
 

 

 

                                                                

 
 

QUI-BATALHA: UMA ANÁLISE

JOGO NO PROCESSO

RESUMO  

A disciplina de Química é considerada, há muito tempo e por muitos alunos, como 
complexa. Este fato configura diversas dificuldades que os alunos enfrentam no processo de 
aprendizagem, que podem estar associadas com diversos fatores que variam desde a 
metodologia utilizada pelo professor, como também a necessidade de decorar fórmulas e 
conceitos, até a falta de associação com o cotidiano deles. Estas situações corroboram para 
diminuir a motivação, bem como ativar, ainda mais, a dificuldade de entender os as
abordados pela Química. Diante das situações vivenciadas pelos discentes que julgam a 
disciplina como desinteressante e complicada, é possível tornar essa disciplina lúdica e 
atrativa a ponto de motivá-los? Nesta perspectiva, esta pesquisa teve como
e analisar, estatisticamente, a significância do jogo “Qui
no processo de ensino-aprendizagem, a fim de avaliar se o uso desta ferramenta pode 
melhorar significativamente o desempenho na Química. A pesqui
total de 42 alunos, distribuídos em duas turmas de 9° ano de uma escola particular da 
cidade de Fortaleza/CE. Inicialmente, foi distribuído um questionário contendo dez questões 
objetivas sobre funções inorgânicas (ácidos e bases), 
nenhuma fonte, a fim de avaliar o conhecimento prévio. No segundo momento, o jogo, 
semelhante à batalha naval, composto por 4 tabuleiros (2 grandes e 2 pequenos), 24 cartas 
contendo ácidos e bases inorgânicos e 20 cartas
objetivo era encontrar a maior quantidade de ácidos e bases no tabuleiro da equipe 
adversária foi aplicado. A turma foi dividida em duas equipes e a divisão dos componentes 
do jogo ocorreu conforme Pinheiro 
finalização do jogo, os alunos foram submetidos ao mesmo questionário para ser possível 
efetuar uma comparação dos resultados iniciais e finais. Ao final das três fases foi realizado 
o levantamento de dados e já 
questionário aplicado posterior ao jogo.  Os resultados obtidos antes e depois da utilização 
da ferramenta, foram submetidos a uma análise estatística, pela Análise de Variância 
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A disciplina de Química é considerada, há muito tempo e por muitos alunos, como 
complexa. Este fato configura diversas dificuldades que os alunos enfrentam no processo de 
aprendizagem, que podem estar associadas com diversos fatores que variam desde a 

dologia utilizada pelo professor, como também a necessidade de decorar fórmulas e 
conceitos, até a falta de associação com o cotidiano deles. Estas situações corroboram para 
diminuir a motivação, bem como ativar, ainda mais, a dificuldade de entender os as
abordados pela Química. Diante das situações vivenciadas pelos discentes que julgam a 
disciplina como desinteressante e complicada, é possível tornar essa disciplina lúdica e 

los? Nesta perspectiva, esta pesquisa teve como
e analisar, estatisticamente, a significância do jogo “Qui-Batalha” como ferramenta auxiliar 

aprendizagem, a fim de avaliar se o uso desta ferramenta pode 
melhorar significativamente o desempenho na Química. A pesquisa foi realizada com um 
total de 42 alunos, distribuídos em duas turmas de 9° ano de uma escola particular da 
cidade de Fortaleza/CE. Inicialmente, foi distribuído um questionário contendo dez questões 
objetivas sobre funções inorgânicas (ácidos e bases), que foram respondidas sem consultar 
nenhuma fonte, a fim de avaliar o conhecimento prévio. No segundo momento, o jogo, 
semelhante à batalha naval, composto por 4 tabuleiros (2 grandes e 2 pequenos), 24 cartas 
contendo ácidos e bases inorgânicos e 20 cartas de perguntas sobre ácidos e bases, cujo o 
objetivo era encontrar a maior quantidade de ácidos e bases no tabuleiro da equipe 
adversária foi aplicado. A turma foi dividida em duas equipes e a divisão dos componentes 
do jogo ocorreu conforme Pinheiro et al., (2019). Na fase final da pesquisa, após a 
finalização do jogo, os alunos foram submetidos ao mesmo questionário para ser possível 
efetuar uma comparação dos resultados iniciais e finais. Ao final das três fases foi realizado 
o levantamento de dados e já se observou uma melhoria bastante acentuada no 
questionário aplicado posterior ao jogo.  Os resultados obtidos antes e depois da utilização 
da ferramenta, foram submetidos a uma análise estatística, pela Análise de Variância 
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A disciplina de Química é considerada, há muito tempo e por muitos alunos, como 
complexa. Este fato configura diversas dificuldades que os alunos enfrentam no processo de 
aprendizagem, que podem estar associadas com diversos fatores que variam desde a 

