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PROGRAMAÇÃO 1 - GERAL 

DIA 1 - 21/04/2016 - QUINTA FEIRA 

 

9:30 - 12:00  - Entrega de Materiais 

12:00 - 14:00 - ALMOÇO 

14:00 - 16:00 - Abertura OFICIAL 

 

JOGO DE IDEIAS DE ABERTURA - SALA 01 

"Possibilidades de Inserção do Lúdico na Formação de Professores de Química" 

Prof. Dr. Márlon Herbert Flora Barbosa Soares - UFG 

Profa. Dra. Maisa Helena Altarugio - UFABC 

Profa. Dr. Eduardo Luiz Dias Cavalcanti - UnB  

Mediadora: Profa. Dra. Nyuara Araújo da Silva Mesquita 
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17:30 - 19:30 - MINICURSOS 1, 2, 3 e 4 (Salas 01, 02, 03 e 04) 

 



DIA 2 - 22/04/2016 - SEXTA FEIRA 

 

8:00 - 10:00 - MINICURSOS 5, 6, 7 e 8 (Salas 01, 02, 03 e 04) 

10:00 - 10:30 - CAFÉ COM PROSA 

10:30 - 12:30 - SESSÕES COORDENADAS DARTH VADER 

(Ver Programação 2) 

12:30 - 14:00 - ALMOÇO 

14:15 - 16:00 - JOGO DE IDEIAS 1 - SALA 01 

"Atividades Lúdicas Voltadas Para Grandes Públicos" 

Profa. Dra. Camila Silveira da Silva - UFPR 

Profa Dra. Maria das Graças Porto Cleophas - UNILA 

Mediador: Prof. Dr. Eduardo Luiz Dias Cavalcanti - UnB 

 

16:00-16:30 - CAFÉ COM PROSA 

16:30 - 17:30 - SESSÃO DE PAINEIS (Ver Programação 2) 

17:30 - 19:30 - MINICURSOS 1, 2, 3 e 4. (Salas 01, 02, 03 e 04) 

 



DIA 3 - 23/04/2016 - SÁBADO 

 

8:00 - 10:00 - MINICURSOS 5, 6, 7 e 8. (Salas 01, 02, 03 e 04) 

10:00 - 10:30 - CAFÉ COM PROSA 

10:30 - 12:30 - SESSÕES COORDENADAS MINECRAFT 

(Ver programação 2) 

12:30 - 14:00 - ALMOÇO 

14:15 - 16:00 - JOGO DE IDEIAS 2 - SALA 1 

"Desafios na Utilização de Jogos e Atividades Lúdicas em Nível Médio de Ensino" 

Profa. Ma.. Sandra Maria de Oliveira Santos - SEE - DF 

Profa. Ma. Eliane Couto - SEE - SP 
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16:00-16:30 - CAFÉ COM PROSA 

16:30 - 17:30 - MOSTRA DE JOGOS E ATIVIDIDADES LÚDICAS DIDÁTICAS 

 LOCAL: Saguão de Entrada do Centro de Convenções. 

 Apresentação dos jogos inscritos na mostra. 

 Todos terão a disposição um porta painel, uma mesa e duas cadeiras. 

17:30 - 19:30 - ENCERRAMENTO E PEÇA TEATRAL DE ENCERRAMENTO 



 

PROGRAMAÇÃO  

SESSÕES COORDENADAS 

DIA 22/04/2016 - SEXTA FEIRA - 10:30 - 12:30 

Sessão Darth Vader 1 - SALA 01 - PISO SUPERIOR 

TC14 – Ensino de química em espaço não formal: a discussão do conceito de tabela periódica no Grupo 

Escoteiro Velho Lobo – Goiânia – GO (Victor Ricardo Felix Ferreira, Jeniffer Cristine Alves dos Santos, 

Murilo Sousa de Sousa, Márlon Hebert Flora Barbosa Soares) 

TC15 – Um método de Educação não formal para a discussão de conceitos químicos no Movimento 

Escoteiro: o caso do ramo Lobinho (Victor Ricardo Felix Ferreira, Márlon Hebert Flora Barbosa Soares) 

TC23 – A utilização dos Simuladores Virtuais no ensino de Química (Iracilma da Silva Sampaio, 

Alessandra Cunha Melo, André Camargo Oliveira, Josimara Cristina Carvalho Oliveira) 

TC17 – As Feiras de Ciências e a construção lúdica de conhecimentos com alunos da educação inclusiva 

(Fernanda Welter Adams, Simara Maria Tavares Nunes) 

TC30 – As Feiras de Ciências como um espaço de aprendizagem lúdica (Danilo Fernandes Lobato, Simara 

Maria Tavares Nunes) 

TC05 – A Informática e o Ciclo Da Água: Construção de Jogos Virtuais para o Ensino de Ciências (Suzana 

dos Santos Pereira, Vinicius Santos Oliveira, Gleice Kelle De Souza Silva, Tyandrer Macedo Boldt, Danilo 

Missias Teixeira) 

Sessão Darth Vader 2 - SALA 02 - PISO SUPERIOR 

TC01 – Estratégias e Jogos Educativos para o Ensino de Química Orgânica (Alana Kelyene Pereira, Giselle 

Ribeiro Fatureto Portes, Gustavo Henrique Costa da Silva, Roberta Alves Siqueira) 

TC06 – Revisando as funções orgânicas oxigenadas com um jogo didático (Wivian de Paula Ferreira 

Machado Lapa, Joseane da Conceição Soares da Silva) 

TC08 – O Uso de Alimentos para Classificação de Cadeias Carbônicas: Uma Forma Lúdica de se Aprender 

