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RESUMO 

Os jogos educativos podem funcionar como uma ferramenta complementar no processo de 

ensino e aprendizagem, pois desempenham importante papel na interação do aluno com o 

conhecimento, além de incentivar a inter-relação entre os alunos e motivá-los pela busca ao 

conhecimento. Esta pesquisa destina-se em analisar as provas dos alunos da educação a 

distância aplicada nos semestres 2011.2 e 2012.2 a fim de catalogar os erros apresentados 

pelos alunos, no conteúdo de estereoquímica, que cursaram a disciplina Química da Vida. A 

partir dos erros apresentados, elaborar um jogo educativo, “trilhando a Estereoquímica”, 

abordando esse conteúdo. A escolha pelo conteúdo de estereoquímica se deu devido ao baixo 

número de trabalhos encontrados na literatura, e por ser um dos conteúdos da química 

orgânica que gera dificuldades de aprendizagem, uma vez que requer a visualização e 

manipulação mental de estruturas moleculares, além de requerer habilidade de observação e 

comparação por parte dos alunos. O jogo foi aplicado a uma turma da disciplina Química da 

Vida do polo de Nova Cruz no semestre 2013.2, com o intuito de constatar a viabilidade e 

aplicabilidade dessa ferramenta para o desenvolvimento de habilidade de motivação pela 

busca do conhecimento por parte dos alunos, como também complementar o material didático 

da EaD. Em seguida, foi disponibilizado na página da disciplina um questionário de opinião 

para os participantes do jogo, como forma de investigar a opinião dos mesmos em relação a 

estratégia proposta. Para diagnosticar as contribuições do jogo na aprendizagem dos alunos, 

foi feita uma análise comparativa das questões de estereoquímica contidas nas provas 

didáticas aplicadas no semestre 2013.2 aos alunos participantes e não participantes do polo de 

Nova Cruz e também foi comparada com as provas aplicadas nos polos de Extremoz, Currais 

Novos, Lajes e Caicó. Assim, o jogo pode ser considerado um importante recurso para 

complementar o material didático da EaD, pois despertou a motivação pela busca do 

conhecimento  e contribui para o aprendizado do conteúdo de estereoquímica. 

Palavras-Chave: Educação a Distância. Estereoquímica. Aprendizagem. Jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The educational games can act as a complementary tool in the teaching and learning as play 

an important role in the interaction of the student with knowledge, and encourage inter-

relationship between students and motivate them by the pursuit of knowledge. This research is 

intended to analyze the evidence of the students of distance education applied to semesters 

2011.2 and 2012.2 for the purpose of to catalog the mistakes presented by the students, the 

contents of stereochemistry that attended the Chemistry of Life discipline. From the presented 

mistekes, develop an educational game, "walking the stereochemistry", addressing that 

content. The choice of stereochemistry content was due to the low number of found work in 

the literature, and for being one of organic chemistry content that generates learning 

difficulties, as it requires a mental visualization and manipulation of molecular structures, 

besides require observation and comparison ability by the students. The game was applied of 

Life Chemistry discipline of Nova Cruz Polo in semester 2013.2, with intention to verify the 

viability and applicability this tool for the development of motivation ability by the pursuit of 

knowledge by the students, as well as complement the didactical materials of the DE. Then, It 

was made available on the course page an opinion questionnaire to the participants of the 

game, as a way of to investigate the opinion their about the proposed strategy. To diagnose 

the contributions of the game on student learning, it was taken a comparative analysis of 

stereochemistry issues contained in didactic tests applied in 2013.2 semester students 

participating and not participating of the polo of Nova Cruz and was also compared with the 

tests applied at the poles of Extremoz, Currais Novos, Lajes and Caico. So the game can be 

considered an important resource to complement the teaching materials of distance education, 

because awoke the motivation for the search of knowledge and contributes to the learning of 

stereochemistry content. 

Key Words: Distance Education. Stereochemistry. Learning. Game. 
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APRESENTAÇÃO 

Em 2007, ingressei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte através do 

processo seletivo, vestibular. O ingresso fazia parte de um “sonho” que começava a se 

concretizar, pois nem sempre é fácil entrar em uma rede de ensino federal, especialmente 

quando se vem de uma rede de ensino pública, em que a fragilidade do ensino desta 

modalidade se faz bastante presente. No início houve vários fatores que me motivaram a 

desistir, dentre eles o deslocamento e as dificuldades de acompanhar as disciplinas. Neste 

período morava no interior de Vera Cruz e isso veio a incomodar um pouco. Depois de passar 

alguns dias com familiares em Natal, finalmente consegui a residência universitária, onde 

pude gozar de um pouco mais de tempo para estudo. Contudo as dificuldades de acompanhar 

as disciplinas ainda persistiam, até que consegui uma bolsa pelo Programa de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID), e juntamente com colegas bolsistas, com mesmos contextos 

que os meus, passamos a estudar em colaboração um com os outros como forma de minimizar 

nossas dificuldades.  Durante minha estadia no PIBID como bolsista, foi possível desenvolver 

várias atividades juntamente com os colegas desse programa. 

Dentre as atividades desenvolvidas no PIBID, posso citar minha atuação em sala de 

aula ministrando aulas extras, plantão de tira dúvidas, colaboração em feiras científicas, além 

de elaboração e aplicação de atividades lúdicas, em especial jogos. A professora, 

coordenadora, do PIBID química, Márcia Gorette, foi uma peça chave na nossa formação, 

pois nos apoio e nos incentivou grandiosamente. Os fatores mencionados até então, vieram a 

contribuir para eu conhecesse um pouco mais a fundo o curso de Química e foram as 

disciplinas de Química Orgânica que mais despertaram meu interesse durante toda a vida 

acadêmica, o que me levou a dar continuidade a minha formação em curso de pós-graduação. 

Em 08 de agosto 2011, finalmente recebi o título de Graduação em Química Licenciatura pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Agora uma nova etapa estava por vi, pois não pensava em parar minha formação por 

aqui, ainda almeja uma pós-graduação. E o que me motivou a continuar foi cada etapa 

vivenciada na graduação, a afinidade pela área de Química Orgânica como já citado, o gosto 

adquirido pelos jogos educativos, fruto de experiências como bolsista do PIBID, como 

também pela atuação como colaboradora na modalidade de ensino a distância da UFRN, uma 

vez que realizei trabalhos em alguns pólos do Rio Grande do Norte, o que me fez entender 

melhor os principais anseios e dificuldades de professores e alunos desta modalidade de 

ensino.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

De acordo com os PCNs (1999) o Ensino de Química deve possibilitar ao aluno a 

compreensão tanto de processos químicos em si, quanto da construção de um conhecimento 

científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, 

sociais, políticas e econômicas. Além de ser um meio de interpretar o mundo e intervir na 

realidade, desenvolver capacidades como interpretação e análise de dados, argumentação, 

conclusão, avaliação e tomadas de decisões.  

Assim, como forma de atingir essas metas o professor de Química pode fazer uso de 

várias estratégias, dentre elas os jogos, que vêm sendo bem aceito em sala de aula devido a 

sua importância.  

Os jogos têm propiciado êxito, pois possibilita a autodescoberta, a assimilação e a 

integração do aluno com o mundo por meio de relações e de vivências. Com isso melhora a 

autoestima do aluno, a relação aluno-aluno e aluno-professor bem como possibilita o 

desenvolvimento social do sujeito (BROUGÈRE, 1998). O uso dos jogos ajuda a melhorar a 

indisciplina e antipatia dos alunos perante um determinado conteúdo e disciplina. 

(OLIVEIRA e SOARES, 2005; SOARES e CAVALHEIRO, 2006). 

Autores como (SANTANA e PASSOS, 2004; SOARES, 2004; SANTANA e 

WARTHA, 2006; SANTANA E REZENDE, 2007; entre outros), enfatizando que o objetivo 

dos jogos não se resume apenas à facilitação da memorização do assunto pelo aluno, mas 

induz o aluno ao raciocínio, à reflexão, ao pensamento e consequentemente, a construção ou 

reconstrução do seu conhecimento. Constituindo-se assim, como elementos motivadores e 

facilitadores do processo de ensino e aprendizagem de conceitos científicos.  

Cabe salientar ainda, que mesmo sem a pressão por parte do professor e sem algum 

tipo de avaliação formal o aluno pode ser avaliado através do jogo que, bem elaborado pode 

detectar falhas conceituais, problematizar e sanar dúvidas peculiares no ensino de Química 

(CAVALCANTI E SOARES, 2009).  

No caso específico do ensino de Química, os jogos têm sido utilizados para ensinar 

nomenclatura, formulas e equações químicas e conceitos gerais de química. E os tipos de 

jogos são os mais diversos possíveis, vãos desde softwares educativos até jogos mais 

tradicionais. (SOARES, 2004).  
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Além dos fatores pessoais já citados, a justificativa para a elaboração desse trabalho 

está pautada também no baixo número de trabalhos encontrados relacionados à pesquisa 

acerca da modalidade de ensino a distância e ao conteúdo de estereoquímica, que tem se 

mostrado como um dos conteúdos da química orgânica que gera dificuldades de 

aprendizagem nos alunos. 

As dificuldades de aprendizagem (DA), segundo Kempa (1991), são situações na qual 

um estudante ou grupos de estudantes não têm sucesso na aprendizagem de uma ideia, de um 

conceito ou na solução de um problema. E ainda segundo o autor, as dificuldades de 

aprendizagem estão vinculadas à natureza ou à aquisição insuficiente das ideias prévias, às 

relações entre a demanda ou a complexidade de uma tarefa a ser apreendida, como também a 

capacidade do aluno em organizar e processar a informação, à competência linguística do 

estudante e a pouca coerência entre o estilo de aprendizagem do aluno e a estilo de ensino do 

professor. 

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

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

com modelos que exigem o raciocínio abstrato por parte dos alunos (CAVALCANTI E 

SOARES, 2009). E as pesquisas em educação química vêm revelando dificuldades de 

aprendizagem de conceitos químicos tanto na educação básica como no ensino superior, este 

último com um número menor de investigação. 

Quanto as dificuldades de aprendizagem na área de Química, Pozo e crespo (1998) 

afirmam que existe fortes dificuldades conceituais na aprendizagem desta disciplina. 

Silva e Núñez (2008) também apontam dificuldades de aprendizagem dentro da área 

de Química quanto à: 

 Compreensão da matéria tanto do ponto de vista macroscópico como microscópico; 

 Linguagem química; 

 Equações químicas; 

 Reações químicas, pilhas e células eletrolíticas. 

Quanto aos conceitos de química orgânica, área de nosso interesse, Roque e Silva 

(2008), apontam que algumas dificuldades apresentadas pelos estudantes estão relacionadas à 

utilização e a interpretação da linguagem química, que muitas vezes está atrelada às 

representações simbólicas, as quais os alunos têm dificuldade em diferenciar os significados, 

provavelmente fruto de um ensino caracterizado pela memorização de nomes e símbolos.  



18 
 

  
 

Segundo Teixeira e Holman (2008), os principais manuais didáticos de química 

orgânica do ensino médio, e em alguns para o ensino superior, apresentam uma abordagem 

baseada nas funções orgânicas. E de acordo com esta estrutura, o livro ou o professor, 

inicialmente, apresenta uma função, segue com nomenclatura, depois sua obtenção e finaliza 

com as reações químicas, seguindo para a próxima função, em que se repete o processo. 

Assim, essa maneira clássica de se abordar a química orgânica não privilegia a integração 

conceitual. Mariano et. al (2008 apud Belinaso, 2009), afirma que o ensino dos mecanismos 

de reações orgânicas é bastante complexo e se constitui como fator desafiante na 

aprendizagem dos estudantes, inclusive de pós-graduação. 

Ainda dentro da Química Orgânica, existem diversos temas que geram dificuldades de 

aprendizagem aos alunos, dentre eles, o conteúdo de estereoquímica encontra-se em destaque. 

De acordo com Baker et al. (1998), o conteúdo de estereoquímica em cursos de Química 

orgânica básica têm sido apontado como fonte de dificuldades, uma vez que requer a 

visualização e manipulação mental de estruturas moleculares no espaço, seja na conversão 

entre diferentes formas de representação estrutural como também no relacionar a reatividade e 

a estereoquímica de espécies orgânicas. Outro fator é a dificuldade que muitos alunos 

apresentam em fazer observações e comparações, habilidades igualmente importantes para o 

estudo da estereoquímica (OLIVEIRA et al., 2012). 

Deve-se salientar que as dificuldades de aprendizagem não são fatores observados 

apenas nas modalidades de ensinos presenciais, elas também estão presentes nas modalidades 

de ensino a distância, pois é possível evidenciar no final das disciplinas, conforme afirma 

Nascimento (2013), um alto índice de evasão e de reprovação, fatos esses que podem estar 

associados às dificuldades de aprendizagem dos alunos.  

Contudo, Fortunato e Ferreira (2001) afirmam que a EaD está mais presente em nossas 

vidas, graças à evolução tecnológica que estamos presenciando. Os recursos técnicos de 

comunicação (impressos, áudios, vídeos e etc.) acessíveis à boa parte da população, tem 

possibilitado o grande avanço da EaD e se convertido em propiciadores da igualdade de 

oportunidades de acesso ao conhecimento e da democratização das possibilidades da 

educação. Os autores ainda relatam que o crescente aumento na modalidade à distância no 

ensino superior é atribuído dentre diversas outras vantagem pela: eliminação ou redução de 

custos com deslocamentos, oferta de cursos variados, flexibilidade de tempo, como também 

devido a conteúdos elaborados por especialistas. Entretanto, ao mesmo tempo em que esta 

modalidade de ensino apresenta estas potencialidades, apresenta também certas limitações que 
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se apresentam diferenciadas, dentre as quais podemos citar a formação “aligeirada” que 

fragmenta o conhecimento, a aprendizagem e, consequentemente, compromete a formação. 

Diante do que foi exposto e na tentativa de contribuir para a aprendizagem dos alunos 

da educação a distância, elaborou-se um jogo intitulado “Trilhando a Estereoquímica” que foi 

aplicado a uma turma da disciplina Química da Vida do polo de Nova Cruz, uma vez que os 

jogos têm ganhado espaço nos últimos anos e em especial no ensino de Química, pois de 

modo geral, eles são considerados um importante recurso para as aulas dessa disciplina, no 

sentido de servir como um reabilitador da aprendizagem e desenvolver diferentes habilidades 

especialmente no campo afetivo e social do estudante (CUNHA, 2004). Assim, as vantagens 

de sua utilização podem contribuir para busca do conhecimento por parte dos alunos o que 

ultrapassam a simples assimilação de conceitos e fórmulas. 

