

que os alunos tenham aulas práticas. Grande parte desses alunos manifestou 

interesse em fazer uso de jogos eletrônicos para aprender os conteúdos de 

Química. 

O processo de desenvolvimento do jogo deu-se durante a pesquisa sobre os 

conteúdos de Química. Muitas ideias diferentes foram cogitadas, até chegar a 

ideia final do jogo. Depois de o enredo e a jogabilidade foram definidos, deu-se o 

processo de produção do jogo. A primeira versão funcional do jogo demorou a 

ficar pronta, e foi testada com 4 alunos do Ensino Médio. Apesar de o protótipo 



estar ainda em um estágio muito inicial, verificou-se o interesse dos alunos 

pesquisados em utilizar o jogo para testar o seu próprio conhecimento em 

Química Inorgânica. Esses alunos estavam estudando esse assunto na época do 

teste, e não obtiveram muita dificuldade em acertar os desafios propostos pelo 

jogo. 

O teste de uma versão um pouco mais completa do jogo foi realizado com 

um a quantidade um pouco maior de alunos. Dessa vez os alunos demonstraram 

um pouco de dificuldade em associar o nome das funções inorgânicas aos 

elementos químicos, provavelmente por terem visto o conteúdo um semestre 

antes, e a informação não ter se fixado na memória deles de uma maneira mais 

eficaz. Houve um pouco de constrangimento da parte de alguns alunos em 

iniciar o jogo e errar as respostas, entretanto, depois de algumas tentativas, esse 

constrangimento inicial se desfez, aumentando a autoconfiança dos mesmos. 

O questionário respondido por eles mostrou que o jogo Opus Magna 

cumpriu a sua função proposta, que era ensinar conteúdos de química de uma 

maneira mais atrativa para os alunos. 

Foi feita uma entrevista com professores de Química e apresentado o 

protótipo do jogo a eles para que pudessem testá-lo. Os professores falaram 

sobre as dificuldades encontradas por eles ao tentar fazer uso das TIC para 

tornar a aula mais atrativa para os seus alunos. Entre as melhorias sugeridas 

pelos professores para a ferramenta Opus Magna, podemos citar o aumento no 

número de desafios em cada fase e a inclusão de outros assuntos além de 

Química Inorgânica. A transcrição completa da entrevista com os professores se 

encontra no Apêndice H e no Apêndice I. 

Algumas funcionalidades do jogo, como o ranking de jogadores não 

ficaram prontas até o momento em que esse capítulo da presente monografia foi 

escrito, o modo como a pontuação é calculada ainda está muito simples, mas ele 

posteriormente será aperfeiçoado e disponibilizado online, para que professores 

e alunos possam fazer uso do mesmo para o ensino/aprendizagem de química 

inorgânica. A versão que foi apresentada aos professores e alunos participantes 

dessa pesquisa se encontra disponível em: http://opusmagna.zz.mu/prototipo/  

http://opusmagna.zz.mu/prototipo/
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APÊNDICE A 

Questionário I 

Modelo do questionário que foi aplicado aos alunos online, através da 

ferramenta Formulários Google: 

Tabela 3 - Questionário I 

Universidade de Pernambuco - Campus Garanhuns  

Projeto de Pesquisa: “PROPOSTA DE JOGO PARA ENSINO DE QUÍMICA”  

Nome:  

 

1- Existe Laboratório de Química na sua escola?  

 

Sim ( ) Não ( )  

 

2- O(a) professor(a) passa o conteúdo de uma maneira clara?  

 

Sim ( ) Não ( )  

 

3- As aulas de Química são dinâmicas?  

 

Sim ( ) Não ( )  

 

4- O(a) professor(a) faz uso de alguma tecnologia (programa de computador, 

jogo eletrônico, vídeo) para ministrar as aulas?  

 

Sim ( ) Não ( )  

 

5- Você gostaria de jogar vídeo game como um meio de aprender os 

conteúdos de Química?  

 

Sim ( ) Não ( )  

 

6- Você possui computador em casa ou algum dispositivo móvel (notebook, 

smartphone, tablet) com conexão com a Internet?  