Química Orgânica (Amanda Bobbio Pontara, Laís Perpétuo Perovano, Ana Nery Furian Mendes) 

TC19 – O jogo das reações orgânicas: Um caminho para reelaboração do conhecimento a partir do erro 

(Maria Rúbia Viana de Freitas, José Ayron Lira dos Anjos, Ricardo Lima Guimarães) 

TC20 – Elaboração e validação do Jogo do palito no ensino de nomenclatura de compostos orgânicos 

(José Ayron Lira dos Anjos, Ricardo Lima Guimarães) 

TC28 – OrganoBingo: uma ferramenta didática no ensino de Química Orgânica (Joceline Maria da Costa 

Soares, Juliana Carla Carvalho dos Santos, Luciana Aparecida Siqueira Silva, Débora Astoni Moreira, 

Christina Vargas Miranda e Carvalho) 

Sessão Darth Vader 3 - SALA 03 - PISO SUPERIOR 

TC07 – Alvos em Busca de Flechas: Possíveis Caminhos para Serem Trilhados na Pesquisa do Lúdico no 

Ensino de Química (Hélio Messeder Neto) 



TC09 – Análise crítica do jogo “Saga Científica” (Gabriela Mara de Paiva Campos Andrade, Beatriz Silva 

dos Passos, Nilmara Braga Mozzer) 

TC13 – Concepções sobre ludicidade: um estudo e uma proposta para a Formação Inicial de Professores 

de Química (Eliane Cristina Couto de Lima, Maisa Helena Altarugio) 

TC24 – Autódromo Alquímico: O Uso de Jogos no Ensino de Química à luz da teoria de Vygotsky e 

Análise de Conteúdo (Eliana Moraes de Santana) 

TC 26 – Da disciplina Experimentação no Ensino de Química/PEQui-UFRJ para a sala de aula: jogo e 

processo de participação em aulas de química orgânica (Gabriela Farah Dias, Cássia Curan Turci, 

Waldmir Araujo Neto) 

DIA 23/04/2016 - SÁBADO - 10:30 - 12:30 

Sessão Minecraft 1 - SALA 01 - PISO SUPERIOR 

TC04 – Elaboração e Validação de Jogos Didáticos Propostos por Estudantes do Ensino Médio (José 

Euzebio Simões Neto, Rafael Branco da Silva, Cláudia Thamires da Silva Alves, Joseane da Conceição 

Soares da Silva) 

TC10 – Jogos Didáticos Como Ferramenta Facilitadora No Ensino e Aprendizagem de Química (Dhiully 

Priscilla Sousa Silva, Danila Fernandes Mendonça, Emiliane Cristina da Silva Guerra) 

TC11 – Construção de jogos pelos estudantes: uma possibilidade de estratégia em escolas de Brasília 

(Sandra Maria de Oliveira Santos, Herllen Walleson Ramalho Mendes, Eduardo Luiz Dias Cavalcanti) 

TC16 – Jornal com temas químicos: uma proposta alternativa de avaliação em Ensino de Química 

(Everton Cardoso Zanéla) 

TC18 – Jogos Didáticos: um Recurso Capaz de Facilitar o Processo de Ensino e Aprendizagem (Fernanda 

Welter Adams, Simara Maria Tavares Nunes) 

Sessão Minecraft 2 - SALA 02- PISO SUPERIOR 

TC02 – Jogo de tabuleiro no ensino de química: estratégia para verificação da aprendizagem (Maria 

Aparecida da Costa, Thais Mateus Vasconcelos, Karla Amâncio Pinto Field’s, Renato Gomes Santos) 

TC03 – Quiração (Química e Interação) (Fernando Gomes Eufigenio dos Santos, Joseila Aparecida 

Bergamo, Maria Celina Piazza Recena) 

TC21 – A Utilização do Jogo de Dominó Para Estudo das Funções Inorgânicas (Laís Perpétuo Perovano, 

Amanda Bobbio Pontara, Ana Nery Furlan Mendes) 

 TC22 – Seguindo a trilha: aprendendo a tabela periódica (Alessandra Cunha Melo, André Camargo 

Oliveira, Josimara Cristina Carvalho Oliveira, Iracilma da Silva Sampaio) 

 

TC29 – O lúdico como metodologia facilitadora para ensinar conceitos de Raio Atômico (Felipe Augusto 

de Mello Rezende, Márlon Hebert Flora Barbosa Soares, Christina Vargas Miranda e Carvalho, Lucas 

Caixeta Gontijo) 

Sessão Minecraft 3 - SALA 03- PISO SUPERIOR 

TC12 – A Próxima Pista: elaboração e construção de jogo utilizando a Química Forense (Vinicius Pessoa 

Nunes Oliveira Martins, Fernanda Barros Nunes, Fernanda Mendes dos Santos, Matheus Kavamoto 

Vasconcelos, Eduardo Luiz Dias Cavalcanti, Ingrid Távora Weber, Renata Cardoso de Sá Ribeiro Razuck) 

TC25 – PASSAQUI: contribuições de uma abordagem lúdica para a formação inicial de professores de 

química (Tatielle Rocha de Jesus, Renann Siqueira Custódio, Michele Waltz Comarú) 

TC27 – Compreendendo Ligações Químicas por meio da ludicidade (Juliana Carla Carvalho dos Santos, 

Joceline Maria da Costa Soares, Luciana Aparecida Siqueira Silva, Débora Astoni Moreira, Christina 

Vargas Miranda e Carvalho) 

TC31 – A Mística como um processo lúdico de ensino aprendizagem na Educação do Campo (Danilo 

Fernandes Lobato, Simara Maria Tavares Nunes) 