Desta forma, o jogo elaborado neste trabalho aborda o conteúdo de estereoquímica de 

forma mais prazerosa, uma vez que desperta a curiosidade pela busca de conhecimento. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Propor um jogo educativo abordando conceitos relacionados à estereoquímica. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Fazer um levantamento dos principais erros cometidos relacionados ao conteúdo de 

estereoquímica apresentados na disciplina de química da vida, baseado na análise de 

provas aplicadas nos semestres de 2011.2 e 2012.2; 

 Elaborar um jogo que aborde o conteúdo de estereoquímica a partir dos dados obtidos 

através da análise das avaliações da disciplina Química da Vida nos semestres 2011.2 

e 2012.2; 

 Aplicar o jogo elaborado a uma turma da disciplina Química da Vida a fim de 

identificar a viabilidade e a aplicabilidade dessa ferramenta; 

 Aplicar um questionário como instrumento de investigação da estratégia proposta 

quanto à opinião dos alunos; 

 Analisar provas da disciplina química da vida aplicadas após a participação dos alunos 

no jogo educativo, no semestre 2013.2. 

 



20 
 

  
 

1.3 EMBASAMENTO TEÓRICO 

1.3.1 Estereoquímica 

Para Stefani e Eusebio (2012) a Química é uma área de conhecimento científica que 

estuda a matéria e suas transformações e como tal um de seus objetivos fundamentais é 

conhecer de forma precisa a estrutura das moléculas que fazem parte da matéria. Esta área 

está dividida basicamente em duas ramificações, a Química Inorgânica e a Química Orgânica. 

A Química Orgânica desenvolveu-se lentamente até o final do século XVIII. E foi o 

francês Antoine Laurent Lavoisier que forneceu pistas as quais mostravam como as 

composições químicas podiam ser determinadas pela identificação e pela mediação das 

quantidades produzida quando várias substâncias eram queimadas em presença de ar. Então, 

na época dos estudos de Lavoisier, duas ramificações da Química tornaram-se reconhecidas, 

uma foi chamada de Química inorgânica e a outra, a que estamos interessados para nossa 

pesquisa, foi chamada de Química orgânica, a qual se preocupa com a matéria obtida de 

fontes naturais ou vivas. Porém, a análise da combustão logo estabeleceu que os compostos 

derivados de fontes naturais contivessem carbono, e, consequentemente, surgiu uma nova 

definição para a Química orgânica como sendo o estudo dos compostos de carbono, e esta 

definição é a atualmente mais aceita. Pesquisas têm sido constantemente desenvolvidas como 

forma de contribuir para o esclarecimento das ciências (Carey, 2011).  

A Química Orgânica, tem se apresentado como fonte de dificuldades para os primeiros 

anos do ensino de graduação. E segundo esses autores, a estereoquímica é um dos tópicos que 

apresenta grandes dificuldades de aprendizagem na disciplina de Química Orgânica (Baker, 

George e Harding, 1998). 

A estereoquímica tem suas primeiras ideias baseadas nos trabalhos de Jacobus Van`t 

Hoff e Joseph Achille Le Bel em 1874, e se relaciona com o estudo dos arranjos dos átomos 

nas moléculas e a forma de observação e/ou visualização destes arranjos que tem sido 

apontado frequentemente como fonte de problemas de aprendizagem em Estereoquímica 

(BAKER, GEORGE, HARDING, 1998). Porém, essas não são as únicas dificuldades 

encontradas. Muitos dos estudantes apresentam dificuldades até mesmo em desenvolver 

habilidades básicas como fazer observações e comparações durante a aprendizagem do 

conteúdo de Estereoquímica (OLIVEIRA et al., 2012). 

Contudo, as dificuldades encontradas na Estereoquímica não são recentes. Segundo 

Raupp e Del Pino (2013), o ensino da Estereoquímica e seus desafios têm sido discutidos há 
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décadas e já recebeu duras críticas da comunidade científica. Porém, atualmente é 

considerado um conceito chave sem o qual a Química moderna seria quase que inconcebível. 

A seguir será feito uma explanação abordando alguns tópicos que constitui o conteúdo 

de Estereoquímica os quais são considerados conteúdos de base para o aprendizado de 

Estereoquímica, muitos deles foram identificados como sendo conteúdos que apresentam 

dificuldade de aprendizagem pelos alunos, pois exige aquisição de ideias prévias além da 

capacidade de organizar e processar a informação. 

1.3.1.1 Imagem Especular e Quiralidade  

Tudo tem uma imagem em um espelho, mas nem todas as coisas são sobreponível às 

suas imagens especulares. A sobreponibilidade da imagem especular caracteriza muitos 

objetos como cadeiras e camas, por exemplo, que são idênticas a suas imagens especulares, 

porém em muitos outros objetos não há sobreposição (CAREY, 2011, p.305). 

Um objeto que tem imagem especular sobreponível é dito aquiral e os objetos quirais 

tem imagem especular não sobreponível (BRUICE, 2006, p.183). 

A quiralidade é uma propriedade geométrica, assim, para se estabelecer se uma 

molécula é quiral ou não, um método alternativo para este fim consiste em determinar os 

elementos de simetria de interesse na Estereoquímica (eixo de simetria, plano de reflexão, 

plano de simetria e eixo de rotação-reflexão) presentes na molécula. Desta forma, uma 

molécula é aquiral quando possui algum dos elementos de simetria citados acima, e é quiral 

quando não possui tais elementos e não mostrará congruência com sua imagem no espelho em 

qualquer forma que se examine (STEFANI E EUSEBIO, 2012). 

O termo “quiral” vem da palavra grega cheir, que significa “mão” (BRUICE, 2006, 

p.181). A Figura 1 a seguir exemplifica o termo quiralidade. 

Figura 1 – Imagem especular de um objeto quiral e outro aquiral 

 
  Fonte: Bruice (2006, p. 184) 
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1.3.1.2 Estereocentro 

McMurry (2005) definem estereocentro átomo ou centro de quiralidade como sendo 

um átomo de carbono ligado a quatro grupos diferente. 

 Assim, o novo estereoisômero formado será um enantiômero ou um diastereoisômero 

da molécula original dependendo da existência ou não de centros estereogênico adicionais. A 

Figura 2 dar como exemplo o 2-bromobutano. 

Figura 2 – Estereocentro para o 2-bromobutano 

 
Fonte: Bruice (2006, p. 184) 

O carbono marcado por asterisco em 2-bromobutano é um carbono assimétrico (o 

termo assimétrico é o mesmo usado para estereocentro) porque está ligado a quatro grupos 

diferentes – metila, etila, hidrogênio e bromo. 

1.3.1.3 Representações 

Uma vez que o papel e a lousa são meios de expressão bidimensionais, vários tipos de 

projeções têm sido desenvolvidos para representar de forma conveniente às estruturas 

tridimensionais. 

Uma destas formas de representação é chamada de projeção de Fischer, a qual mostra 

o arranjo tridimensional de grupos ligados a um carbono assimétrico. Essa forma de 

representar as moléculas foi inventada por Emil Fischer no final do século XVII. A projeção 

de Fischer representa um carbono assimétrico no plano do papel que interceptas duas linhas 

perpendiculares, as linhas horizontais representam as ligações que se projetam para fora do 

plano do papel e perto do observador e as linhas verticais representam as ligações que se 

estendem para trás do papel longe do observador. A cadeia de carbono é sempre desenhada 

verticalmente com o C-1 no topo da cadeia. 

Outra forma de representação é a fórmula em perspectiva, que mostra duas ligações do 

carbono assimétrico no plano do papel, uma ligação como forma de cunha sólida projetada 

para fora do papel e outra ligação como cunha tracejada estendendo-se para trás do papel 

(BRUICE, 2006). 
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A seguir apresentamos estas duas formas de representação, a fórmula em perspectiva e 

projeção de Fischer. 

Figura 3 – Representação em projeção de Fischer para os enantiômeros de 2-bromobutano 

 
Fonte: Bruice (2006, p. 187) 

Figura 4 – Representação em perspectiva para os enantiômeros de 2-bromobutano 

 
Fonte: Bruice (2006, p. 187) 

1.3.1.4 Enantiômeros, Diastereoisômeros e Compostos Mesos 

No século XIX, o francês René Hauy observou a existência de dois tipos de cristas de 

quartzo, que diferiam apenas na posição de duas faces, esses cristais eram imagem especular 

um do outro e não era superponível. Estes cristais foram denominados de enantiomorfos, que 

do grego enántios significa “oposto” e morfo significa “forma” (BARBOSA, 2011). 

Figura 5 – Enantiômeros do 2-bromobutano 

 
Fonte: Bruice (2006, p. 189) 

 Assim, moléculas que são imagem especular uma da outra, mas não são superponíveis 

é denominado de enantiômero.  

Os diastereoisômeros por sua vez são estereoisômeros que não são imagem especular 

um do outro, e possuem configuração aposta em um ou mais centros de quiralidade, mais 

apresenta a mesma configuração no restante da molécula. Enquanto que os enantiômeros 

possuem configuração oposta em todos os centros de quiralidade (McMURRY, 2005). 
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Figura 6 – Estereoisômeros do 3-bromo-2-butanol 

 

 
Fonte: Bruice (2006, p. 205) 

Um composto meso, por sua vez, apesar de possuir carbono assimétrico é aquiral, pois 

sua imagem especular é sobreponível (BRUICE, 2006). 

Figura 7 – Composto meso 

 
Fonte: Bruice (2006, p. 201) 

1.3.1.5 Configuração Absoluta 

Em 1874, Le Bel e van`t Hoff postularam a orientação tetraédrica dos quatro 

substituintes distintos no átomo de carbono, então a partir desta teoria explicou-se 

adequadamente a existência de duas formas distintas de uma molécula. Porém, a configuração 

absoluta de qualquer molécula quiral não foi possível ser determinada antes de 1951, quando 

Bijvoet e col. desenvolveram modificações para as técnicas normais da difração de raios X 

(STEFANI E EUSEBIO, 2012). 

Atualmente, precisamos de um método para nomear os estereoisômeros individuais de 

uma substância para assim distingui-los um do outro, para isso fazemos uso de um sistema de 

nomenclatura que indique a configuração (arranjo) dos átomos ou grupos do carbono 

assimétrico. Desta forma, para qualquer par de enantiômeros com um carbono assimétrico, 

um deles terá configuração R e o outro terá configuração S, esse sistema de nomenclatura foi 

criado por Cahn, Ingold e Prelog (BRUICE, 2006, p. 185).  
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As duas moléculas a seguir exemplificam esse sistema de nomenclatura. 

Figura 8– Configuração absoluta para o 2-bromobutano 

 
Fonte: Bruice (2006, p. 189) 

1.3.1.6 Regra de Sequência 

A regra de sequência está relacionada à forma de classificar os grupos (ou átomos) 

ligados ao carbono assimétrico em ordem de prioridade. O número atômico dos átomos 

diretamente ligados ao carbono assimétrico determina as prioridades relativas, assim, quanto 

maior o número atômico, maior a prioridade. 

Então, para se determinar a nomenclatura das moléculas deve-se orientar a molécula 

de modo que o grupo (ou átomo) com menor prioridade esteja apontando para longe do 

observador. Depois se desenha uma seta imaginária do grupo (ou átomo) com prioridade 

1para o grupo (ou átomo) com prioridade 2. Se a seta apontar par o sentido horário, o carbono 

assimétrico apresenta uma nomenclatura, se a seta apontar para o sentido anti-horário terá 

outra nomenclatura (BRUICE, 2006). 

A Figura 9 a seguir exemplifica uma molécula numerada por ordem de prioridade de 

número atômico. 

Figura 9 – Numeração dos grupos do 2-bromobutano por ordem de prioridade atômica 

 
Fonte: Própria (2014). 
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1.3.1.7 Atividade Óptica 

A atividade ótica é uma propriedade de moléculas dissimétricas em desviarem o plano 

da luz polarizada, desvio este que tem um valor característico para cada composto. Embora 

esta propriedade tenha sido descoberta no início do século XIX, passaram-se muitos anos para 

que este fenômeno fosse estudado e seus fundamentos compreendidos (STEFANI, 2012, 

p.23). 

 Porém, atualmente esta propriedade se converteu em uma importante ferramenta para 

análise de compostos químicos. 

A técnica é baseada radiação eletromagnética, uma vez que a radiação comum é não 

polarizada, ou seja, os campos elétricos e magnéticos oscilam em todas as direções, enquanto, 

a luz polarizada oscila apenas em uma direção, uma vez que a luz polarizada é obtida 

passando-se a luz comum através de um polarizador. 

Uma das propriedades características de moléculas quirais consiste na capacidade de 

desviar o plano de propagação da luz polarizada. Se o desvio observado for para a direita, a 

substância será denominada dextrógira, e se o desvio for para a esquerda a substância será 

denominada levógira. Há, porém, compostos que são incapazes de desviar o plano de luz 

polarizada, estes compostos são considerados opticamente inativos uma vez que aqueles que 

desviam a luz polarizada são opticamente ativos (BRUICE, 2006, p.191). 

Cada substância opticamente ativa tem rotação específica característica. A rotação 

específica é o número de graus de rotação causado por uma solução de 1,0 g da substância por 

ml de solução em tubo de comprimento de 1,0 dm a uma temperatura e a um comprimento 

específico (BRUICE, 2006, p.191). 

A seguir ilustraremos um esquema de um polarímetro. Figura 10. 

Figura 10 – Esquema de um polarímetro 

 
Fonte: Bruice (2006, p. 194) 
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1.3.2 Educação a Distância 

1.3.2.1 Quanto a Evolução 

Considerada por longo tempo como solução paliativa, rejeitada pela maioria dos 

professores das grandes universidades públicas e denunciada por movimentos de estudantes e 

professores como uma oferta de ensino de baixa qualidade, a Educação a Distância aparece 

agora como caminho incontornável não apenas para a ampliação rápida do acesso ao ensino 

superior, mas também e principalmente, como uma nova solução para a melhoria da qualidade 

deste ensino, no sentido de adequá-lo às exigências e características dos jovens estudantes do 

século XXI. Principalmente porque experiências de ensino a distância propiciam o 

desenvolvimento de novos modos de ensinar, utilizando as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), estimulando as universidades a modernizarem seus métodos de ensino e 

exigindo dos professores que assumam novas e diferentes tarefas (BELLONI, 2009). 

Contudo, segundo Golvêa e Oliveira (2006), alguns compêndios citam as epístolas de 

São Paulo às comunidades cristãs da Ásia Menor, registradas na Bíblia, como a origem 

histórica da Educação a Distância. Estas epístolas ensinavam como viver dentro das doutrinas 

cristãs em ambientes desfavoráveis e teriam sido enviadas por volta de meados do século I. 

Contudo, Faria e Salvador (2010) apontam que a primeira notícia registrada sobre a 

Educação a Distância é de 20 de março de 1728, data considerada o marco inicial desta 

modalidade, quando houve o anúncio de aulas por correspondência ministradas pelo Prof. 