 

Sim ( ) Não ( )  
Fonte: Elaborada pelo autor 

  



APÊNDICE B 

Questionário II 

Questionário aplicado aos alunos que testaram o protótipo do jogo Opus 

Magna. 

Tabela 4- Questionário II 

Universidade de Pernambuco - Campus Garanhuns  

Projeto de Pesquisa: “OPUS MAGNA,UMA PROPOSTA DE JOGO PARA 

ENSINO DE QUÍMICA INORGÂNICA”  

Nome:  

 

1- Existe Laboratório de Química na sua escola?  

 

Sim ( ) Não ( )  

 

2- O(a) professor(a) passa o conteúdo de uma maneira clara?  

 

Sim ( ) Não ( )  

 

3- As aulas de Química são dinâmicas?  

 

Sim ( ) Não ( )  

 

4- O jogo Opus Magna facilitou o entendimento dos conceitos químicos de 

funções inorgânicas?  

 

( ) Muito  

( ) Pouco  

( ) Não facilitou  

 

5- Você acha que softwares como o Opus Magna facilitariam o entendimento 

de outros conceitos da Química?  

 

Sim ( ) Não ( )  

 

6- Você possui computador em casa ou algum dispositivo móvel (notebook, 

smartphone, tablet) com conexão com a Internet?  

 

Sim ( ) Não ( )  
Fonte: Elaborada pelo autor 



APÊNDICE C 

Documentação do Sistema 

Diagramação 

A documentação do jogo conta com os seguintes diagramas:  

Diagrama de Classes: 

Figura 21 - Diagrama de Classes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Diagrama Entidade-Relacionamento: 

Figura 22- Diagrama Entidade-Relacionamento 

 

Fonte: Produzido pelo autor 



Tabela do Banco de Dados: 

Figura 23 - Modelo Relacional 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

Diagrama de Casos de Uso: 

Figura 24 - Diagrama de Casos de Uso 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 



Diagrama de Sequência: 

Figura 25- Diagrama de Sequência 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Diagrama de Máquina de Estados: 

Figura 26 - Diagrama de Máquina de Estados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 



Diagrama de Fluxo de Dados: 

Figura 27 - Diagrama de Fluxo de Dados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Diagrama de Componentes: 

Figura 28- Diagrama de Componentes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 



Diagrama de Atividades: 

Figura 29 - Diagrama de Atividades 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Minimundo 

O banco de dados do jogo Opus Magna armazenará em uma tabela a ID 

dos jogadores, que será gerada automaticamente no momento em que eles 

cadastrarem o nome no sistema, e essa ID será a chave-primária da tabela. As 

informações sobre a pontuação do jogador e tempo gasto durante cada partida 

também será armazenada, assim como a sua posição no ranking. 



APÊNDICE D 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Concordo que _________________________________________ 

participe, como voluntário, do estudo que tem como pesquisador responsável o 

aluno de graduação José Diego Tenório, do curso de Licenciatura em 

Computação da Universidade de Pernambuco, campus Garanhuns, que pode 

ser contatado pelo e-mail tjdiegoss@gmail.com  e pelo telefone (87)99949-

8222. Tenho ciência de que o estudo tem em vista realizar entrevistas com 

alunos e professores, visando, por parte do referido aluno a realização de um 

texto monográfico para a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II. A 

participação de meu(minha) filho(a)  consistirá em conceder uma entrevista que 

será gravada e transcrita. Entendo que esse estudo possui finalidade de pesquisa 

acadêmica, que os dados obtidos não serão divulgados, a não ser com prévia 

autorização, e que nesse caso será preservado o anonimato dos participantes, 

assegurando assim sua privacidade. O aluno providenciará uma cópia da 

transcrição da entrevista para conhecimento do(a) entrevistado(a). Além disso, 

sei que posso cancelar a participação de meu(minha) filho(a) na pesquisa 

quando quiser e que ele(ela) não receberá nenhum pagamento por esta 

participação.  