TC32 – Contos de Khemeia: proposta de um jogo de RPG (Role Playing Game) para o ensino de Química 

(Joao Roberto Ratis Tenorio da Silva, Ingrid da Silva Wolff, Elson Josevan Alves de Lima) 

PAINEIS 

DIA 22/04/2016 - QUINTA FEIRA 

Saguão de Entrada do Centro de Eventos 

 

ENCONTRO COM OS AUTORES - SAGUÃO SUPERIOR 

 

Livro: “Ações e Reflexões de Formadores de Professores: questionamentos 
e proposições para o atual modelo de formação continuada”  
Autor: Maisa Helena Altarugio    Editora Appris - 2014 
 
Livro: "O Lúdico no Ensino de Química na perspectiva histórico-cultural: 
Além do espetáculo, Além da Aparência". 
Autor: Hélio da Silva Messeder Neto   Editora Prismas - 2016 
 
Livro: "Tópicos em Ensino de Química" 
Autores: Eliana Santana e Erivanildo Lopes (Org)   Pedro e João Editores - 
2014  
 

PEÇA TEATRAL DE ENCERRAMENTO 
17:30 - Dia 23/04/2016 

 

O TESOURO DE GAIA 



 

 
GRUPO OUROBOUROS 

 

"Sugismundos invadem a casa das fadas, filhas de Gaia, mãe da 

Terra. Sujeira e poluição transformam o local numa grande 

confusão. Gaia furiosa exige que tudo fique organizado até sua 

volta. O que será que as fadas farão? Venha participar dessa 

divertida tarefa e contribuir para a sustentabilidade global." 

 

Ficha Técnica 

 

Teatro de bonecos interativo 

 

Duração: 45 minutos 

 

 

  



 

 

 

RESUMOS SIMPLES 

 

R1 A R27 
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Jogos, atividades lúdicas e aprendizagem (JAP) 

R- 01 
Atividade lúdica com cartas para o estudo de funções orgânicas 

Maria Aparecida da Costa1*(IC), Thais Mateus Vasconcelos1(IC), Karla Amâncio Pinto Field’s1(PQ), 

Renato Gomes Santos2(PG). *expedito191@hotmail.com  

1Instituto Federal de Goiás, Itumbiara-GO, 2Unviversidade Estadual de Goiás, Anápolis-GO. 

Palavras Chave: Atividade lúdica, Ensino de química, Funções orgânicas. 

Introdução/Método 

O uso de jogos e atividades lúdicas no ensino de 
química se torna uma maneira de trabalhar os 
conteúdos diversificadamente, ou seja, 
promovendo uma interação entre professor-aluno 
e aluno-aluno. Isso faz com que desperte o 
interesse dos alunos exercitando a inteligência 
que, por sua vez, gera aprendizagem, quando 
aplicada no ensino (OLIVEIRA e SOARES, 2005). 
Sendo assim, o referido trabalho relata a 
aplicação de uma atividade lúdica com cartas no 
ensino de química para o estudo de funções 
orgânicas. A mesma foi desenvolvida em uma 
escola da rede pública estadual de ensino para 
vinte alunos do terceiro ano do ensino médio, 
sendo elaborada por um grupo de estagiários do 
curso de licenciatura em química do Instituto 
Federal de Goiás, campus Itumbiara. A atividade 
possui um total de vinte e duas cartas, sendo 
estas no intuito de relatar a importância do 
consumo de frutas, verduras e legumes na 
alimentação.  
Para a realização da atividade proposta fez-se 
necessário um total de duas horas-aula, sendo a 
primeira hora-aula para introdução da química 
orgânica apresentando-se os principais grupos 
funcionais e na segunda hora-aula a aplicação da 
atividade lúdica com cartas. Para realização da 
atividade lúdica procedeu-se da seguinte 
maneira: inicialmente realizou-se uma 
apresentação da atividade bem como seu 
objetivo, ressaltando que nas cartas, havia 
algumas frutas, legumes ou verduras, com as 
fórmulas estruturais de alguns de seus 
respectivos compostos orgânicos e o benefício 
destes para o organismo. A partir do composto 
orgânico presente na carta, os alunos deveriam 
identificar os possíveis grupos funcionais nele 
presentes. Ao término, quando todos os alunos 
tivessem finalizado essa identificação, era 
realizada a correção e solicitado que cada um 
fizesse a leitura de sua carta, apresentando 
assim, aos demais colegas, a importância de se 
consumir o alimento que estava na sua carta.  

Resultados e Discussões 

Na primeira hora-aula trabalhou-se com os alunos 
a introdução à química orgânica, pois para a 
realização da atividade lúdica fazia-se necessário 
que eles já tivessem tido contato com o conteúdo. 
Sendo assim, foi entregue uma tabela de funções 
orgânicas, a partir da qual discutiu-se os grupos 
funcionais e suas identificações nas fórmulas 

estruturais de diferentes compostos orgânicos. 
Após, segunda hora-aula, foi explicado aos 
alunos que seria dado início à atividade lúdica de 
identificação dos grupos funcionais. Então, logo 
em seguida, cada aluno recebeu uma carta, 
dando inicio à identificação dos grupos 
funcionais. Essa atividade foi realizada 
individualmente. Alguns alunos apresentaram 
dificuldade no inicio da atividade, porém afirmou-
se a eles que era normal, mas que deveriam 
fazer um esforço e relembrar das discussões 
iniciais. Ao final, quando todos já haviam 
terminado, foi projetado na lousa, por meio do 
projetor multimídia, as fórmulas estruturais dos 
compostos orgânicos das respectivas cartas e 
feita a correção, onde nesse momento, a maioria 
dos alunos se manifestou dizendo: “Acertei!”, “Ah 
não, errei”, “Oba, acertei de novo”. Depois de 
realizada a correção, as cartas que sobraram, 
sendo duas cartas, foram recolhidas para que se 
fizesse a identificação dos grupos funcionais de 
seus compostos orgânicos na lousa junto com 
todos os alunos. Por fim, solicitou-se que eles 
indicassem quais grupos funcionais estavam 
presentes nas fórmulas estruturais dos 
compostos orgânicos que apareciam nas 
respectivas cartas. Nesse momento, percebeu-se 
que os alunos já apresentaram uma melhor 
apropriação dessa diferenciação, diminuindo 
assim a dificuldade apresentada no início da aula. 