Caleb Philips, na Gazette de Boston, EUA, em que oferecia material para ensino e tutoria por 

correspondência. Posteriormente, surgiram alguns fatos que marcaram o surgimento da EaD, 

e alguns serão citados a seguir. 

 1840 – na Faculdade Sir Isaac Pitman, no Reino Unido, é inaugurada a primeira escola 

por correspondência na Europa; 

 1947 – inicia-se a transmissão das aulas de quase todas as matérias literárias da 

Faculdade de Letras e Ciências Humanas de Paris, França, por meio da Rádio 

Sorbonne; 

 1960 – na Argentina, nasce a Tele Escola Primária do Ministério da Cultura e 

Educação, que integrava os materiais impressos à televisão e à tutoria; 

 1972 – na Espanha, é fundada a Universidade Nacional de Educação a Distância; 

 1987 – é criada a Fundação da Associação Europeia de Universidades de Ensino a 

Distância; 
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 1990 – é implantada a rede Europeia de Educação a Distância, baseada na declaração 

de Budapeste e o relatório da Comissão sobre educação aberta e a distância na 

Comunidade Europeia. 

A autora relata que no Brasil, provavelmente os primeiros registros sobre Educação a 

Distância tenha ficado sem conhecimento. E alguns acontecimentos citados por ela que 

marcaram a história no Brasil Foram: 

 1923 – um grupo liderado por Henrique Morize e Edgard Roquette Pinto criou a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro que oferecia curso de Português, Francês, Silvicultura, 

Literatura Francesa, Esperanto, Radiotelegrafia e Telefonia; 

 1939 – surgimento, em São Paulo, do Instituto Monitor, o primeiro instituto brasileiro 

a oferecer sistematicamente cursos profissionalizantes a distância por 

correspondência; 

 1969 – as iniciativas artísticas e educacionais pararam, e a EaD via rádio ficou 

desestruturada; 

 1974 – surge o Instituto Padre Reus e na TV Ceará começam os cursos das antigas 5ª à 

8ª séries com material televisivo, impresso e monitores; 

 1979 – a Universidade de Brasília, pioneira no uso da Educação a Distância, no ensino 

superior no Brasil, cria cursos veiculados por jornais e revistas;  

 1983 – o SENAC desenvolveu uma série de programas radiofônicos sobre orientação 

profissional na área de comércio e serviços, denominada “Abrindo Caminhos”; 

 1996 – o Ministério da Educação cria a Secretaria de Educação a Distância 

(SEED/MEC) por meio do decreto nº 1.917; 

 2005 – é criada a Universidade Aberta do Brasil, integrando cursos, pesquisas e 

programas de educação superior a distância. 

 2006 – entra em vigor o Decreto n° 5.773, de 09 de maio de 2006, que dispõe sobre o 

exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação 

superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino, 

incluindo os da modalidade a distância (BRASIL, 2006). 

 2007 – entra em vigor o Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, que altera 

dispositivos do Decreto n° 5.622 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 2007). 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, instituição onde foi desenvolvido 

este trabalho de pesquisa, segundo Silva et al. (2012),  a Educação a Distância emergiu em 
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2002 como uma linha de ação que se propõe a dar respostas a duas políticas: a  política de 

qualificação acadêmica e a política de inserção social, de forma a expandir qualificadamente 

as atividades de graduação e ampliar o acesso ao ensino superior. 

Em 2003, foi criada a SEDIS (Secretaria de educação a Distância), com a missão de 

expandir o acesso àqueles que não podiam se deslocar até um dos campi da UFRN, com 

objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior com uma educação de qualidade para a 

população excluída. Vale salientar que o curso de Licenciatura em Química nasceu neste 

mesmo contexto e faz parte de um projeto maior que abrange as licenciaturas na área das 

ciências (SILVA et al., 2012). 

Em 2005, a SEDIS, juntamente com professores de diversos departamentos da 

instituição, implementaram os cursos superiores de licenciatura em Química, Física, 

Matemática, juntamente com o bacharelado em administração pública. Posteriormente foram 

ofertados os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e Geografia, além dos cursos de 

bacharelado em Administração e Administração Pública. 

Em 2010, foram implementados os cursos de Pedagogia, Educação Física e Letras. 

Atualmente, a UFRN oferece 09 cursos de graduação, sendo 01 de bacharelado e 08 de 

licenciatura, além de 07 cursos de extensão, 01 mestrado em matemática e 03 especializações. 

1.3.2.2 Quanto a metodologia da EaD 

O ensino a Distância apresenta vários aspectos próprios para que assim seja possível 

alcançar suas metas e objetivos (FORTUNATO e FERREIRA, 2001). 

Sendo a Educação a Distância uma modalidade de oferta de ensino e um meio de 

acesso à informação e à formação geral ou profissional, para aqueles que não podem 

frequentar, presencialmente, um curso universitário ou de formação continuada, sua principal 

característica é a separação física, no tempo e no espaço, entre professores e estudantes, 

exigindo o uso intensivo de tecnologias, autoaprendizagem e autonomia do estudante como 

também trabalho coletivo dos diferentes profissionais envolvidos no processo (BELLONI, 

2009). 

Assim, o intercâmbio, a veiculação, a troca criativa de saberes, de concepções a 

respeito da vida no mundo em que vivem professores e alunos se torna característica 

fundamental para esta modalidade de ensino. Se no ensino tradicional a autoridade e 

importância do professor estavam baseadas no seu acúmulo de saberes que seriam 

transmitidos para o aluno, quase sempre, através da sua exposição oral, no ensino a distância 
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o professor agora passa a ser um parceiro no processo contínuo de aprendizagem, que vai 

orientar o aluno sobre como aprender a aprender, como lidar com a informação, como 

construir conhecimento, como criar a partir dele, como recriar seu próprio contexto. O aluno 

agora não pode mais ter um papel passivo de receptor de conteúdos e saberes. Ele deve ser 

sujeito ativo, responsável pela busca do conhecimento e sua aprendizagem. Não deve mais 

esperar que o professor apresente os conteúdos que ele “tem que saber”, mas deve ter uma 

postura ativa na busca do conhecimento em parceria com o professor, através das propostas 

didáticas que lhe serão apresentadas (LAPA, 2008). 

Segundo Belloni (2009), os jovens formados com estes objetivos estarão preparados 

para ser estudantes autônomos a distância e ser estudante a distância exige uma cultura 

escolar que nem todos jovens brasileiros têm. 

Além de que, as tecnologias de informação e comunicação (TIC) estão cada vez mais 

presentes na vida dos indivíduos e possibilitaram novas formas de viver, trabalhar, se 

relacionar e estudar (LAPA, 2008). O que possibilitou avanço na modalidade de ensino a 

distância. 

 

1.3.2.3 Quanto ao material didático 

O texto é a mídia mais comum na EaD pois apesar da possibilidade da comunicação 

online, muitos cursos ainda optam pela veiculação de textos no formato impresso, de livros 

didáticos, guias de estudo, jornais e boletins. O material impresso tem como vantagem o fato 

de que os usuários (professores, tutores, alunos) já estão familiarizados com ele. Através do 

material impresso é possível a transmissão de um volume grande de informações e um estudo 

individual, cada qual em seu próprio horário e ritmo. Embora exista desvantagem em relação 

ao tempo de preparação de textos de alta qualidade, a internet torna mais fácil e barato 

produzir e distribui-los, entretanto, nem todos se adaptam à leitura de textos na tela do 

computador e preferem a mídia impressa (LAPA, 2008). 

Contudo as tecnologias de informação e comunicação tem potencializado várias 

estratégias educativas o que possibilitou configurar o novo contexto da EaD. Para produção 

do material didático em EaD em qualquer que seja a mídia, para potencialização desse recurso 

é necessário que profissionais qualificados nas diversas áreas façam parte de uma equipe de 

trabalho, onde a produção seja, efetivamente, coletiva, crítica e reflexiva, objetivando 

proporcionar o desenvolvimento da interação e colaboração, garantindo a qualidade da 

aprendizagem dos alunos (SALES, 2005).  
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A autora ainda afirma que não existem modelos para a elaboração dos materiais 

didáticos, mas que produzir material didático para EAD, é antes de tudo, um ato de criação, 

onde a criatividade crítica é elemento fundamental. Em suma, o trabalho com movimento, cor, 

imagem é primordial para maximizar a potencialidade do digital. 

O material didático elaborado para ser usado na modalidade de ensino à distância não 

pode ser considerado como uma forma unilateral de transmissão de informação, mas como 

um elemento motivador, no sentido de levar os estudantes a buscar seus próprios caminhos. 

Assim, o material tem desempenhado o papel de elemento ativo e dinâmico no processo de 

construção do conhecimento além de se revestirem de um alto grau de comunicabilidade 

(BELISÁRIO, 2013).  

A EaD é uma modalidade de ensino caracterizada pela flexibilidade que as várias 

formas de tecnologia proporcionam. Essas novas tecnologias da informação fazem com que o 

aprendizado seja mais interativo e autônomo, ou seja, o aluno pode acessar o material em todo 

tempo e em qualquer lugar, necessitando apenas de um computador ligado à internet (FARIA 

e SALVADORI, 2010). 

Fazendo uso das tecnologias e na perspectiva de expor os conteúdos de forma mais 

prazerosa possível, dando aos alunos da EaD a oportunidade de se desenvolverem como 

sujeitos autônomos e independentes intelectualmente, se elaborou o jogo “Trilhando a 

Estereoquímica” que terá como versão futura a criação de um jogo virtual, que poderá trazer 

para este público um ganho significativo de qualidade ao processo ensino aprendizagem 

apoiado pela Internet. 

As contribuições que este jogo trará para o aluno é basicamente rever o conteúdo 

estudado, colocar em prática o conteúdo aprendido e sanar as dúvidas que o aluno possa ter.  

O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) utilizado pela EaD na UFRN é o Moodle 

Acadêmico. O Moodle disponibiliza muitas ferramentas para auxiliar a aprendizagem, como 

fóruns de discussão, chats, questionários avaliativos, áreas para a postagem de arquivos em 

formatos diversos, inserção de vídeo aulas, enfim, muitos meios que colocam 

professor/aluno/tutor bem próximos. (NETO e PAIVA, 2012). 

1.3.2.4 Quanto as vantagens e Desvantagens 

Com relação às vantagens ocasionada pela EaD Fortunato e Ferreira (2001) destacam: 

 Eliminação ou redução das barreiras de acesso aos cursos ou nível de estudos; 

 Diversificação e ampliação da oferta de cursos; 
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 Oportunidade de formação adaptada às exigências atuais, as pessoas que não puderam 

frequentar a escola tradicional; 

 Eficaz combinação de estudo e trabalho; 

 Formação fora do contexto da sala de aula; 

 Conteúdos instrucionais elaborados por especialistas e a utilização de recursos 

multimídia; 

 As ferramentas (computador, os diversos serviços de internet) normalmente utilizadas 

para o apoio ao aluno, são extremamente simples de utilizar e permitem uma rápida 

ambientação às mesmas; 

E com relação às desvantagens eles destacam: 

 Empobrecimento da troca direta de experiências proporcionada pela relação educativa 

pessoal entre professor e aluno; 

 Limitação em alcançar o objetivo da socialização, pelas escassas ocasiões para 

interação dos alunos como o docente e entre si; 

 Limitação em alcançar os objetivos da área afetiva/atitudinal, assim como os objetivos 

da área psicomotora, a não ser por intermédio de momentos presenciais previamente 

estabelecidos para o desenvolvimento supervisionado de habilidades manipuladas; 

1.3.3 Jogos e Atividades Lúdicas 

1.3.3.1 Breve Histórico  

Segundo Costa (2011), é desconhecida a origem dos jogos, porém, sabe-se que os 

mesmos foram conservados de geração em geração pela transmissão oral, em sua génese, 

partiram do elemento da cultura corporal e, em grande parte, dos jogos populares e religiosos. 

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

diversas culturas ao longo da história da humanidade. Mesmo povos considerados guerreiros 

e com formação humana voltada para as práticas bélicas, como os espartanos no século IX 

a.C., consideravam a educação lúdica importante até por volta dos doze anos de idade, em que 

os jovens desenvolviam o estudo de música, canto e danças coletivas (ARANHA, 1996). 

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

aspectos históricos, como por exemplo, Coração Valente, Tróia, Gladiador.  

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

ensino. Ressalta-se que na Idade Média, algumas dessas atividades lúdicas, como os jogos em 
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geral eram caracterizadas como não sérias em decorrência de sua relação com os jogos de azar 

(KISHIMOTO, 2000). 

1.3.3.2 Termos de Definições 

Até o momento, se falou de jogos e atividades lúdicas, porém é importante que se 

possa discernir jogo de atividade lúdica, como também termos mais conceituados para jogos, 

como jogo educativo e jogo didático. 

Segundo Soares (2013) não é fácil definir jogo, pois a pronúncia da palavra jogo pode 

ser entendida de várias maneiras. O jogo pode ser político, de faz de conta, de xadrez, de 

tabuleiro, de pedras, e ainda há o uso da palavra jogo muitas vezes de forma inadequada, 

como por exemplo, quando falamos em jogo de faca, de panela ou ainda jogo do amor. 

Porém, segundo o autor, o termo jogo pode ser caracterizado como qualquer atividade lúdica 

que tenha regras claras e explícitas, estabelecidas na sociedade de uso comum e 

tradicionalmente aceita, seja de competição ou de cooperação. E quanto à atividade lúdica o 

autor define como sendo qualquer atividade prazerosa e divertida, livre e voluntária, com 

regras explicitas e implícitas. 

Quanto à definição de jogo educativo segundo Kishimoto (1996 apud SOARES, 

2013) há um debate acerca do termo jogo educativo e seus significados que leva a se discutir 

duas funções desse tipo de jogo: a função lúdica, quando o jogo propicia diversão e prazer, 

quando escolhido de forma voluntária; e a função educativa, quando o jogo ensina qualquer 

coisa que complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão de mundo. 

Ainda conforme Kishimoto (1994 apud SOARES 2013) o jogo educativo em seu 

sentido restrito, ou seja, como material que exige ações orientadas com vista à aquisição ou 

treino de conteúdos específicos ou de habilidades intelectuais, recebe o nome de jogo 

didático. 

O autor ainda afirma que, se houver um desequilíbrio entre as funções e educativas, 

duas situações são provocadas: quando a função lúdica é maior que a educativa, tem-se 

apenas um jogo, e se a função educativa é maior que a lúdica, também não temos mais um 

jogo educativo, e sim um material didático.  

O pensamento de Kishimoto vai de encontro ao de Cunha (2000), pois ele os jogos 

educativos devem proporcionar as duas funções: uma “lúdica” que está relacionada com a 

diversão, ao prazer e ao desprazer e outra “educativa” que está relacionada a ampliação dos 

conhecimentos. 
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Nesse contexto, verifica-se a necessidade de que haja um equilíbrio entre estas duas 

funções para que o professor não seja surpreendido com os resultados da aplicação do jogo. 