 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

Garanhuns, ___ de _________ de 2015 



APÊNDICE E 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Concordo em participar, como voluntário(a), do estudo que tem como 

pesquisador responsável o aluno de graduação José Diego Tenório, do curso 

de Licenciatura em Computação da Universidade de Pernambuco, campus 

Garanhuns, que pode ser contatado pelo e-mail tjdiegoss@gmail.com e pelo 

telefone (87)99949-8222. Tenho ciência de que o estudo tem em vista realizar 

entrevistas com professores, visando, por parte do referido aluno a realização de 

um texto monográfico para a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II.  

Minha participação consistirá em conceder uma entrevista que será gravada e 

transcrita. Entendo que esse estudo possui finalidade de pesquisa acadêmica, 

que os dados obtidos não serão divulgados, a não ser com prévia autorização, e 

que nesse caso será preservado o anonimato dos participantes, assegurando 

assim minha privacidade. O aluno providenciará uma cópia da transcrição da 

entrevista para meu conhecimento. Além disso, sei que posso abandonar minha 

participação na pesquisa quando quiser e que não receberei nenhum pagamento 

por esta participação.  

 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura 

 

Garanhuns, ___ de _________ de 2015 

  



APÊNDICE F 

Depoimentos de alunos 

J. M. T.: “Utilizar jogos como esse nas aulas seria um bom estímulo para estudar 

Química, além de ser uma maneira de usar informática nas aulas.”. 

Figura 30 - Aluno J. M. T.  testando o protótipo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

G. H. F.: “A ideia do jogo é bastante legal, porém poderia melhorar os gráficos e 

as dificuldades das fases, além de colocar mais fases no jogo.”. 



Figura 31 - Aluno G. H. F. testando o protótipo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

W. L. S.: “O jogo poderia ter algumas dicas na tela, para facilitar a combinação 

dos elementos.”. 

Figura 32 - Aluno W. L. S. testando o protótipo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

M. A. M.: “A ideia do jogo é muito boa, poderia ser usada principalmente pelos 

alunos que receberam os tablets do Governo.”. 



Figura 33 - Aluno M. A. M. testando o protótipo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

 

 

 

 

  



APÊNDICE G 

Questionário aplicado aos professores de Química durante 

a entrevista 

 

Perguntas feitas antes de apresentar a ferramenta: 

1. Você tem usado alguma T.I.C. como auxílio nas aulas de Química? 

2. Na sua percepção, quais são as principais características que uma 

ferramenta de auxílio às aulas de Química deve possuir? 

3. Alguma aula com enfoque mais prático costuma ser feita em laboratório? 

Qual o feedback dos alunos com relação a estas aulas? 

 

Perguntas feitas após a apresentação da ferramenta: 

1. Você considera a ferramenta Opus Magna fácil de usar? 

2. Você acha que ferramentas como o Opus Magna motivariam mais os 

alunos a estudarem Química? 

3. Você acha que ferramentas como o Opus Magna ajudariam nas aulas de 

Química? 

4. Na sua opinião, o que poderia ser melhorado no aplicativo Opus Magna? 

5. Você usaria ferramentas como o Opus Magna para ministrar as suas 

aulas de Química? 

6. Você acredita que a atualização dos planos curriculares com a inserção de 

T.I.C. no contexto escolar, é uma ação obrigatória, dado o atual contexto?  

  



APÊNDICE H 

Transcrição da Entrevista realizada com o(a) professor(a) 

I.C.M.S. 

 

Questionário aplicado aos professores de Química durante a entrevista 

 Perguntas feitas antes de os professores terem acesso ao protótipo do jogo Opus 

Magna: 

Entrevistador: Você tem usado alguma T.I.C. como auxílio nas aulas 

de Química? 

ICMS: Sim, computadores conectados à Internet. 

Entrevistador: Na sua percepção, quais são as principais 

características que uma ferramenta de auxílio às aulas de Química 

deve possuir? 

ICMS: Deve ter algum aplicativo que demonstre em 3D. 

Entrevistador: Alguma aula com enfoque mais prático costuma ser 

feita em laboratório? Qual o feedback dos alunos com relação a estas 

aulas? 