Considerações Finais 

Mediante a aplicação da referida atividade lúdica, 
pôde-se inferir que toda e qualquer atividade que 
exija a participação ativa do aluno requer 
paciência e controle para que este se aproprie de 
tal atividade de modo a favorecer o processo 
ensino e aprendizagem. Inicialmente alguns 
alunos apresentaram dificuldade na resolução da 
atividade, mas com as intervenções necessárias 
eles foram conseguindo realizá-la e diminuindo 
suas dificuldades iniciais, fator esse observado 
durante a análise dos grupos funcionais das duas 
cartas restantes, onde contou-se com a 
participação oral de todos os alunos. Ademais, 
mesmo com a dificuldade apresentada, durante a 
leitura das cartas, os alunos apresentaram-se 
curiosos para saber qual informação estaria na 
carta do outro colega, despertando assim a 
motivação e o entusiasmo pela atividade. 

____________________ 

OLIVEIRA, A. S.; SOARES, M. H. F. B. Júri Químico: uma 

atividade lúdica para discutir conceitos químicos. Química Nova 

na Escola. São Paulo, n. 21, p. 18-24, maio2005. 
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JAP 
 

R-02 
Confecção do jogo educativo “memória dos elementos químicos” 

voltados para alunos surdos no ensino médio. 
Gabriela Rodrigues da Cunha

1 
(FM)*, Elaine Gomes Matheus Furlan

2 
(PQ). 

1
E. E. Doutor Maximiliano Baruto Araras, SP, Brasil; *e-mail: cunhargaby@gmail.com 

2
DCNME/UFSCAR/campus Araras/Brasil; e-mail: elainefurlan@cca.ufscar.br 

 
Palavras Chave: Elementos Químicos, Jogo Educativo, Surdos, Ensino de Química. 

Introdução/Método 

Atualmente, grande parte dos alunos surdos está 
inserida em um modelo que propõe metodologias 
de ensino, muitas vezes, focalizando somente os 
alunos ouvintes e envolvendo apenas o uso da 
língua portuguesa. Ferreira e Nascimento (2014) 
destacam, inclusive, que muitos professores não 
levam em consideração que surdos não dominam 
a língua portuguesa, sendo assim, prejudicados 
em relação à aquisição de conhecimentos. 
Santos et.al (2014) alegam que estudantes 
surdos geralmente são excluídos das discussões 
entre pares devido a ausência de sinais 
específicos para o ensino de química, além da 
falta de preparação dos docentes e das 
dificuldades dos intérpretes em repassar o 
conteúdo devido ao pouco conhecimento de 
química e ausência de material didático 
adequado para o ensino médio entre outros 
aspectos. 
Nesse contexto, emerge a necessidade e a 
relevância de introduzir novas metodologias na 
prática pedagógica dos professores, 
especialmente no contexto do ensino de química 
com alunos surdos. O uso de atividades lúdicas 
tem apontado alternativas promissoras para gerar 
situações estimuladoras no processo de ensino-
aprendizagem e, dentre elas, pode-se destacar a 
utilização de jogos educativos.  
Segundo Kishimoto (1994), o objetivo do jogo 
educativo está no equilíbrio entre a função lúdica 
e a função educativa, ou seja, deve propiciar 
prazer e ensino de conhecimentos. Nessa 
perspectiva, Souza et.al (2014) ressaltam a 
importância  da utilização de jogos no ensino de 
química  para a aprendizagem dos alunos surdos, 
pois esta prática pedagógica desperta o interesse 
e facilita a compreensão dos conteúdos 
aprendidos na disciplina de química.  
Assim, este trabalho tem como objetivo 
apresentar a confecção de um jogo educativo 
denominado “Memória dos Elementos Químicos” 
como um material de apoio tanto para os alunos 
surdos quanto para os professes de química e 
intérpretes do ensino médio regular.  
 

Resultados e discussões 

O jogo educativo denominado “Memória dos 
Elementos Químicos” foi elaborado por meio de 
cartas no Programa Power Point. Neste 
programa, cada slide representa uma carta do 
jogo e no total de 12 slides estão nomes dos 

elementos químicos na parte central e em outros 
12 os símbolos dos elementos químicos 
representados na configuração de mão do 
alfabeto de libras, totalizando 24 cartas, conforme 
exemplificado nas figuras 1 e 2. Esse arquivo foi 
salvo no formato de imagem (JPEG). Essas 
imagens foram inseridas no programa Word 
escolhendo o tamanho (4,5 cm de altura e 6 cm 
de largura), para posterior impressão das cartas 
em papel vergê.  
 

                         

 

 
 

Considerações Finais 

Este trabalho apresenta dois contornos no âmbito 
do ensino de química: o uso de jogos educativos 
e a contribuição para a aprendizagem de alunos 
ouvintes e surdos. O jogo pode servir como 
material pedagógico de apoio para professores 
de química, intérpretes e alunos surdos 
contribuindo para o aprendizado e na 
socialização com alunos ouvintes, envolvendo 
atividades de ensino de química. Além disso, esta 
ferramenta pode favorecer e despertar o 
interesse e curiosidade dos alunos para a área de 
química e outras áreas adaptando outros 
conteúdos à metodologia desenvolvida e 
apresentada nesta proposta, estimulando, de 
modo geral o ensino-aprendizagem de alunos 
surdos e ouvintes.   