Ou seja, as funções lúdica e educativa tem que estarem correlacionadas, para que durante a 

aplicação em sala, a aula não se torne uma bagunça, remetendo ao fato de que o referido 

problema pode ser oriundo do mau uso desse recurso, ou a ideia de que as funções das 

atividades lúdicas estabelecidas no jogo não foram bem definidas ou ainda, que tiveram 

origem devido às regras.  

Nesse sentido, a definição de regras são fatores importantes para o sucesso na 

aplicação de um jogo educativo, elas são uma espécie de eixo norteador necessário para se 

alcançar os objetivos preestabelecidos com tal atividade. 

Soares (2008), em seu livro intitulado “Jogos para o ensino de Química: teoria, 

métodos e aplicação” sugere que as regras devem ser de fácil entendimento, claras e 

discutidas, evitando que os alunos adaptem outras regras que não guiem corretamente o jogo 

ou fique o tempo inteiro tirando dúvidas de conduta com o professor. Assim, o respeito às 

regras também é condição essencial para a manutenção do jogo, sendo de suma importância 

que os jogadores não apenas conheçam as regras, mas, que as respeite. 

Quanto à confecção do jogo didático, de acordo com Lima (2008), é necessário 

criatividade e disposição. Além disso, é preciso se conhecer os aspectos teóricos que norteiam 

pesquisadores desse tipo de atividade. Em sua obra a autora também comenta sobre a 

necessidade da seleção dos conteúdos a serem explorados no jogo e também dos materiais que 

possam ser utilizados durante sua confecção. Nesse sentido, o jogo deve apresentar algumas 

características, conforme pode ser observado em Grando (1995, p. 59), 

 [...] o jogo pedagógico deve ser desafiador, interessante, ter um objetivo que 

possibilite ao sujeito o “se conhecer” a partir de sua própria ação no jogo e, 

finalmente, que todos os jogadores estejam ativamente envolvidos com a situação, 

ou seja, participando em todos os momentos de jogo.  

Considerando os jogos educativos como atividades em que são feitas abordagens de 

determinados conteúdos conceituais para se atingir determinados objetivos, de forma a 

proporcionar prazer e emoções aos indivíduos que se submetem a jogar, tais emoções podem 

favorecer de forma positiva o processo educativo. Nesse sentido, Vygotsky (2003 apud 

SCHWARZ, 2006, p. 24) afirma:  

[...] um fato impregnado de emoções é recordado de forma mais sólida, firme e 

prolongada que um feito indiferente. Cada vez que comunicarem algo ao aluno 

tentem afetar seu sentimento. Isso não é apenas necessário como meio para uma 

melhor recordação e assimilação, mas, também como fim em si mesmo. 
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Além do fato exposto acima, outro fato que nos levou a trabalhar com jogos está 

relacionado a sua importância. Alguns professores acham que incluir jogos nos planejamentos 

é perda de tempo, por considerar o ambiente escolar um lugar de trabalho, entendendo como 

trabalho o ato de preencher inúmeras folhas de exercícios sem considerar o interesse dos 

alunos por esse tipo de atividade (COSTA, 2007). Ao contrário do que pensam alguns 

professores, acreditamos que, por meio do jogo, o professor se utiliza de um artifício lúdico, e 

tem a possibilidade de uma real interação com seus alunos, o que permite conduzi-los a uma 

autonomia intelectual e moral.  

Essas interações são úteis principalmente para a observação das dificuldades e das 

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

reformulação da sua prática pedagógica além de fazer um diagnóstico mais preciso sobre as 

dificuldades dos alunos, realizando assim uma avaliação de fato, onde as dificuldades dos 

alunos possam ser trabalhadas e sanadas (CAVALCANTE, 2011). 

Muitos problemas apresentados em sala de aula por parte dos alunos podem ser 

minimizados com o uso de atividades lúdicas, tais como jogos, danças, música, teatro e 

atividades de experimentação em laboratórios. 

Alguns trabalhos evidenciam a ideia de que o uso do lúdico, mais especificamente os 

jogos, ajuda a melhorar a indisciplina e antipatia dos alunos perante um determinado 

conteúdo, disciplina e até mesmo professor (SOARES et al., 2003; OLIVEIRA e SOARES, 

2005; SOARES e CAVALHEIRO, 2006 apud CAVALCANTI, 2011). Assim o jogo 

representa uma estratégia de trabalho preciosa. 

1.3.3.3 Quanto às Regras 

Uma característica importante do jogo que podemos destacar aqui são as regras, as 

quais segundo Soares (2013) pode influenciar todas as outras características do jogo. O autor 

ainda afirma que a presença ou a ausência de regras está intimamente ligada ao uso de jogo ou 

atividades lúdicas no ensino, uma vez que as mesmas implicam em um contato social de 

convivência entre os participantes. 

A ordem do jogo é criada por meio das regras estabelecidas entre os jogadores. Para 

Chateau (1984, apud SOARES, 2013) a gênese das regras pode provir essencialmente de 

quatro possibilidades diferentes que podem aparecer combinadas nos jogos: 

1) Regras inventadas; 

2) Regras originadas por imitação; 
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3) Regras aprendidas por tradição; 

4) Regras resultantes da estrutura instintiva. 

Como, ainda segundo o autor, essas regras podem estar isoladas ou relacionadas, e 

assim, apresenta-se absolutamente clara quando se trata de jogo em grupo.  

Soares ainda considera dois níveis de regra: as implícitas e as explicitas. A primeira 

está relacionada às limitações e possibilidades do uso de uma material, decorrente da 

realidade física e de lógica particular. As regras explícitas estão relacionadas às limitações do 

material que o direciona segundo uma lógica ou rotina, por estarem mais evidenciadas em 

jogos em grupo elas são firmadas em consenso. 

Portanto, com base no que foi apresentado, iremos a partir de agora considerar nosso 

jogo como sendo jogo educativo, uma vez que, segundo nossas concepções, o mesmo 

apresenta tanto característica da função lúdica como da função educativa. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

O presente trabalho tem caráter qualitativo, pois se preocupa com o universo de 

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

jogos, uma vez que dá ênfase a escrita dos participantes. 

O método qualitativo de pesquisa tem como características o ambiente natural como 

fonte direta dos dados, e o pesquisador como instrumento chave (LUDKE e ANDRÉ, 1986). 

Neste trabalho, o ambiente natural foi a sala de aula e o sistema moodle, ambiente virtual 

onde o aluno tem a possibilidade de acompanhar as atividades do curso pela internet. 

A presença do pesquisador no ambiente onde se desenvolve a pesquisa é bastante 

importante à medida que o fenômeno estudado só é compreendido de maneira abrangente se 

observado no contexto onde ocorre, visto que o mesmo sofre a ação direta desse ambiente 

(BOGDAN e BIKLEN, 1994). Assim, para compreender melhor como ocorria a interação 

entre os alunos e o ambiente virtual de aprendizagem, vinculei-me a Secretaria de Ensino à 

Distância (SEDIS) como Tutora a distância voluntária.    

Segundo Godoy (1995), quando se fala que a pesquisa qualitativa tem o ambiente 

natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental, valoriza-

se nesse sentido o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação 

que está sendo estudada. O pesquisador aprende a usar sua própria pessoa como o instrumento 

mais confiável de observação, seleção, análise e interpretação dos dados coletados. 

Estando o ambiente da pesquisa bem estabelecido, outro requisito importante da 

pesquisa vai estar presente, a fidedignidade, que dará uma maior validade tanto dos 

instrumentos de coleta de dados quanto dos resultados obtidos. Pois como indicam Le Compte 

e Goetz (1982, apud GRECA 2002) em um artigo, a respeito da validade e fidedignidade na 

pesquisa, 

[...] independentemente da disciplina ou dos métodos usados para a coleta e análise 

de dados, todos os caminhos científicos de conhecer esforçam-se por resultados 

autênticos. Em todos os campos que se engajam na pesquisa científica, a 

fidedignidade e validade dos resultados são importantes. (p. 76). 

Os pesquisadores qualitativos tentam compreender os fenômenos que estão sendo 

estudados a partir da perspectiva dos participantes. A precisão com que o investigador capta o 

ponto de vista dos participantes é importante e testado junto aos próprios informantes ou 

confrontando sua percepção com outros pesquisadores. Como os pesquisadores qualitativos 

utilizam o enfoque indutivo na análise de seus dados, eles não partem de hipóteses 
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estabelecidas a priori, não se preocupam em buscar dados ou evidências que corroborem ou 

neguem tais suposições. Partem de questões ou focos de interesse amplo. (GODOY, 1995, V. 

35, P. 57-63). 

 Portanto, de acordo com o apresentado acima, esta pesquisa classifica-se em 

qualitativa. Porém, não deixa de lado alguns aspectos quantitativos, como os dados 

percentuais pertinentes aos gráficos. 

2.1 ETAPAS DESENVOLVIDAS PARA ATENDER AOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

Delineada a escolha metodológica, a seguir, serão descritas as etapas desenvolvidas da 

pesquisa em relação às atividades que foram aplicadas neste trabalho. 

ETAPA 1: Identificação dos erros cometidos pelos alunos em relação ao conteúdo de 

estereoquímica 

Nesta etapa foi realizada uma análise das provas aplicadas nos semestres 2011.2 e 

2012.2 aos alunos dos polos de Currais Novos, Extremoz, Macau e Nova cruz totalizando 48 

provas, para identificar os principais erros cometidos pelos alunos em relação ao conteúdo de 

Estereoquímica na disciplina Química da Vida.  Essa análise foi feita a partir da metodologia 

da análise de conteúdo de Bardin (1977) em que consistiu inicialmente de uma leitura 

detalhada de todas as provas, seguida de uma identificação dos tópicos de Estereoquímica que 

os alunos mais erraram e por fim foi feita uma classificação por tema quanto aos erros 

identificados.  

ETAPA 2: Elaboração e aplicação do Jogo 

Nesta etapa foi elaborado um jogo educativo abordando o conteúdo de Estereoquímica 

com base nas respostas errôneas apresentada pela análise das provas dos semestre 2011.2 e 

2012.2. A elaboração do jogo será mais bem detalhada no tópico: O Jogo: suas descrições e 

aspectos gerais. 

ETAPA 3: Análise do questionário de opiniões como instrumento de investigação da 

estratégia proposta 

Nesta etapa foi disponibilizado um questionário virtual aos alunos do polo de Nova 

Cruz da disciplina Química da Vida, como instrumento de investigação da estratégia proposta 
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no dia seguinte a aplicação do jogo, contendo sete (7) questões, cinco (5) do tipo fechada e 

duas (2) do tipo aberta. O questionário encontra-se no Apêndice D. 

ETAPA 4: Análise das provas didáticas aplicadas no semestre 2013.2 aos alunos da EaD 

para diagnosticar as contribuições do jogo na aprendizagem dos alunos 

Nesta etapa, foram analisadas vinte e nove (29) provas referentes à segunda avaliação 

da disciplina Química da Vida do semestre 2013.2, a qual consta de duas questões de 

Estereoquímica que exigiam habilidades de: identificar composto quiral, reconhecer composto 

meso, determinar o plano de simetria do composto, saber atribuir prioridades aos ligantes, 

atribuir configuração absoluta, reconhecer estereoisômeros, reconhecer a estrutura de 

enantiômeros, reconhecer compostos opticamente ativo, composto dextrógiro e levógiro, 

diastereoisômero e compreender o conceito de imagem especular superponível e imagem 

especular não superponível. Estas habilidades também foram exigidas nas perguntas do jogo. 

Esta avaliação foi aplicada após a realização do jogo no polo de Nova Cruz. Das vinte e nove 

(29) provas analisadas, dezoito (18) são do polo de Nova Cruz, sendo que apenas dose (12) 

dos alunos que participaram do jogo, e, onze (11) provas referentes aos polos de Currais 

Novos, Extremoz, Lajes e Caicó.  

As provas foram classificadas de acordo com a participação ou não do aluno no jogo, 

sendo um grupo de “alunos participantes” e outro de “alunos não participantes” referente ao 

polo de Nova Cruz e “alunos não participantes de outros polos”, como Currais Novos, 

Extremoz, Lajes e Caicó. Cada item das questões foi analisado separadamente, e, de acordo 

com os acertos dos alunos, foi adotada a seguinte classificação: acertou totalmente, acertou 

parcialmente e errou totalmente. 

Esta análise foi realizada com o intuito de diagnosticar as contribuições do jogo na 

aprendizagem dos alunos participantes.  
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3 O JOGO: suas descrições e aspectos gerais 

3.1 ELABORAÇÃO DO JOGO: “Trilhando a Estereoquímica” 

O jogo, intitulado “Trilhando a Estereoquímica” é baseado nos tradicionais jogos de 

tabuleiros, aliado a cartas com perguntas e respostas. A escolha do tabuleiro se justifica 

devido este tipo de jogo promover a interação aluno-aluno, uma vez que pode ser jogado em 

grupo. E as cartas com perguntas podem desenvolver as habilidades necessárias que os alunos 

precisam adquirir ao final da participação nessa atividade, tais como cognitivo-linguística, 

simbólica e memorística. 

Idealizamos um jogo educativo no qual fosse abordado o máximo de conceitos 

relacionados ao conteúdo de Estereoquímica que tem como público alvo, alunos com 

determinados conhecimentos acerca de tais conteúdos, de forma a contribuir no processo de 

ensino e aprendizagem, promovendo, principalmente, a familiarização dos discentes com 

determinados conceitos e avaliando seus conhecimentos. 

Acreditamos que o momento ideal para a aplicação dessa atividade é logo após o 

contato do aluno com o conteúdo em questão, em uma aula expositiva, tendo em vista que 

trata-se de um conteúdo com muitas definições, representações e estruturas tridimensionais.  

O jogo é constituído por 01 (um) tabuleiro, 04 (quatro) peões, 162 (cento e sessenta e 

duas) cartas, 05 (cinco) caixa porta/cartas, 01 (uma) ampulheta, quadros brancos e 1 (um) 

quadro de gabarito. 

O tabuleiro foi criado com a ilustração do mapa do Rio Grande do Norte contendo 01 

(uma) pista com 14 (quatorze) círculos coloridos que representam as cidades onde há polos de 

educação à distância da UFRN (Natal, Extremoz, lajes, Guamaré, Macau, Grossos, 

Carnaúbas, Martins, Marcelino Vieira, Luís Gomes, Caicó, Currais novos, Nova Cruz e 

Parnamirim) da educação a distância da UFRN, conforme ilustrado na Figura 11.  
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Figura 11– Tabuleiro do jogo Trilhando a Estereoquímica 

 
Fonte: Própria (2014). 
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As quadrículas localizadas no lado direito do tabuleiro de cores amarela, verde, azul e 

vermelha representam as posições iniciais dos jogadores. 