ICMS: Sim, nós fazemos aulas práticas. Falta de material. Eles gostam muito, 

aprendem mais, mas nós não temos material disponível. 

 

Perguntas feitas após a apresentação da ferramenta: 

Entrevistador: Você considera a ferramenta Opus Magna fácil de 

usar? 

ICMS: É fácil de usar, sim. 

Entrevistador: Você acha que ferramentas como o Opus Magna 

motivariam mais os alunos a estudarem Química? 

ICMS: Sim. 



Entrevistador: Você acha que ferramentas como o Opus Magna 

ajudariam nas aulas de Química? 

ICMS: Sim, ajudariam bastante. 

Entrevistador: Na sua opinião, o que poderia ser melhorado no 

aplicativo Opus Magna? 

ICMS: Deveria ter mais substâncias de cada grupo. 

Entrevistador: Você usaria ferramentas como o Opus Magna para 

ministrar as suas aulas de Química? 

ICMS: Sim. 

Entrevistador: Você acredita que a atualização dos planos 

curriculares com a inserção de T.I.C. no contexto escolar, é uma ação 

obrigatória, dado o atual contexto?  

ICMS: Sim, claro. 

 

  



APÊNDICE I 

Transcrição da Entrevista realizada com o(a) professor(a) 

N.S. e L.B. 

 

Questionário aplicado aos professores de Química durante a entrevista 

 

 Perguntas feitas antes de os professores terem acesso ao protótipo do jogo Opus 

Magna: 

Entrevistador: Você tem usado alguma T.I.C. como auxílio nas aulas 

de Química? 

N.S. e L.B.: Sim, fazemos uso da Lousa Digital, além de os alunos usarem seus 

celulares e netbooks para fazerem pesquisa. Porém, não possuímos um 

laboratório próprio de informática, além de não termos passado por uma 

capacitação para usar a Louça Digital. Então, de certo modo, a Louça Digital não 

é muito diferente dos livros que usamos para dar as aulas, pois o que se passa é 

apenas um conteúdo estático. 

Entrevistador: Na sua percepção, quais são as principais 

características que uma ferramenta de auxílio às aulas de Química 

deve possuir? 

N.S. e L.B.: Ela deve possuir uma linguagem atrativa e trazer exemplos de 

como as substâncias químicas são utilizadas no cotidiano dos alunos, pois eles 

sempre perguntam em que eles poderiam usar o que aprendem na escola. 

Entrevistador: Alguma aula com enfoque mais prático costuma ser 

feita em laboratório? Qual o feedback dos alunos com relação a estas 

aulas? 

N.S. e L.B.: Não, pois infelizmente não dispomos de laboratório na escola. 

 

Perguntas feitas após a apresentação da ferramenta: 



Entrevistador: Você considera a ferramenta Opus Magna fácil de 

usar? 

N.S. e L.B.: Sim, achei bastante fácil de usar. 

Entrevistador: Você acha que ferramentas como o Opus Magna 

motivariam mais os alunos a estudarem Química? 

N.S. e L.B.: Sim, pois traz atratividade para os alunos, já que eles gostam de 

jogos e de interagir. 

Entrevistador: Você acha que ferramentas como o Opus Magna 

ajudariam nas aulas de Química? 

N.S. e L.B.: Sim, serviria como um apoio a mais nas aulas. 

Entrevistador: Na sua opinião, o que poderia ser melhorado no 

aplicativo Opus Magna? 

N.S. e L.B.: Mais agilidade e a introdução de mais conteúdos. 

Entrevistador: Você usaria ferramentas como o Opus Magna para 

ministrar as suas aulas de Química? 

N.S. e L.B.: Sim. 

Entrevistador: Você acredita que a atualização dos planos 

curriculares com a inserção de T.I.C. no contexto escolar, é uma ação 

obrigatória, dado o atual contexto?  

N.S. e L.B.: Sim, nos dias de hoje é mais provincial a TIC nos currículos 

escolares. 

 



 

  



 