_________________ 
Ferreira, W. F.; Nascimento. S. P. Utilização do jogo de tabuleiro - 

ludo - no processo de avaliação da aprendizagem de alunos 

surdos. Revista Química Nova na Escola, v. 36, n.º1, p. 28-36, 2014. 
Kishimoto, T. M. O Jogo e a educação infantil. São Paulo: 

Pioneira, 1994.  

Santos, T. M. N.; Silva, G. R.; Gandra, L. P.; Silva, F. B. 

Iconografia da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, em aulas 

práticas de química. ANAIS do XVII Encontro Nacional de Ensino 

de Química, 2014. 
Souza. A. S. H; Fão. F.; Baptista. J. A. A.; Zan. R. A. O ensino da 

tabela periódica como objetivo de inclusão de surdos na 

disciplina de Química. ANAIS do XVII Encontro Nacional de 
Ensino de Química, 2014. 

Figura 1: Carta 
com o nome do 

elemento  químico 
Flúor. 

 

Figura 2: símbolo do 
elemento químico Flúor 

representado na 
configuração de mão do 

alfabeto de Libras. 
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Introdução/Método 

Segundo Kishimoto (1994) a utilização de jogos 
educativos são valorizados desde a antiguidade, 
seja para as primeiras etapas do ensino, seja 
para, no esporte, treinar e disciplinar cidadãos. 
Para a autora quando se trata de jogos 
educativos deve-se atentar para o equilíbrio das 
funções lúdica e educativa, ou seja, não se pode 
privilegiar apenas o lúdico e a atividade não 
apresentar caráter educativo, de ensino, porém 
um jogo muito preso aos saberes e 
conhecimentos específicos pode se tornar 
desinteressante, perdendo o sentido da utilização 
dos jogos para propiciar diversão e prazer. 
Neste sentido, a atividade aqui explorada foi 
desenvolvida na E.E. Maria Rosa N. P. Homem 
(Araras/SP), no âmbito do subprojeto de 
Química/PIBID UFSCar e apresenta qualidades 
pertinentes aos jogos educativos (KISHIMOTO, 
1994) exaltando a manipulação de objetos. 
 

Resultados e Discussões 

Para a atividade foi desenvolvida uma tabela 
periódica adaptada (Figura 1), para que os alunos 
pudessem fazer associações e entender a 
organização atual dos elementos químicos,  
verificando a distribuição em famílias e períodos e 
a finalidade da localização baseada em 
características físicas e químicas. 
Nesta tabela alguns elementos foram ocultados e 
no lugar foram colocadas, interrogações ou 
imagens que, de alguma forma, estavam 
relacionadas com o elemento ocultado. Os alunos 
deveriam analisar as informações da tabela e 
completar com as cartas (Figura 2) 
correspondentes aos elementos químicos. Para o 
auxílio da atividade foi elaborada, também, uma 
lista contendo informações relacionadas aos 
elementos da tabela. 

 
Figura 1: Tabela periódica adaptada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Cartas para completar a Tabela Periódica. 

 
A proposta da atividade foi bem recebida pelos 
alunos e professores, que se interessaram por 
uma atividade alternativa à rotina lousa-apostila, 
estimulando o equilíbrio entre o lúdico e o 
educativo e a interação dos alunos. 
Durante a realização da atividade surgiram 
algumas dificuldades para relacionar a posição 
dos símbolos dos elementos com a dica 
referente, promovendo discussões sobre o 
conteúdo abordado.  
 

Considerações Finais 

Apesar de ter sido considerada, pelos alunos, 
uma atividade com nível de dificuldade 
relativamente elevado, os alunos participaram de 
forma significativa considerando que a atividade 
foi bastante efetiva. Assim, a proposta pareceu 
alcançar os objetivos principais, ou seja, a 
familiarização com os símbolos dos elementos 
químicos e a utilização da tabela periódica como 
ferramenta com carácter lúdico e educativo, 
estimulando o ensino e aprendizagem de 
química. 
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Introdução/Método 

Há anos pode-se perceber a necessidade de 

desenvolver novos métodos de ensino, e 

aprimorar os já existentes a fim de proporcionar 

um ensino claro, eficiente e de qualidade ao 

aluno. Um desses métodos é a utilização da 

atividade lúdica, que auxilia o processo de ensino 

de forma divertida e prazerosa. Esta maneira 

diferente de ensinar tem se mostrado promissora 

em sala de aula (GRECA et al., 2004 ). 

Segundo Santana (2011) “as atividades lúdicas, 

mais do que serem aceitas como rotina da 

educação de alunos no Ensino Médio, é uma 

prática privilegiada para a aplicação de uma 

educação que visa o desenvolvimento pessoal e 

a atuação cooperativa na sociedade, como 

também instrumentos motivadores, atraentes e 

estimuladores do processo de construção do 

conhecimento”.  
Pensando nisso, esse trabalho teve como objetivo 
melhorar a aprendizagem dos alunos da terceira 
série de Ensino Médio em Química Orgânica. 
O jogo é composto por 40 cartas, no qual 20 
contêm fórmulas estruturais de compostos 
orgânicos. As outras 20 com suas respectivas 
nomenclaturas segundo IUPAC, conforme 
apresentado abaixo. Também se faz necessário o 
jogo de luz, buzina de gás, mesas para montar os 
labirintos devidamente iguais, máquina de 
fumaça, caixa de som e uma boa música. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados e Discussões 