Os grupos de Jogadores são representados por peões nas cores azul, amarelo, verde e 

vermelho. 

As 162 cartas do jogo estão divididas em: 100 cartas-pergunta, 26 cartas-coringa, 18 

cartas-ajuda e 18 cartas-bônus. As cartas-pergunta contêm questões do conteúdo de 

Estereoquímica, as quais foram elaboradas baseadas na ementa da disciplina Química da 

Vida, levando em consideração os tópicos de base para o aprendizado desse tema, e, através 

da identificação do número de erros cometidos pelos alunos após análise das atividades dos 

alunos da disciplina Química da Vida dos semestres 2011.2 e 2012.2. Os tópicos são: imagem 

especular, quiralidade, estereocentro, representação, enantiômeros, configuração absoluta, 

regras de sequência, atividade óptica, diastereoisômeros, composto meso e compostos 

cíclicos. 

 Cada carta é constituída por uma pergunta em nível de graduação, com quatro 

sugestões de resposta (a, b, c e d).  Para a elaboração das perguntas, foram utilizados os livros 

de BRUICE (2006); McMurry (2005); Carey (2011), além do livro-texto da própria disciplina 

como referência, Souto e Duarte (2006). 

As cartas-pergunta estão subdivididas em níveis 1, 2 e 3, e, representadas 

respectivamente nas cores amarela, verde e azul. Cada nível representa uma dificuldade, de 

forma que o nível um (1) é o de menor dificuldade e o nível três (3) o de maior dificuldade, 

sendo abordados todos os tópicos desse assunto independente no nível da carta. 

As cartas-coringa são representadas pela cor vermelha e indicam comandos avance um 

(1) polo, avance dois (2) polos, avance três (3) polos, volte um (1) polo, volte dois (2) polos, 

volte três (3) polos, permaneça no polo, puxe uma (1) carta nível um (1), puxe uma (1) carta 

nível três (3), puxe uma (1) carta nível dois (2).  

As cartas-ajuda são representadas pela cor laranja e contém informação a respeito dos 

temas abordados dentro do conteúdo de Estereoquímica. 

As cartas-bônus são representadas nas mesmas cores que as cartas-perguntas (amarela, 

verde e azul), e ao serem sorteadas aleatoriamente concebem ao jogador o direito de escolher, 

no momento oportuno, uma carta-ajuda ou uma carta-coringa. A Figura 12 representa 

algumas das cartas do jogo.  
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Figura 12– Representação Ilustrativa das cartas do jogo (frente e verso)  

 
Fonte: própria (2014). 

 

 

 

 

 



44 
 

  
 

Outros acessórios que também compõe o jogo, conforme ilustrado na Figura 13, estão 

descrito a seguir. 

As cindo caixas porta/cartas foram utilizadas para acomodar as cartas-pergunta, as 

cartas-bônus e as cartas-coringa, sendo suas cores iguais às das cartas correspondentes. 

A ampulheta é utilizada para controlar o tempo de respostas das equipes participantes 

frente às cartas-pergunta.    

Os quadros brancos são constituídos de material plástico e foram utilizados pelas 

equipes para fazer anotações a respeito das respostas, e também escrever a resposta correta a 

questão. 

A tabela de gabarito consiste em uma folha de oficio a qual contém as respostas 

corretas referentes a todas as perguntas. 

Figura 13 – Acessórios que compõe o jogo 

 
Fonte: Própria (2014). 

3.2 A CONFECÇÃO DO JOGO 

A confecção do jogo foi feita basicamente em gráfica e com alguns utensílios 

comprados no comércio, o que o torna de baixo custo. 
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3.2.1 Materiais  

 Papel cartão nas cores laranja, vermelha, amarela, verde e azul; 

 Tesoura; 

 Cola; 

 Dado; 

 Ampulheta; 

 Impressão colorida em lona no tamanho 60x34cm (para confecção do tabuleiro no 

formato banner); 

 Impressão colorida em papel offset 75 g tamanho A6 (10 x 15 cm) plastificada no 

poloaseal 0,10 (para confecção das cartas perguntas, ajudas e coringas); 

 Impressão colorida em papel offset 75 g tamanho A4 (21 x 29,7 cm) plastificada no 

poloaseal 0,10 (para confecção dos quadros de resposta/rascunho). 

3.3 COMO JOGAR 

3.3.1 Regras do Jogo 

Para que um jogo funcione de forma adequada em sala de aula, é necessário que as 

regras sejam extremamente claras. A seguir, apresentamos as regras explicitas presentes neste 

trabalho: 

 Podem jogar até quatro equipes por partida; 

 Cada equipe deverá posicionar o seu peão no posto de partida que ostenta sua mesma 

cor, a qual está do lado direito do tabuleiro. Esta cor não tem relação com as cores dos 

pólos;  

 Iniciará o jogo a equipe que obtiver o maior número ao lançar o dado. A próxima 

equipe será aquela que obtiver o segundo maior número no dado e assim 

sucessivamente; 

 Cada equipe deverá promover um jogador para “puxar as cartas” e mover o seu peão; 

o qual deverá iniciar no polo de Natal e finalizar no polo de Parnamirim; 

 Após ser dado um comando, o qual pode ser de voz ou de apito, o representante da 

equipe iniciante terá até 60 segundos para “puxar” uma carta aleatória que seja da 

mesma cor do polo em que se encontra levá-la até a sua equipe para uma breve 

discussão e indicar a opção que contém a resposta correta. Para a discussão, a equipe 
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poderá utilizar o quadro branco do lado que contém a palavra “RASCUNHO”, e, para 

indicar a opção correta, deverá, antes de completar o tempo, escrever o item que julgar 

correto (a, b, c, ou d) no lado do quadro branco contendo a palavra “RESPOSTA”;  

 A cor de cada pólo indica o nível de pergunta que será respondida, e, ao responder 

CORRETAMENTE cada pergunta, as equipes receberão a pontuação correspondente a 

cada nível, conforme Tabela 1 abaixo, e, o jogador representante deverá mover o seu 

peão até o próximo pólo, seguindo a trilha, e aguardar a sua vez na próxima rodada; 

 

Tabela 1 – Pontuação referente a cada nível 

COR NÍVEL PONTUAÇÃO 

Amarela I 1,0 

Verde II 2,0 

Azul III 3,0 

Fonte: Própria (20140). 

 Cada nível representa uma dificuldade, de forma que o nível 1 é de menor dificuldade 

e o nível 3 o de maior dificuldade; 

 Caso a equipe responda INCORRETAMENTE, ou não responda em até 60 segundos, 

não receberá pontuação e permanecerá no pólo até a próxima rodada; 

 Caso na rodada seguinte a equipe responda INCORRETAMENTE, ou não responda 

em até 60 segundos, no mesmo polo, passará para o polo seguinte sem pontuar, de 

modo que cada equipe só permanecerá em cada pólo por no máximo duas rodadas; 

 Se o jogador “puxar” uma carta-bônus, ao “puxar” uma carta aleatória em qualquer 

polo, ele terá o direito a uma carta-ajuda ou uma carta-coringa que poderá usar em 

qualquer momento do jogo; 

 Para utilizar a carta-bônus, a equipe deverá anunciar o seu interesse antes de completar 

os 60 segundos que possui e escolher entre “puxar” uma carta-ajuda ou uma carta-

coringa, sendo neste momento zerado o seu tempo; 

 Ao escolher uma carta-ajuda, a equipe terá um tempo extra de 30 segundos para o 

representante escolher uma carta contendo o conteúdo desejado, levar até a equipe, ler 

o texto-ajuda e indicar a opção que julgar correta;  
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 Ao utilizar uma carta-coringa, o representante da equipe deverá escolher 

aleatoriamente uma carta vermelha e realizar o comando indicado, como por exemplo, 

“avance um polo”; 

 Todas as cartas utilizadas não deverão retornar para o jogo antes do término da 

partida, exceto as cartas-ajuda;  

 Vencerá o jogo a equipe que chegar primeiro ao polo de Parnamirim OU obtiver a 

maior pontuação ao final de 50 minutos. 

3.4 A APLICAÇÃO DO JOGO 

A turma do polo de Nova Cruz foi selecionada para a aplicação do jogo por conter o 

maior número de alunos da disciplina Química da Vida no semestre 2013.2. A aplicação do 

jogo contou com a participação de doze (12) alunos do referido polo, em uma data pré-

agendada, seguindo o cronograma de aulas da disciplina.  

A turma foi dividida em duas equipes de seis participantes cada, as quais foram 

nomeadas de “equipe A” e “equipe B”. O jogo foi apresentado e suas regras foram lidas. 

Antes de iniciar a partida, cada equipe indicou um representante para “puxar” as cartas 

ao longo do jogo e levar até os demais membros da sua equipe, além de mover o peão que 

representa a sua equipe no tabuleiro. 

Com as peças do jogo organizadas, a “equipe A” iniciou a partida por obter a maior 

pontuação após o lançamento do dado, sempre intercalando com a equipe B. 

O jogo procedeu de acordo com as regras, porém, para um melhor aproveitamento 

pelos participantes, as respostas eram comentadas pela professora e não somente conferidas. 

Contudo, o jogo deveria prosseguir até que houvesse uma equipe vencedora. Porém, 

no final de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos de partida, foi estabelecido que a equipe 

vencedora seria aquela que tivesse obtido a maior pontuação. Com isso, as regras iniciais do 

jogo foram modificadas para o seu aprimoramento, as quais serão apresentadas nos 

resultados. Assim, ao final desse tempo, foi observado que as equipes obtiveram 13 pontos 

cada, considerando empate entre ambas devido a boa participação das duas equipes.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Aqui serão apresentados os resultados obtidos na pesquisa realizada deste trabalho, 

além da discussão relacionada. Serão relatados os dados obtidos em relação a análise das 

provas dos semestres 2011.2 e 2012.2, as observações realizadas durante as partidas 

(aplicação do jogo), os dados obtidos em relação a análise das provas 2013.2 e a análise das 

respostas dos alunos aos questionários de opiniões aplicados ao término do jogo. 

4.1 DA ANÁLISE DAS PROVAS DOS SEMESTRES 2011.2 E 2012.2 PARA 

IDENTIFICAR OS ERROS COMETIDOS PELOS ALUNOS EM RELAÇÃO AO 

CONTEÚDO DE ESTEREOQUÍMICA 

Após análise das provas aplicadas nos semestres 2011.2 e 2012.2 às turmas da 

disciplina Química da Vida, foi possível constatar que os maiores erros apresentados pelos 

alunos nessas provas didáticas em relação ao conteúdo de Estereoquímica foram: 

 Não conseguem identificar carbono assimétrico; 

 Não conseguem identificar composto quiral; 

 Não conseguem diferenciar os ligantes do carbono assimétrico; 

 Não entendem o conceito de enantiômero; 

 Não entendem o conceito de imagem especular; 

 Não entendem o conceito de composto meso; 

 Não sabem atribuir configuração absoluta; 

 Não sabem fazer representações em perspectiva nem em Fischer. 

Acredita-se que estes erros foram cometidos muitas vezes por falta de habilidade de 

observação e comparação por parte dos alunos. Conforme ressalta Oliveira et al. (2012), 

tópicos de Estereoquímica podem gerar dificuldades de observação e comparações pelos 

alunos, além de requerer a visualização espacial de moléculas, o que gera dificuldades de 

aprendizagem (BAKER, GEORGE E HARDING, 1998). A avaliação transcrita aplicada nos 

semestres 2011.2 e 2012.2 encontra-se nos Apêndices A e B, respectivamente. 

O Gráfico 1 apresenta o percentual dos principais erros cometidos pelos alunos nas 

provas didáticas aplicadas nos semestres 2011.2 e 2012.2. 



49 
 

  
 

Gráfico 1 – Porcentagem de erros dos alunos em relação as atividade 2011.2 e 2012.2 

 

Fonte: Própria (2014). 

Ao analisar o Gráfico 1, em relação ao desempenho dos alunos nas atividades 

aplicadas nos semestres 2011.2 e 2012.2, foi possível verificar que mais de 50 % dos quarenta 

e oito (48) alunos que responderam as avaliações não conseguiram alcançar as habilidades 

solicitadas nas questões. 

O Quadro 1 ilustra as respostas de alguns alunos ao item “a” da primeira questão dos 

semestres 2011.2 e 2012.2. 
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Quadro 1–Resposta de alguns alunos ao item “a” da primeira questão dos semestres 2011.2 e 2012.2 

ALUNO RESPOSTA 

 

 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Fonte: Própria (2014). 

A partir da resposta dada pelo aluno “1” ao item “a” da primeira questão é possível 

constatar que ele, assim como alguns outros alunos, não conseguiu desenvolver a habilidade 

de identificar o carbono assimétrico, o aluno „2”  mesmo identificando os carbonos 

assimétricos não consegue identificar os compostos quirais e o aluno “3” não conseguiu 

identificar nem os compostos quirais nem os carbonos assimétricos. 

O Quadro 2 ilustra as respostas de alguns alunos ao item “b” da primeira questão dos 

semestres 2011.2 e 2012.2. 
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Quadro 2–Resposta de alguns alunos ao item “b” da primeira questão dos semestres 2011.2 e 2012.2 

ALUNO   RESPOSTA 

 

 

  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Fonte: Própria (2014). 

Em relação ao item “b” da primeira questão o aluno “4” soube fazer a representação 

em perspectiva, porém, não soube atribuir a configuração absoluta. O aluno “5” por sua vez, 

não soube fazer a representação em perspectiva e nem soube atribuir configuração absoluta 

aos compostos.  

O Quadro 3 ilustra as respostas de alguns alunos aos itens “a”,  “b” e “c” da segunda 

questão do semestre 2011.2. 
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Quadro 3–Resposta de alguns alunos aos itens “a”, “b” e “c” da segunda questão do semestre 2011.2 

ALUNO RESPOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 
 



53 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Fonte: Própria (2014). 

Quanto ao item “a” da segunda questão do semestre 2011.2, é possível constatar que o 

aluno “6”não conseguiu identificar os carbonos quirais, não compreendia o conceito de 

imagem especular superponível e também não compreendia o conceito de composto meso. E 

os itens “b” e “c” geralmente não foram respondidos. 

O Quadro 4 ilustra as respostas de alguns alunos aos itens “a” e “b” da segunda 

questão do semestre 2012.2. 
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Quadro 4–Resposta de alguns alunos ao item “a” e “b” da segunda questão do semestre 2012.2 

ALUNO RESPOSTA 

 

 

   

 

 

8 

 

 

 

Fonte: Própria (2014). 