dologia utilizada pelo professor, como também a necessidade de decorar fórmulas e 
conceitos, até a falta de associação com o cotidiano deles. Estas situações corroboram para 
diminuir a motivação, bem como ativar, ainda mais, a dificuldade de entender os assuntos 
abordados pela Química. Diante das situações vivenciadas pelos discentes que julgam a 
disciplina como desinteressante e complicada, é possível tornar essa disciplina lúdica e 

los? Nesta perspectiva, esta pesquisa teve como objetivo aplicar 
Batalha” como ferramenta auxiliar 

aprendizagem, a fim de avaliar se o uso desta ferramenta pode 
sa foi realizada com um 

total de 42 alunos, distribuídos em duas turmas de 9° ano de uma escola particular da 
cidade de Fortaleza/CE. Inicialmente, foi distribuído um questionário contendo dez questões 

que foram respondidas sem consultar 
nenhuma fonte, a fim de avaliar o conhecimento prévio. No segundo momento, o jogo, 
semelhante à batalha naval, composto por 4 tabuleiros (2 grandes e 2 pequenos), 24 cartas 

de perguntas sobre ácidos e bases, cujo o 
objetivo era encontrar a maior quantidade de ácidos e bases no tabuleiro da equipe 
adversária foi aplicado. A turma foi dividida em duas equipes e a divisão dos componentes 

, (2019). Na fase final da pesquisa, após a 
finalização do jogo, os alunos foram submetidos ao mesmo questionário para ser possível 
efetuar uma comparação dos resultados iniciais e finais. Ao final das três fases foi realizado 

se observou uma melhoria bastante acentuada no 
questionário aplicado posterior ao jogo.  Os resultados obtidos antes e depois da utilização 
da ferramenta, foram submetidos a uma análise estatística, pela Análise de Variância 
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O jogo QUI-BATALHA, de minha autoria, não foi criado para fazer esta pesquisa, ele foi feito em um outro 
momento e já havia sido aplicado e apresentado em um evento. Porém, este foi adaptado e aplicado 
novamente com um quantitativo maior de alunos, com o o
jogo no processo de ensino-aprendizagem.

(ANOVA), para verificar se houv
parte dos alunos. O número de acertos obtidos foi computado em uma tabela no Excel e os 
resultados foram tratados neste programa. Considerando um intervalo de confiança igual a 
95%, observou-se que há diferença significativa entre o valor de F e Fcrítico, confirmado 
pela comparação múltipla de médias, ou seja, a aplicação do método foi satisfatória. Com os 
resultados obtidos, foi possível concluir que existe uma diferença significativa comprovada 
estatisticamente, isto significa que o número de acertos antes foram diferentes dos 
alcançados depois do jogo, mostrando que a ferramenta utilizada foi importante, para 
incentivar e ajudar os discentes na fixação do conteúdo e consequentemente obterem 
melhor êxito na resolução das questões. 
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BATALHA, de minha autoria, não foi criado para fazer esta pesquisa, ele foi feito em um outro 
momento e já havia sido aplicado e apresentado em um evento. Porém, este foi adaptado e aplicado 
novamente com um quantitativo maior de alunos, com o objetivo de analisar estatisticamente a influência do 

aprendizagem. 

(ANOVA), para verificar se houve aumento significativo (ou não) no número de acertos por 
parte dos alunos. O número de acertos obtidos foi computado em uma tabela no Excel e os 
resultados foram tratados neste programa. Considerando um intervalo de confiança igual a 

há diferença significativa entre o valor de F e Fcrítico, confirmado 
pela comparação múltipla de médias, ou seja, a aplicação do método foi satisfatória. Com os 
resultados obtidos, foi possível concluir que existe uma diferença significativa comprovada 

atisticamente, isto significa que o número de acertos antes foram diferentes dos 
alcançados depois do jogo, mostrando que a ferramenta utilizada foi importante, para 
incentivar e ajudar os discentes na fixação do conteúdo e consequentemente obterem 

êxito na resolução das questões.  
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BATALHA, de minha autoria, não foi criado para fazer esta pesquisa, ele foi feito em um outro 
momento e já havia sido aplicado e apresentado em um evento. Porém, este foi adaptado e aplicado 

bjetivo de analisar estatisticamente a influência do 

e aumento significativo (ou não) no número de acertos por 
parte dos alunos. O número de acertos obtidos foi computado em uma tabela no Excel e os 
resultados foram tratados neste programa. Considerando um intervalo de confiança igual a 

há diferença significativa entre o valor de F e Fcrítico, confirmado 
pela comparação múltipla de médias, ou seja, a aplicação do método foi satisfatória. Com os 
resultados obtidos, foi possível concluir que existe uma diferença significativa comprovada 

atisticamente, isto significa que o número de acertos antes foram diferentes dos 
alcançados depois do jogo, mostrando que a ferramenta utilizada foi importante, para 
incentivar e ajudar os discentes na fixação do conteúdo e consequentemente obterem 