Após a produção do Disputo Química, o trabalho 
foi experimentado com alunos da 3° série do 
Ensino Médio de uma instituição publica em 

Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A princípio, 
quando o jogo foi apresentado em sala, muitos 
estudantes não deram tanta importância, ou 
como eles mesmos costumam dizer em sua 
variante lingüística (gíria) “não deram a mínima”, 
pois aparentemente é um jogo simples que não 
possui tantos objetos, porém  é atrativo. 
Com um “empurrãozinho” profissional e com 
muito estímulo, os aprendizes começaram a jogar 
e depois não queriam mais parar. A aula 
terminava com o toque do sinal e o envolvimento 
era tamanho que ninguém parava para se quer 
dar conta de que a brincadeira teria que acabar e 
ficar para outra oportunidade. “Professor, esse 
jogo é da hora, não imaginei que Química era 
massa assim”, (J.S, adolescente que adorou a 
brincadeira e divulgou o trabalho para os demais 
colegas da escola). 

Considerações Finais 

Ao ter aplicado o Disputo Química em sala de 
aula, pode ser constatado que existe de fato uma 
necessidade de aproximação entre conteúdo e 
aluno. Profissionais que buscam diferenciais 
atividades lúdicas possuem resultados mais 
significativos e satisfatórios. Com o jogo aqui 
apresentado, não foi diferente. Aprendizes 
mostraram resultados positivos em avaliações 
escritas, até mesmo alunos que estavam com 
notas abaixo da média (7,0), puderam recuperar 
suas notas, sem contar que aprenderam 
brincando.  

Agradecimentos 

UFMS e IFMS 
____________________ 
 
GRECA, I.; MICHEL, R.; SANTOS, F. Uma busca na internet por 
ferramentas para a educação química no ensino médio. Química 
Nova na escola, n.19.p. 3-7, 2004. Disponível em: < 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc19/a02Umabusca19.pdf>. Acesso 

em: 27 setembro 2015. 
 

SANTANA, Eliana Moraes. A influência de atividades lúdicas na 

aprendizagem de conceitos químicos. São Paulo. 2011. Disponível 
em: 

<http://www.senept.cefetmg.br/galerias/Arquivos_senept/anais/terca

_tema1/TerxaTema1Artigo4.pdf>. Acesso em: 18 setembro 2015.   



 
II ENCONTRO NACIONAL DE JOGOS E ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DE QUÍMICA - JALEQUIM - LEVEL 2  

JOGOS, ATIVIDADES LÚDICAS E APRENDIZAGEM (JAP) 
 

R05 

Análise dos Jogos Didáticos Sobre Modelos Atômicos e Estrutura da 

Matéria Apresentados no XVII ENEQ. 
José Euzebio Simões Neto* (PG)

1
, Saimol Rodrigues Damaceno (IC)

1
 e Cláudia Thamires da Silva 

Alves (IC)
1
. euzebiosimoes@gmail.com. 

1. Departamento de Química – Universidade Federal Rural de Pernambuco – CEP:52171-900 – Recife - PE 

 

Palavras Chave: Jogos, Ensino de Química, ENEQ. 

  

Introdução/Método 

Os jogos fazem parte da nossa infância e com 
eles nos relacionamos de maneira mais efetiva 
com o mundo e com outras pessoas. Esses 
podem ser utilizados como estratégia no ensino 
da química, sendo chamados de jogos didáticos. 
Soares (2013) afirma que é característico dos 
jogos didáticos possuírem duas partes: a lúdica, 
relacionada a diversão, e a didática, que devem 
se encontrar em equilíbrio, para evitar que não 
ocorra aprendizagem ou que seja apenas um 
material didático. 
A pesquisa aqui apresentada teve como objetivo 
uma análise dos jogos na temática modelos 
atômicos e estrutura da matéria publicados nos 
anais do XVII Encontro Nacional de Ensino de 
Química (ENEQ), realizado em 2014.  
Os jogos encontrados foram analisados a partir 
de alguns critérios encontrados na literatura, a 
saber: dimensão da aprendizagem, desafio ao 
jogador, jogabilidade, envolvimento do estudante 
e limitação de espaço e tempo (NÓVAK e 
SOUZA, 2007). 

Resultados e Discussões 

Encontramos quatro jogos sobre modelos 
atômicos e estrutura da matéria, o conforme 
quadro 01: 
 
Quadro 01: Jogos didáticos sobre modelos 
atômicos e estrutura da matéria no XVII ENEQ 

Jogo Breve Descrição 

Brincando 
com a 

evolução 
atômica 

Trilha com 32 casas, sendo a 
última especial, em que é 
preciso relacionar o modelo 
atômico com o cientista. 

Trilhando com 
os cientistas 

Jogo de tabuleiro com 
perguntas e respostas. 

Troca-Troca 
Atômico 

Baseado no jogo “trilha da 
dama”, com questões sobre 
modelos atômicos. 

Trilha Atômica 

Trilha de perguntas e respostas 
composta por 40 cartas, com 
perguntas teóricas e também 
algumas curiosidades sobre 
modelos e cientistas. 