A segunda questão do semestre 2012.2, não era igual a do semestre 2011.2, e a esta 

questão foi possível observar que poucos alunos também conseguiram desempenha a 

habilidade exigida na questão, ou seja, não soube fazer representação de Fischer nem atribuir 

configuração, como exemplificado pelo aluno “8” no Quadro 4. 

Os erros exemplificados pelos alunos “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7” e “8" foram 

cometidos também por vários outros alunos, o que contribuiu para percentuais acima de 

cinquenta por cento (50%) para todos os erros identificados nas provas dos semestres 2011.2 e 

2012.2, conforme apresentado no Gráfico 1. 

Assim, partindo dos erros identificados nestas provas, em relação aos tópicos de 

estereoquímica, foram elaboradas as cartas do jogo “Trilhando a Estereoquímica” abordando 

os referidos conteúdos como também outros tópicos da Estereoquímica contidos na ementa do 

curso, para tentar abranger o máximo do conteúdo de Estereoquímica, conforme representado 

na Figura 14. 
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Figura 14 – Cartas constituintes do jogo abordando os tópicos de estereoquímica que os 

alunos dos semestres 2011.2 e 2012.2 apresentaram dificuldades 

 
 

  

  

Fonte: Própria (2014). 
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4.2 DA APLICAÇÃO DO JOGO  

Após a elaboração e confecção do jogo, foram analisadas a sua viabilidade e aplicação 

como estratégia didática que venha a contribuir para o processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos que cursavam a disciplina de Química da Vida na modalidade a distância.  

Os resultados da aplicação aos alunos de graduação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte da disciplina Química da Vida do Polo de Nova Cruz foram obtidos através 

de observações visuais, conforme descrito a seguir. 

A aplicação dessa atividade ocorreu conforme o nível de interação II, competição, 

proposto por Legrand (1984 apud SOARES, 2013), uma vez que o jogo se desenvolveu como 

sendo uma atividade competitiva, comum a todos os jogadores e jogado em grupo. Pois 

segundo o autor os jogos podem ser classificados em cinco grandes classes conforme a 

interação entre os jogos e quem os manuseia, as quais são: funcionais, de ficção ou situação, 

de aquisição, de fabricação e de competição. 

Com relação às observações visuais referentes aos participantes, ao longo da partida, 

ficou perceptível que após o prazo estipulado para que cada grupo indicasse o item que 

julgava ser verdadeiro, o professor ou pesquisador indicava a resposta correta com seus 

devidos comentários. Muitas vezes foi observadas interrupções por parte dos alunos para 

sanarem dúvidas acerca desses comentários, e isso normalmente estava relacionado a um 

conhecimento prévio errôneo sobre os conceitos do assunto.  

Outro fator importante a ser relatado foi a utilização das cartas-ajuda, as quais 

contribuíram de forma significante para o enriquecimento do conhecimento dos participantes 

sempre que os mesmo a utilizavam como fonte de informações. Isto foi constatado através da 

relação direta entre a utilização de uma carta-ajuda com o acerto das respostas às perguntas.  

Como exemplo, pode-se citar a utilização da carta-ajuda que abordava o conceito de 

“imagem especular” escolhida pela “equipe A” para auxiliar na resposta à carta-pergunta que 

abordava o mesmo conceito. Figura 15. 
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Figura 15 – Carta-pergunta e carta-ajuda abordando o conceito de imagem especular 

Fonte: Própria (2014). 

Segundo Santana (2009), durante a aplicação de um jogo educativo, o professor é 

condicionado a atuar como condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem, auxiliando o 

aluno na tarefa de formulação e de reformulação de conceitos, ativando seus conhecimentos 

prévios e articulando esses conhecimentos a uma nova informação. Isto foi possível verificar 

no momento do jogo, em que os participantes se mostraram bastante interessado como 

também curiosos, tendo em vista que durante a partida houve uma participação ativa dos 

alunos, com discussão entre todos os membros das equipes, a fim de chegar às respostas 

corretas, que os levou a desenvolver as habilidades de interação e comunicação entre os 

membros das equipes. A Figura 16 retrata um desses momentos. 
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Figura 16– Discussão entre os membros de uma das equipes 

 
Fonte: Própria (2014). 

Outro aspecto observado durante a aplicação do jogo faz referência à grande 

motivação dos alunos em acertar todas as respostas para poder vencer a partida, fato esse que 

se mostrou bastante positivo, pois estimula os alunos pela busca do conhecimento. 

Em relação às observações visuais referentes ao jogo percebeu-se que quanto ao tempo 

determinado para o representante “puxar” a carta, levar até a sua equipe para uma discussão e 

indicar a resposta que julgar verdadeira, verificou-se que ambas as equipes só divulgavam 

suas respostas quando o tempo já estava esgotando, o que pode indicar que havia uma 

necessidade maior de tempo para esse fim. Porém, o tempo de percurso da partida foi de 1 

hora e 30 minutos, o que ultrapassou o tempo idealizado, que seria de 50 minutos, 

correspondente a 1 hora/aula. Dessa forma, se houvessem mais duas equipes na partida, 

conforme possibilitam as regras, o tempo necessário para a mesma poderia ter sido o dobro. 

Outro fator que veio a ser um contraponto foi o emprego das cartas-coringa.   Os comandos 

dessas cartas (volte um polo, volte dois polos, permaneça no polo, etc.) poderiam 

desfavorecer as equipes durante o percurso, e por esse motivo, foram evitadas pelos 

participantes. Além disso, a utilização dessas cartas também dificultaria a nossa avaliação 

quanto ao desempenho das equipes, tendo em vista que, segundo as regras iniciais, a equipe 
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vencedora seria aquela que chegasse primeiro ao último pólo (Parnamirim), e isso poderia ser 

facilitado pelas cartas-coringa avance pólos, mesmo que a equipe vencedora não tivesse 

obtido a maior pontuação.  

Devido aos fatos mencionados acima, não foi possível que nenhuma das equipes 

chegasse até o pólo de Parnamirim, tendo em vista que no decorrer de 1 (uma) hora e 30 

(trinta) minutos de partida, as mesmas ainda não haviam alcançado os pólos correspondentes 

às perguntas de nível III. Dessa forma, foi decidido, em comum acordo, que a equipe 

vencedora seria aquela que tivesse obtido a maior pontuação. Ao final deste tempo, ambas as 

equipes obtiveram treze (13) pontos, o que foi considerado empate entre elas devido ao bom 

desempenho e participação de ambas, mesmo estando a equipe B dois polos a frente da equipe 

A. Vale salientar que a equipe A permaneceu praticamente todo o percurso à frente da equipe 

B, ficando esta para trás após sortear a carta coringa “volte 2 polos”. 

A partir destas constatações, foram necessárias algumas modificações nas regras do 

jogo para o seu aprimoramento. As regras com as modificações encontram-se no Apêndice C. 

Com as novas regras poderá ser possível minimizar principalmente os problemas que 

ocasionaram a extrapolação do tempo de partida, tornando o jogo mais atraente para os 

participantes. 

Durante a partida, uma tabela com a pontuação de cada equipe foi sendo alimentada, 

juntamente com as perguntas sorteadas pelas mesmas. Tabela 2 
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Tabela 2– Pontuação das equipes e suas respectivas cartas sorteadas 
 

NÍVEL DE 

PERGUNTAS 

Nº DAS CARTAS 

SORTEADAS 

PONTUAÇÃO 

EQUIPE A EQUIPE B EQUIPE A EQUIPE B 

 

 

I 

31, 24 38 0 ; 1 1 

37, 22 29 0 ; 1 1 

04 32 1 1 

23, 34 01, 33 0 ; 1 0 ; 0 

35, 02,18 36 0 ; 1 ; 1 1 

26, 27 14 1 ; 1 1 

 

 

II 

12,*,13 23,05 0 ; 0 0 ; 2 

**, 27 28 2 2 

 30  2 

 09  2 

 08, 29  0 ; 0 

 

III 

22** 08  3** 0 

    

    

Fonte: Própria (2014). 

A Tabela 2 apresenta as cartas sorteadas por cada equipe com suas respectivas 

pontuações por nível de dificuldade, os números em negrito exemplificam as cartas que as 

equipes erraram, um asterisco (*) representa a carta coringa “volte 2 polos” e dois asterisco 

(**) representa a carta coringa “ puxe uma carta de nível 3”. Ao analisarmos a Tabela 2, é 

possível observar que nas seis primeiros perguntas de nível I, em amarelo, a equipe A 

respondeu corretamente oito (8) das doze (12) cartas-pergunta “puxadas”, o que é equivalente 

a apenas sessenta e seis vírgula sessenta e sete (66,67%) de acertos, ao passo que a equipe B 

respondeu corretamente cinco (5) das sete (7) cartas-pergunta “puxadas”, o que é equivalente 

a setenta e um vírgula quarenta e três (71,43%) de acertos. Essa diferença no número de cartas 

“puxadas” pelas equipes é devida ao maior número de erros cometidos pela equipe A, fazendo 

com que a mesma precisasse “puxar” mais de uma carta do mesmo nível, conforme a regra 



61 
 

  
 

“Caso a equipe responda INCORRETAMENTE, ou não responda em até 60 segundos, não 

receberá pontuação e permanecerá no pólo até a próxima rodada”. Além disso, a equipe A 

também sorteou uma carta coringa “Volte 2 polos”, assinalada na Tabela 2 com um (*), o que 

também contribuiu para o maior número de cartas a serem respondidas. Assim, tanto a carta-

coringa quanto os erros cometido nas repostas da primeira rodada de cada pólo de nível I 

contribuiu para que a equipe A respondesse mais perguntas de nível I, as quais são 

consideradas mais fáceis, alcançando uma pontuação maior que a equipe B nesses pólos. O 

que contribuiu para que a equipe A obtivesse oito (8) pontos e a equipe B obtivesse cinco (5) 

pontos nesse percurso.  

Também é possível observar que nos próximos cinco pólos, em verde, 

correspondentes às perguntas de nível II, a equipe A respondeu corretamente apenas duas (2) 

das quatro (4) cartas sorteadas, ao passo que a equipe B respondeu corretamente quatro (4) 

das sete (7) cartas sorteadas, o que corresponde a cinquenta por cento (50%) e cinquenta e 

sete vírgula quatorze por cento (57,14%), respectivamente. Contudo, novamente a equipe A 

foi beneficiada na pontuação, tendo sorteado uma carta-coringa “Puxe uma carta de nível III”, 

e, como respondeu corretamente, recebeu a pontuação equivalente às perguntas de nível III, 

sendo a equipe, por isso, contemplada com três (3) pontos. Assim, a equipe A obteve cinco 

(5) pontos e a equipe B obteve oito (8) pontos nesse segundo percurso. 

A equipe B foi a única que conseguiu chegar ao polo corresponde as perguntas de 

nível III, porém, não obteve nenhuma pontuação pois respondeu incorretamente a pergunta da 

carta sorteada.  

Das trinta e uma (31) cartas sorteadas pelas as equipes, as perguntas as quais as 

equipes não conseguiram acertar estavam relacionadas aos conteúdos de estereocentro, 

enantiômeros, imagem especular, representação, estereoisômero e diastereoisômero. Os erros 

cometidos nessas cartas podem estar relacionados ao tempo, uma vez que as equipes 

comentaram que o tempo era insuficiente para interpretar as questões.  Essas cartas estão 

ilustradas nas Figuras 17, 18, 19 e 20. 
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Figura 17 – Cartas do jogo que os alunos erraram 

  

  

Fonte: Própria (2014). 
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Figura 18 – Cartas do jogo que os alunos erraram 

  

 

 
Fonte: Própria (2014). 
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 Figura 19 – Cartas do jogo que os alunos erraram 

 
 

 
 

Fonte: Própria (2014). 
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Figura 20 – Cartas do jogo que os alunos erraram 

 
Fonte: Própria (2014). 

As posições finais de cada peão podem ser observadas na Figura 21. A equipe B foi 

representada pelo peão da cor vermelha, o qual se encontra no pólo de Currais Novos, e, a 

equipe A foi representada pelo peão da cor amarela, o qual se encontra no polo de Luiz 

Gomes. 
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Figura 21– Posições das equipes no mapa 

 
 Fonte: própria (2014) 

Com base nas observações realizadas durante a aplicação desta atividade, foi possível 

constatar que o jogo “Trilhando a Estereoquímica” constitui-se de uma ferramenta viável para 

ser aplicada em sala de aula, pois possibilitou a interação e comunicação entre os 

participantes, além de que, foi possível sanar muitas dúvidas dos alunos em relação aos 

conceitos abordados no conteúdo de Estereoquímica.  

4.3 DA ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS DE OPINIÃO 

A seguir, é apresentado o resultado da análise das respostas dos alunos de Nova Cruz 

ao questionário de opinião disponibilizado no ambiente virtual moodle acadêmico, logo após 

a aplicação do jogo no polo. 

 Questão 1: “Como você caracteriza o jogo quanto a aprendizagem do conteúdo de 

Estereoquímica”, o Gráfico 2 ilustra uma representação das respostas fornecidas pelos 

alunos à esta questão. 
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Gráfico 2 – Representação das respostas fornecidas pelos alunos à questão 1 

 

Fonte: Própria (2014). 

Com base no Gráfico acima, foi possível constatar que, setenta e cinco por cento (75 

%) dos alunos consideraram o jogo “Trilhando a Estereoquímica” como sendo uma atividade 

muito importante e que trouxe contribuições significativas para a aprendizagem do conteúdo 

de Estereoquímica, e vinte e cinco por cento (25%) acreditava que o jogo é importante e 

contribui um pouco para a aprendizagem do conteúdo de Estereoquímica. Com esses 

resultados podemos concluir que o jogo trilhando a Estereoquímica foi bem aceito pelos 

alunos participantes 

Questão 2: “Em sua opinião, a função do jogo “trilhando a Estereoquímica” se 

relaciona com qual (is) dos itens abaixo”, o Gráfico 3 ilustra uma representação das 

respostas fornecidas pelos alunos à esta questão. 
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Gráfico 3 – Representação das respostas fornecidas pelos alunos à questão 2 

 

Fonte: Própria (2014). 

Concluiu-se que, setenta e cinco por cento (75%) dos alunos considerou que o jogo 

ajuda a avaliar o conhecimento do aluno com relação ao conteúdo de Estereoquímica, 

enquanto que vinte e cinco por cento (25%) dos participantes acreditava que o jogo 

desempenha a motivação dos alunos pela busca do conhecimento. Na perspectiva das teorias 

de aprendizagem, este é um dos principais fatores que levam os alunos a aprenderem, pois 

uma informação nova que chega repleta de motivação leva o indivíduo a estágios de 

desenvolvimento cada vez mais elevado (LEFRANÇOIS, 2008). 

Questão 3: “Qual aspecto você considera importante no jogo?”, o Gráfico 4 ilustra 

uma representação das respostas fornecidas pelos alunos à esta questão. 
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Gráfico 4 – Porcentagem de respostas dos alunos quanto aos aspectos do jogo 

 

Fonte: Própria (2014). 