Fonte: Própria 

Quanto à dimensão da aprendizagem, 
jogabilidade, envolvimento dos estudantes e 
desafio ao jogador, todos os jogos analisados se 
mostraram eficientes: todos possuem uma parte 
didática bem desenvolvida, com nível de 
dificuldade adequado, além de parte lúdica 
atrativa e jogabilidade agradável e instigante. 
O jogo trilhando com os cientistas apresentou 
problemas quanto a limitação espacial: a 
proposta se baseia em um tabuleiro de 2 metros 
quadrados de área, o que pode dificultar o 
transporte e a montagem do jogo. Os demais 
jogos não apresentaram restrições espaciais e 
nenhum dos jogos apresentou problema em 
relação a limitação de tempo. 
Dos quatro jogos encontrados, três são trilhas 
envolvendo perguntas relacionadas ao conteúdo 
químico em tela. A grande ocorrência de ludos e 
trilhas entre os jogos didáticos converge para 
observação realizada por Almeida e Simões Neto 
(2010). Apenas o jogo troca-troca químico 
apresenta uma proposta diferenciada: neste, 
cada jogador ou equipe possui três peças, que 
partem de uma posição inicial e troca 
progressivamente de posição a cada resposta 
certa, escolhendo o melhor caminho para tomar a 
posição inicial do adversário e vencer o jogo. 

Considerações Finais 

Encontramos quatro jogos sobre o tema modelos 
atômicos e estrutura da matéria, todos baseados 
em perguntas e respostas, sendo três deles 
bastante semelhantes. No entanto, todos 
apresentaram bom desempenho nos critérios de 
análise, com exceção de um deles para a 
limitação espacial. 
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Introdução/Método 

O Laboratório Didático de Química (LaDQuim)  
na UFRJ tem como objetivo realizar atividades de 
ensino, pesquisa e extensão com alunos de 
escolas públicas fluminenses. Dentre as diversas 
atividades desenvolvidas pela equipe do 
LaDQuim encontra-se o projeto “Ações 
integradas de educação e pesquisa ambiental no  
Complexo da Maré” que possui duas frentes de 
atuação: desenvolver atividades relacionadas a 
educação ambiental em escolas e outros espaços 
da comunidade e analisar a qualidade do solo e 
da água de determinados pontos da região. O 
jogo, nomeado ReciclaMente, foi desenvolvido 
como parte deste projeto para diagnosticar o que 
as crianças dessa região entendem sobre o 
descarte e manuseio do lixo e as conseqüências 
sócio-ambientais da falta de saneamento básico 
adequado. Por se tratar do primeiro contato da 
equipe do laboratório didático com os alunos da 
escola, era necessário desenvolver uma atividade 
que fosse ao mesmo tempo educativa e 
prazerosa. A estratégia escolhida, portanto, foi a 
utilização de um jogo didático, já que essa é uma 
ferramenta capaz de unir a parte lúdica com o 
ensino

1
. Elaborado com materiais de baixo custo 

e/ou reutilizados, o ReciclaMente é um jogo de 
tabuleiro (Figura 1), jogado em equipe e 
composto por uma série de perguntas, abordando 
os seguintes temas: Saneamento básico; 
Contaminação de recursos naturais; Descarte de 
materiais; Reciclagem; Atitudes Cotidianas. 
 

 
Figura 1. O tabuleiro do jogo ReciclaMente. 

 
Durante o jogo, situações-problema são 

colocadas para as equipes, cuja solução envolve 

um raciocínio científico e cidadão dos seus 
membros. O ReciclaMente foi trabalhado com 28 
alunos da turma de 6º ano do Ensino 
Fundamental  de uma Escola Municipal do 
Complexo da Maré. Os alunos foram divididos em 
2 equipes, acompanhadas por um bolsista da 
equipe do LaDQuim, que gravou em áudio as 
discussões, e elaboração das respostas. Durante 
a atividade foi realizado um experimento para 
evidenciar a presença microorganismos em uma 
gota d’água. 

Resultados e Discussões 

Durante a atividade os alunos se mostraram 
envolvidos e conhecedores de parte dos tópicos 
abordados, apresentando algumas confusões 
relacionadas à relação entre água contaminada e 
dengue e a produção do chorume. Essas dúvidas 
foram discutidas entre todos os alunos com o 
intermédio dos bolsistas presentes. 
Ao término da atividade os participantes 
responderam a um questionário sobre tópicos 
relacionados com a limpeza urbana da região em 
que moram. Os áudios gravados foram 
analisados e possibilitou constatar que a 
capacidade de argumentação dos alunos foi 
melhorando ao longo da atividade e os 
participantes conseguiram estabelecer um bom 
trabalho de equipe para solucionar as situações 
problemas apresentadas ao longo do jogo. 

Considerações Finais 

O objetivo principal da atividade foi conhecer a 
realidade e as concepções prévias dos alunos 
dessa escola propiciando o desenvolvimento de 
diversas outras intervenções que serão 
realizadas ao longo de 2016.  
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Introdução/Método 

Muitos são os desafios impostos à educação 
básica, por isso faz-se necessário refletir sobre as 
ações que podem contribuir com a sua melhoria, 
tanto para o alcance dos objetivos educacionais, 
como também para atender às necessidades e 
aos interesses da comunidade na qual a escola 
está inserida. Pensando desta forma, elaborou-se 
juntamente com os alunos da terceira série do 
Ensino Médio (EM) da “Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio Bartouvino Costa - 
Linhares/ES” jogos que pudessem facilitar a 
compreensão da química, visando um 
aprendizado mais atraente e significativo. Por se 
tratar de uma instituição de ensino polo para o 
atendimento a alunos surdos, trabalhou-se a 
importância de jogos inclusivos a fim de atender a 
realidade da escola e as necessidades dos 
alunos surdos, para que assim como os colegas 
ouvintes pudessem participar ativamente do 
processo de ensino aprendizagem. 

Resultados e  Discussões 

Dentre os jogos desenvolvidos destacaram-se um 
dominó e um bingo dos elementos químicos 
adaptados à língua de sinais e um quebra cabeça 
de reconhecimento dos grupos funcionais das 
substâncias orgânicas. Os jogos foram 
desenvolvidos com a ajuda dos interpretes de 
libras da instituição e do aluno LM matriculado na 
terceira série do EM que é surdo. 
 