 

Observa-se que, cinquenta por cento (50%) dos alunos consideraram que a escolha do 

conteúdo de Estereoquímica como sendo um dos aspectos mais importantes no jogo, enquanto 

vinte e cinco por cento (25%) consideraram a funcionalidade, e, vinte e cinco por cento 

(25%), a estratégia do jogo. Esse aspecto pode ser considerado positivo, tendo em vista que o 

conteúdo de Estereoquímica nem sempre é bem aceito pelos alunos. Segundo Oliveira et al. 

(2012), este conteúdo apresenta dificuldades de observação e comparações aos alunos, além 

de requerer a visualização espacial de moléculas, o que gera dificuldades de aprendizagem 

(BAKER, GEORGE E HARDING, 1998). 

Questão 4: “Qual contribuição o jogo “Trilhando a Estereoquímica” trouxe para 

você como estudante?”, as respostas a esta pergunta estão ilustrada conforme observado no 

Gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Respostas dos alunos quanto às contribuições do jogo 

 

Fonte: Própria (2014). 

As respostas dos alunos vão novamente de encontro ao conteúdo de Estereoquímica, 

uma vez que as duas principais contribuições do jogo seriam a aprendizagem de conteúdo, 

cinquenta por cento (50%) como também a revisão de conteúdos, cinquenta por cento (50%). 

Questão 5: “Você considera que o jogo “Trilhando a Estereoquímica” teve papel 

importante como complemento do material didático?”. A esta questão eles opinaram 

conforme suas respostas ilustrada no Gráfico 6.  
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Gráfico 6 – Respostas dos alunos quanto a importância do jogo como material complementar 

 

Fonte: Própria (2014). 

Dos oito alunos que responderam a esta questão setenta e cinco por cento 75% 

disseram que o jogo complementou material didático e vinte e cinco por cento (25%) 

afirmaram que ele complementou apenas em parte. Considerando as respostas dos alunos 

podemos afirmar que o jogo trilhando a Estereoquímica pode ser usado como material 

didático complementar na disciplina de Química da Vida do ensino à distância. 

As respostas dos alunos às questões 6 e 7 do tipo aberta com sua respectiva discussão 

segue abaixo. 

O Quadro 5 ilustra algumas das principais respostas fornecidas pelos alunos à  questão 

6: “Cite alguns pontos positivos acerca do referido jogo”. 
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Quadro 5 – Respostas dos alunos quanto aos aspectos positivos do jogo 

Alunos Resposta dos alunos 

1 

 

2 

 

3 

 

Fonte: Própria (2014). 

Após análise do quadro, é possível observar que os alunos “1, 2 e 3” apresentaram 

como pontos positivos o fato do jogo poder servir como material para revisão de conteúdo 

além de provocar interação e motivação, habilidades essas pertinentes ao se referir a 

atividades lúdicas, pois condizem com pesquisas presentes na literatura a respeito de atividade 

lúdica no ensino de Química (OLIVEIRA e SOARES, 2005; SANTOS e MICHEL, 2009; 

ZANON, GUERREIRO e OLIVEIRA, 2008; GODOI, OLIVEIRA e CODOGNOTO, 2009; 

SOARES e CAVALHEIRO, 2003 apud SILVA, 2013).  

O Quadro 6 ilustra algumas das principais respostas fornecidas pelos alunos à 7ª 

questão “Cite algumas melhorias para o referido jogo.” 
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Quadro 6 – Respostas dos alunos quanto as melhorias para o jogo 

Alunos Respostas dos alunos 

1 

 

2 

 

Fonte: Própria (2014). 

A questão sete (7), também aberta, solicitava aos alunos algumas melhorias para o 

referido jogo, assim, duas respostas se destacaram uma que se referia ao tempo de jogo e a 

outra solicitava que fosse disponibilizado as regras do jogo em forma de folheto. Alguns não 

citaram nenhuma melhoria e outros enfatizaram que o jogo estava bom no formato que se 

encontra. 

A observação do aluno 1 em relação ao tempo para responder as perguntas foi bastante 

importante, uma vez que durante a partida também percebemos que o jogo não estava se 

desenvolvendo muito bem decorrente do pouco tempo estabelecido. 

4.4 DA ANÁLISE DAS PROVAS DOS ALUNOS DO POLO DE NOVA CRUZ APÓS A 

APLICAÇÃO DO JOGO 

Ao analisar as provas didáticas aplicadas aos alunos da disciplina Química da Vida no 

semestre 2013.2, em Anexo, após a aplicação do jogo no polo de Nova Cruz, foi possível 

avaliar o aproveitamento dos alunos que participaram do jogo através da comparação das 

provas desses alunos com os alunos não participantes do mesmo polo, e, com os alunos 

matriculados nos demais polos, tais como Currais Novos, Extremoz, Lajes e Caicó.  

  A seguir serão apresentadas as questões das provas contendo o conteúdo abordado, a 

habilidade exigida em cada item e um exemplo de resposta fornecida pelos alunos. 
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Questão 1 

A questão 1 da 2ª avaliação do semestre 2013.2 da componente curricular Química da 

Vida está transcrita  no Quadro 7. 

Quadro 7 – Questão 1 da 2ª Avaliação do semestre 2013.2 

  

Questão 01: (valor 2,0 pontos) 

Observe os compostos abaixo e faça o que se pede em cada item. 
CH3

CH3

H OH

OH H

CH3

CH3

H OH

H OH

OH

CH3

OH

CH3

CH3

CH3

I II III IV  
a) Circule os compostos quirais. 

b) Dentre esses compostos há um composto meso, forneça a sua estrutura e mostre o 

plano de simetria na molécula. 

 

Fonte Própria (2014). 

A questão 1 aborda o conteúdo de compostos quirais, composto meso e plano de 

simetria, os quais exigem habilidades como: 

Item a) Identificar os compostos quirais; 

Item b) Reconhecer composto meso e determinar o plano de simetria do composto. 

Abaixo se encontram os gráficos correspondentes ao percentual de acerto em relação 

às habilidades exigidas em cada item da questão 1. 

Ao analisar o Gráfico 7, referente às respostas fornecidas pelos alunos ao item “a” da 

primeira questão, foi possível identificar que cem por cento  (100%) dos alunos do polo de 

Nova cruz que participaram da atividade lúdica acertaram a questão de forma integral ou 

parcial, ao passo que apenas 41,33% dos alunos desse mesmo polo que não participaram 

dessa atividade conseguiram responder a referida pergunta. É possível observar ainda que os 

alunos dos demais polos obtiveram um percentual de acerto total ligeiramente maior que os 

alunos de Nova Cruz, trinta e seis vírgula seis por cento (36,36%), que não participaram do 

jogo. 
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Gráfico 7– Percentual de erros e acertos dos alunos participantes e não participantes de Nova Cruz e outros 

polos em relação ao item “a” da primeira questão 

 

Fonte: Própria (2014). 

Ao analisar o Gráfico 8, referente às respostas fornecidas pelos alunos ao item “b” da 

primeira questão, foi possível identificar que cem por cento (100%) dos alunos de Nova Cruz 

que participaram do jogo acertaram o item “b” da primeira questão de forma integral ou 

parcial, sendo que um índice maior sessenta e seis vírgula sessenta e três por cento (66,63%) 

refere-se ao percentual de acertos total ao item. Enquanto que sessenta e seis vírgula sessenta 

e seis por cento (66,66%), dos alunos desse polo que não participaram da atividade conseguiu 

responder ao referido item apenas de forma parcial, e, os alunos dos demais polos obtiveram 

um percentual de erro sessenta e três vírgula sessenta e três por cento (63,63%) bem maior 

que os alunos de Nova Cruz. 
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Gráfico 8 – Percentual de erros e  acerto pelos alunos participante e não participante de Nova  

Cruz e outros polos em relação ao item “b” da primeira questão 

 

Fonte: Própria (2014). 

Os resultados ilustrados nos gráficos acima sugerem que os alunos que participaram 

do jogo conseguiram desempenhar de forma mais significativa as habilidades exigidas na 

questão, principalmente em relação ao item “b”, como: identificar os compostos quirais; 

reconhecer composto meso e determinar o plano de simetria do composto, uma vez que esses 

assuntos foram algumas vezes abordados nas cartas do jogo durante a aplicação. 

O Quadro 8 ilustra a resposta aos itens “a” e “b” da primeira questão de alguns alunos. 

Os alunos foram representados pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sendo os alunos 1 e 2 

pertencentes ao grupo de alunos do polo de Nova Cruz, os alunos 3 e 4 pertencentes ao grupo 

de alunos não participantes desse polo, os alunos 5 e 6 pertencentes ao grupo de outros polos. 
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Quadro 8 – Ilustração das respostas dos alunos participante e não participantes de Nova Cruz e dos outros polos à 

1ª questão 

ALUNOS RESPOSTAS 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 
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4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

Fonte: Própria (2014). 
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Questão 2 

A questão 2 está transcrita no Quadro 9. 

Quadro 9 – Questão 2 da 2ª Avaliação do semestre 2013.2 

 

Questão 02 (valor 2,0 pontos)  

Compostos orgânicos quirais são aqueles que possuem uma imagem especular não 

superponível. O limoneno é um exemplo de molécula quiral, existindo, portanto, como um 

par de enantiômeros. Há apenas um carbono esterogênico nesse composto, um com 

configuração absoluta R e o outro com configuração absoluta S. Os enantiômeros podem 

possuir propriedades biológicas distintas, por exemplo, R-(+)-limoneno é encontrado na 

casca da laranja, enquanto que o seu enantiômero, o S-(-)-limoneno, é encontrado na casca do 

limão. Resolva os itens abaixo acerca desse composto. 
CH3

CH3

CH3

CH2

LIMONENO  
a) Forneça a configuração absoluta do limoneno ilustrado ao lado, indicando ser o 

estereoisômero encontrado na laranja ou no limão. 

b) Forneça a estrutura do seu enantiômero. 

c) Coloque V ou F nas sentenças abaixo nos parênteses das sentenças abaixo: 

(  ) o R-(+)-limoneno é um composto opticamente ativo 

(  ) o S-(-)-limoneno é dextrogiro 

(  ) o R-(+)-limoneno possui um diastereoisômero 

(  ) existem apenas dois estereoisômeros para o limoneno, segundo a fórmula n
2
 

(  ) a imagem especular do R-(+)-limoneno é sempre não superponível 

(  ) a sua imagem especular superponível é a mesma molécula 

 
Fonte: Própria (2014). 

A questão 2 aborda os conceitos de configuração absoluta, enantiômero, atividade 

óptica, composto dextrogiro, diastereoisômero, cálculo do número de estereoisômeros 

possíveis e imagem especular, os quais exigem habilidades como: 

Item a) Atribuir configuração absoluta do estereocentro e reconhecer estereoisômeros; 

Item b) Conceituar enantiômeros; 

Item c) Reconhecer compostos opticamente ativo, composto dextrógiro, diastereoisômero, 

calcular o número de estereoisômeros possíveis e compreender o conceito de imagem 

especular superponível e imagem especular não superponível. 
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Abaixo se encontram os Gráficos 9, 10 e 11correspondentes ao percentual de acerto 

em relação às habilidades exigidas em cada item da questão 2. 

Ao analisar as respostas fornecidas pelos alunos ao item “a” da referida questão, foi 

possível identificar que apenas vinte e dois por cento (24,99%) dos alunos de Nova Cruz que 

participaram do jogo acertaram a questão de forma integral ou parcial. Embora não pareça ser 

um bom resultado, se comparado com os alunos do mesmo polo que não participaram do 

jogo, torna-se um resultado relevante, tendo em vista que nenhum desses conseguiu acertar ou 

responder ao item “a”. Conforme observado no Gráfico 9. O percentual de erros também foi 

expressivos nos demais polos, somando oitenta um vírgula oitenta e um por cento (81,81%) 

de alunos que erraram totalmente o item ou não responderam. 

O fato que pode ter levado a grande maioria a responder incorretamente ou não ter 

respondido a esse item, propõe que os alunos, de forma geral, não compreendem ou 

desconhecem a “regra de sequência” da estereoquímica, habilidade necessária para a 

atribuição da configuração absoluta.  

Gráfico 9– Percentual de erros e acerto pelos alunos participantes e não participantes de Nova Cruz e outros 

polos em relação ao item “a” da     segunda questão 

 

Fonte: Própria (2014). 

Em relação ao item “b”, que exigia dos alunos a habilidade de saber o conceito de 

enantiômero, é possível observar no Gráfico 10 que os alunos que participaram do jogo 

desempenharam as habilidades exigidas de forma significante, com 49% de acerto, contudo o 

número de erros cometidos por eles também foi bem considerável, 40%. O número de alunos 
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que erraram totalmente ao item foi maior (66,66%) entre os alunos do polo de Nova Cruz que 

não participaram do jogo, e, maior ainda (81,81%) entre os alunos de outros polos. Isso pode 

ser atribuído ao fator de que muitos alunos não conseguem analisar estruturas em duas 

dimensões, ou seja, no plano do papel, usando representações como as projeções em 

perspectiva.  

Gráfico 10– Percentual de erros e acerto pelos alunos participantes e não participantes de nova Cruz e 

outros polos em relação ao item “b” da     segunda questão 

 

Fonte: Própria (2014). 

Ao analisar as respostas fornecidas pelos alunos ao item “c” da segunda questão, foi 

possível verificar que cinquenta por cento (50 %) dos alunos que participaram do jogo 

acertaram a questão por completo, quarenta e um vírgula sessenta e seis por cento (41,66 %) 

acertaram parcialmente e oito vírgula trinta e três por cento (8,33 %) responderam de forma 

incorreta, enquanto que em relação aos alunos não participantes do mesmo polo ocorreu 

basicamente o contrário, dezesseis vírgula sessenta e seis por cento (16,66 %) responderam 

corretamente, trinta e três vírgula trinta e três por cento (33,33 %) parcialmente e cinquenta 

por cento (50%) dos alunos erram totalmente. Os alunos dos demais polos obtiveram um 

percentual de acerto total baixo, nove vírgula zero nove por cento (99,09%), e um percentual 

de acerto parcial mais significativo oitenta e um vírgula oitenta e um por cento (81,81%). 

Essas dificuldades podem estar relacionadas à abstração do conteúdo de estereoquímica ou a 

falta de uso de um modelo durante a prova. Esses dados estão representados nos Gráficos 11. 
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Assim, foi possível identificar que o desempenho às habilidades exigidas (reconhecer 

compostos opticamente ativo, composto dextrógiro, diastereoisômero, calcular o número de 

estereoisômeros possíveis e compreender imagem especular superponível e imagem especular 

não superponível) foi desempenhado de forma significante principalmente por parte dos 

alunos de Nova Cruz que participaram da atividade lúdica.  

Gráfico11– Percentual de erros e acerto pelos alunos participantes e não participante de Nova Cruz e outros 

polos em relação ao item “c” da     segunda questão 

 

Fonte: Própria (2014). 

O Quadro10 ilustra a resposta de alguns alunos participantes aos itens “a”, “b” e “c” 

da segunda questão. Os alunos foram representados pelos números 7, 8, 9, 10, 11 e 12, sendo 

os alunos 7 e 8 pertencentes ao grupo de Nova Cruz participantes da atividade lúdica, os 

alunos 9 e 10 pertencentes ao grupo de alunos não participantes de Nova Cruz, os alunos 11 e 

12 pertencente ao grupo dos demais polos. 
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Quadro 10 – Ilustração das respostas dos alunos participante e não participantes de Nova Cruz e dos outros polos 

à 2ª questão 

ALUNOS RESPOSTAS 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 
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Fonte: Própria (2014). 
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O bom desempenho dos alunos de Nova Cruz na 2ª avaliação do semestre 2013.2, 

conforme constatado nos gráficos acima, podem estar relacionado a sua participação no jogo 

“Trilhando a Estereoquímica”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

  
 

5 SUGESTÕES DE TRABALHO FUTURO 

O material didático elaborado para ser usado na modalidade de ensino à distância não 

pode ser considerado como uma forma unilateral de transmissão de informação, mas como 

um elemento motivador, no sentido de levar os estudantes a buscar seus próprios caminhos. 

Assim, o material tem desempenhado o papel de elemento ativo e dinâmico no processo de 

construção do conhecimento além de se revestirem de um alto grau de comunicabilidade 

(BELISÁRIO, 2013). 

A EaD é uma modalidade de ensino caracterizada pela flexibilidade que as várias 

formas de tecnologia proporcionam. Essas novas tecnologias da informação, como atividade 

lúdica, fazem com que o aprendizado seja mais interativo e autônomo, ou seja, o aluno pode 

acessar o material em todo tempo e em qualquer lugar, necessitando apenas de um 

computador ligado à internet (FARIA e SALVADORI, 2010). 

Ainda segundo Lapa (2008), os recursos técnicos acessíveis à boa parte da população 

tem provocado aumento significativo da demanda por educação de qualidade. 

Fazendo uso das tecnologias e na perspectiva de expor os conteúdos de forma mais 

prazerosa possível, dando aos alunos da EaD a oportunidade de se desenvolverem como 

sujeitos autônomos e independentes intelectualmente, se elaborou o jogo “Trilhando a 

Estereoquímica” que terá como versão futura a criação de um jogo virtual, que poderá trazer 

para este público um ganho significativo de qualidade ao processo ensino aprendizagem 

apoiado pela Internet, pois o mesmo tem como função, basicamente, rever o conteúdo 

estudado, colocar em prática o conteúdo aprendido e sanar as dúvidas que o aluno possa ter, 

através do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) utilizado pela EaD na UFRN, o Moodle 

Acadêmico. 

A proposta inicial deste trabalho, um jogo virtual, não foi possível devido alguns 

contratempos, como por exemplo, uma pessoa com conhecimento em software disponível 

para a criação do programa, além do curto tempo de mestrado.  

Ainda como parte deste trabalho, poderá ser disponibilizado um exemplar do jogo 

“Trilhando a Estereoquímica” em alguns polos do ensino a distância da UFRN, caso seja 

disponibilizado recursos para este fim.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise das provas aplicadas aos alunos nos semestres 2011.2 e 2012.2 foi 

possível identificar alguns erros cometidos por eles em relação ao conteúdo de 

Estereoquímica. Partindo disso, surgiu a ideia de elaborar um jogo educativo abordando os 

conteúdos em que os alunos mostraram ter dificuldades.  

Com a aplicação da estratégia proposta, o jogo “Trilhando a Estereoquímica”, foi 

possível constatar que este se mostrou ser significante ao promover interação e motivação aos 

alunos da Educação a Distância pela busca do conhecimento de forma prazerosa. Pois, de 

acordo com Selbach (2010), para que o cérebro humano aprenda é necessário que a 

informação seja inovadora, interessante e prazerosa.  

A partir das observações feitas durante a aplicação do jogo, foi possível concluir que o 

jogo “Trilhando a Estereoquímica” contribuiu com a motivação, interesse e socialização dos 

mesmos, já que estes a todo o momento procuravam tirar dúvidas acerca dos conteúdos 

conceituais abordados na proposta do jogo.  

Através da análise das provas aplicadas no semestre 2013.2 aos polos de Currais 

Novos, Extremoz, Lajes e Caicó em comparação com o polo de Nova Cruz, foi possível 

constatar que o uso de atividades lúdicas, em especial os jogos, é viável, pois os resultados 

mostraram-se significantes no polo onde foi aplicado o jogo. Esses resultados podem estar 

aliados as discussões proveitosas durante a aplicação do jogo “Trilhando a Estereoquímica”. 

Pois as provas e exames muitas vezes não dão aos alunos a oportunidade de discutirem o que 

erraram.  

Por fim, verificou-se que esta atividade ainda necessita de melhorias para pode ser 

aplicada em outras turmas, visto que alguns alunos que participaram do jogo, ao responderem 

aos questionários de opiniões indicaram alguns pontos falho, assim, como também as nossas 

constatações visuais, ou seja, se faz necessário reavaliar as regras do mesmo.  

Finalmente, esperamos apresentar para a comunidade científica que os jogos e as 

atividades lúdicas permitem contribuir para os trabalhos em sala de aula, de maneira 

prazerosa para o aluno, além de poder ser utilizado como material complementar para a 

disciplina Química da Vida. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Avaliação referente aos semestres 2011.2 

 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – SEDIS 

2ª Avaliação Química da Vida 13/11/2011 

 

Aluno(a): __________________________________________________________________ 

Curso:     __________________________________________________________________ 

Tutor que está na sala aplicando a prova: _______________________________________ 

Polo:        __________________________________________________________________ 

Professora: Grazielle Malcher 

Orientações: 

1. Lei atentamente as questões antes de resolvê-las. Interpretá-las faz parte da 

avaliação. Portanto, durante a realização da prova não peça instruções ao seu 

tutor. 

2. Não será permitido fazer nenhum tipo de consulta durante a prova. 

 

 

Questão 01: (valor 2,0 pontos)  

Observe os compostos abaixo e faça o que se pede em cada item. 

 

 

a) Circule os compostos quirais e indique com um asterisco (*) o carbono assimétrico 

quando houver. 

 

CH3CH2CHCH3

Cl

CH3CH2CHCH3

CH3

CH3CHCH2OH

Br

CH3CH2CCH3

Cl

Br

 
 

b) Desenhe o par de enantiômeros de duas substâncias quirais utilizando fórmulas em 

perspectiva e forneça a configuração R/S de cada carbono assimétrico: 

 

Composto quiral 1                                                      Composto quiral 2 
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Questão 02: (valor 2,0 pontos)  

 

Ao lado está ilustrada a estrutura do aspartame, um adoçante 

sintético com uso largamente difundido no Brasil e no 

mundo. O estereoisômero (S,S) tem sabor doce enquanto o 

(R,R) tem sabor amargo.  

a) Analise as sentenças abaixo e coloque V para 

verdadeiro e F para falso.  

 

 

I-  (  ) o aspartame tem três carbonos quirais.  

II-   (  ) a sua imagem especular é SEMPRE não superponível. 

III -(  ) a sua imagem especular superponível é a mesma molécula.  

IV -(  ) Um dos estereoisômeros do aspartame é um composto meso. 

 

b) Indique se o aspartame em questão e o de sabor doce ou amargo, atribuindo a 

configuração R/S aos carbonos. 

 

c) Desenhe o enantiômero do aspartame. 

 
Fonte: Própria (2014). 
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APÊNDICE B – Avaliação referente aos semestres 2012.2 

 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – SEDIS 

2ª Avaliação Química da Vida 11/11/2012 

 

Aluno(a): __________________________________________________________________ 

Curso:      __________________________________________________________________ 

Tutor que está na sala aplicando a prova: _______________________________________ 

Polo:        __________________________________________________________________ 

Professora: Grazielle Malcher 

Orientações: 

3. Lei atentamente as questões antes de resolvê-las. Interpretá-las faz parte da 

avaliação. Portanto, durante a realização da prova não peça instruções ao seu 

tutor. 

4. Não será permitido fazer nenhum tipo de consulta durante a prova. 

 

 

Questão 01: (valor 2,0 pontos)  

Observe os compostos abaixo e faça o que se pede em cada item. 

 

 

a) Circule os compostos quirais e indique com um asterisco (*) o carbono assimétrico 

quando houver. 

 

CH3CH2CHCH3

Cl

CH3CH2CHCH3

CH3

CH3CHCH2OH

Br

CH3CH2CCH3

Cl

Br

 
 

b) Desenhe o par de enantiômeros de uma substância quiral ilustrada acima utilizando 

fórmulas em perspectiva e forneça a configuração R/S do carbono assimétrico: 
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Questão 02: (valor 1,6 pontos)  

 

Compostos orgânicos quirais são aqueles que possuem pelo menos um carbono assimétrico. 

A configuração absoluta (R/S) desses carbonos assimétricos é designada de acordo com a 

regra se sequência, em que os ligantes recebem prioridades dependendo do número atômico 

do átomo diretamente ligado ao carbono quiral. Escreva as formas tridimensionais ou de 

Fischer das moléculas quirais abaixo, incluindo a estereoquímica: 

a) (R)-2butanol 

 

 

 

 

 

 

b) (R)-bromoclorofluormetano 
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APÊNDICE C – Regra reformulada 

 

REGRAS DO JOGO COM AS MODIFICAÇÕES 

 

 Podem jogar até quatro equipes por partida; 

 Cada equipe deverá posicionar o seu peão no posto de partida que ostenta sua mesma 

cor, a qual está do lado direito do tabuleiro. Esta cor não tem relação com as cores 

dos pólos;  

 Todas as equipes jogam simultaneamente, do início ao fim da partida; 

 Cada equipe deverá promover um jogador para “puxar as cartas” e mover o seu peão; 

o qual deverá iniciar no polo de Natal e finalizar no polo de Parnamirim; 

 Após ser dado um comando, o qual pode ser de voz ou de apito, os representantes das 

equipes terão até 60 segundos para “puxar” uma carta aleatória que seja da mesma 

cor do polo em que se encontra levá-la até a sua equipe para uma breve discussão e 

indicar a opção que julgar a resposta correta. Para a discussão, as equipes poderão 

utilizar o quadro branco do lado que contém a palavra “RASCUNHO”, e, para indicar 

a opção correta, deverão, antes de completar o tempo, escrever o item que julgar 

correto (a, b, c, ou d) no lado do quadro branco contendo a palavra “RESPOSTA”; 

 A cor de cada pólo indica o nível de pergunta que será respondida, e, ao responder 

CORRETAMENTE cada pergunta, as equipes receberão a pontuação correspondente 

a cada nível, conforme tabela abaixo, e, o jogador representante deverá mover o seu 

peão até o próximo pólo, seguindo a trilha, e aguardar a sua vez na próxima rodada; 

 

 

COR NÍVEL PONTUAÇÃO 

Amarela I 1,0 

Verde II 2,0 

Azul III 3,0 

 Cada nível representa uma dificuldade, de forma que o nível 1 é de menor dificuldade 

e o nível 3 o de maior dificuldade; 
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 Caso uma das equipes responda INCORRETAMENTE, ou não responda em até 60 

segundos, passará para o pólo seguinte sem pontuar; 

 Se o jogador “puxar” uma carta-bônus, ao “puxar” uma carta aleatória em qualquer 

polo, ele terá o direito a uma carta-ajuda que poderá usar em qualquer momento do 

jogo; 

 Para utilizar a carta-bônus, a equipe deverá anunciar o seu interesse antes de 

completar os 60 segundos que possui e escolher entre “puxar” uma carta-ajuda ou 

uma carta-coringa, sendo neste momento zerado o seu tempo; 

 Ao escolher uma carta-ajuda, a equipe terá um tempo extra de 30 segundos para o 

representante escolher uma carta contendo o conteúdo desejado, levar até a equipe 

para ler o texto-ajuda, enquanto as demais equipes permanecem na espera, e, em 

seguida, todas as equipes deverão indicar a opção que julgar correta;  

 Ao “puxar” uma carta-coringa, o representante da equipe deverá realizar o comando 

indicado, como por exemplo, “avance um polo”; 

 Todas as cartas utilizadas não deverão retornar para o jogo antes do término da 

partida, exceto as cartas-ajuda;  

 Vencerá o jogo a equipe que o obtiver a maior pontuação, seja ao final de 50 minutos 

de partida ou ao chegar no pólo de Parnamirim. 
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APÊNDICE D – Questionário de opinião 

 

 

QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO 

 

1) Como você caracteriza o jogo quanto a aprendizagem do conteúdo de 

Estereoquímica? 

a) Muito importante, e contribui muito para a aprendizagem do conteúdo de 

Estereoquímica. 

b) Importante e contribui um pouco para a aprendizagem do conteúdo de 

Estereoquímica. 

c) Não importante, pois contribui pouco para a aprendizagem do conteúdo de 

Estereoquímica. 

d)  Não contribui nem positivamente nem negativamente para a aprendizagem do 

conteúdo de Estereoquímica. 

e) Não participei do jogo. 

 

2) Em sua opinião, a função do jogo “trilhando a Estereoquímica” se relaciona com 

qual (is) dos itens abaixo? 

a) Desempenha a motivação dos alunos pela busca do conhecimento. 

b) Ajuda a avaliar o conhecimento do aluno com relação ao conteúdo de 

estereoquímica. 

c) Não contribui com a aprendizagem dos conceitos de estereoquímica. 

d) Não avalia o conhecimento do aluno com relação ao conteúdo de estereoquímica. 

e) Não participei do jogo. 

 

3) Qual aspecto você considera importante no jogo? 

a) O conteúdo abordado. 

b) A estratégia do jogo. 

c) A funcionalidade. 

d) Nenhum aspecto. 
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e) Não participei do jogo. 

 

4) Qual contribuição o jogo “Trilhando a Estereoquímica” trouxe para você como 

estudante? 

a) Socialização em grupo. 

b) Aprendizagem de conteúdo. 

c) Revisão de conteúdo. 

d) Avaliação de conteúdo. 

e) Não participei do jogo. 

 

5) Você considera que o jogo “Trilhando a Estereoquímica” teve papel importante 

como complemento do material didático?  

a) Sim, complementou 

b) Não, não complementou 

c) Complementou apenas em partes 

 

6) Cite alguns pontos positivos acerca do referido jogo. 

7) Cite algumas melhorias para o referido jogo. 
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