Tanto o dominó quanto o bingo tiveram por 
objetivo a familiarização com os símbolos dos 
elementos químicos, podendo auxiliar o 
aprendizado das propriedades dos elementos se 
trabalhado com consulta a tabela periódica. Já o 
quebra cabeça facilitou a assimilação dos grupos 
funcionais, apesar de não ser adaptada a língua 
de sinais, porém o que se adotou nesse jogo 
foram cores diferentes para cada peça, uma vez 
que os alunos surdos necessitam também do uso 
de recursos visuais para que ocorra uma conexão 
entre eles e os ouvintes, estabelecendo-se assim 
uma comunicação visual na abordagem do 
conteúdo de Química (TREVISAN, 2008).    

 
O bingo e o dominó foram aplicados em uma 
turma de primeira série do EM da referida escola 
que tinha 39 alunos, sendo dois surdos e um 
deficiente auditivo. Tanto os alunos ouvintes, 
quanto os surdos e o deficiente auditivo se 
sentiram motivados para participar da atividade 
pelo simples fato da adaptação dos símbolos dos 
elementos, e tornou-se um desafio a descoberta 
da posição do elemento na tabela periódica.  
Segundo relato dos interpretes de Libras tal 
atividade apesar de simples motiva os alunos 
surdos a  estudarem a disciplina, pelo fato deles 
se sentirem incluídos na atividade, já os alunos 
ouvintes se sentem estimulados a interagirem 
com os alunos surdos, promovendo assim a 
aprendizagem por interação social defendida por 
Vygotsky.  
 
O quebra cabeça foi testado pelo aluno LM que 
relatou a facilidade de associação do grupo 
funcional com a função orgânica que ele 
representa, além da facilidade de assimilação 
pela montagem do quebra cabeça. Os interpretes 
de libras consultados, afirmaram que atividades 
como o quebra cabeça os auxilia no momento da 
tradução servindo como material de apoio até 
para sala de recursos. 

Considerações Finais 

O desenvolvimento desse material para alunos 
surdos nos fez perceber a grande carência de 
material didático pedagógico no auxilio ao ensino 
de química nessa área. Assim acredita-se que 
este trabalho tem relevância para tal disciplina, 
sendo uma ferramenta útil para despertar o 
interesse de profissionais do ramo a 
desenvolverem atividades que possam facilitar a 
inclusão enriquecendo o processo de ensino e 
aprendizagem.  
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Introdução/Método 

 Despertar o interesse do aluno para o 
aprendizado de química no ensino médio vem 
sendo um dos desafios encontrados pelos 
professores em sala de aula (Chassot, 2003). É 
importante que surjam novos experimentos para 
serem aplicados em sala de aula, como forma de 
diversificar a atuação docente (Soares, 2004). 
Sendo assim, o jogo surgiu como uma alternativa 
de fazer como que os alunos aprendessem um 
pouco mais sobre  conteúdos específicos, como 
um modo de incentivar e motivar o estudo da 
química, facilitando o processo ensino-
aprendizagem. 

O objetivo deste trabalho é dinamizar o 
ensino de química através de um jogo 
confeccionado por bolsistas do Pibid e aplicado 
em sala de aula, com a participação dos 
bolsistas, bem como despertar o interesse dos 
alunos da rede pública de ensino acerca de 
determinados conteúdos de química. 

Este jogo consiste em um tabuleiro em 
forma de Tabela Periódica, enumerado de 1 a 40, 
um dado de seis faces, um quebra-cabeça de oito 
peças e 40 cartas contendo as perguntas e 
respostas. O professor é o mediador do jogo. A 
turma, por conter 42 alunos, foi dividida em 
quatro grupos e cada grupo tinha um 
representante, que era encarregado de jogar o 
dado e promover a discussão no grupo, para 
posteriormente responder a pergunta, no tempo 
máximo de um minuto. Quando a pergunta era 
respondida eficazmente, tinha o direito a uma 
peça do quebra-cabeça, caso contrário, não 
pegava a peça. Vencia o grupo que primeiro 
montasse o quebra-cabeça. 

Resultados e Discussões 

A primeira reação dos alunos ao 
perceberem que a aula seria diferente, foi de 
espanto e curiosidade, pois os alunos/bolsistas 
chegaram na sala de aula com o jogo e este 

despertou o interesse dos alunos. E Piaget 
(1972) diz que o interesse não pode ser gerado, 
mas sim, despertado, pois já existe 
intrinsecamente. 

O jogo aplicado é um jogo de 
competição, que segundo Legrand (1974) apud 
Soares (2004), jogos de competição são jogos 
praticados em grupos, cooperativos ou não, em 
que há ganhadores e perdedores. Uma das 
características observadas no decorrer do jogo foi 
a cooperação entre os quatro grupos. Eles se 
ajudavam ao responderem as perguntas. 

Outro aspecto importante e que deve ser 
destacado foi o aprendizado dos alunos bolsistas 
ao confeccionarem e aplicarem o jogo “Interação 
com a Química”. 

Considerações Finais 

Os jogos vêm sendo uma alternativa 
viável e que desperta o interesse nos alunos, 
uma vez que o lúdico neste trabalho propiciou 
melhor aprendizado das alunas/bolsistas, ao 
confeccionarem o jogo, e também aos alunos, ao 
jogarem o mesmo jogo. 
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Introdução/Método 

Segundo Soares (2013), qualquer jogo em sua 
essência é educativo. No que se refere ao ensino, 
o jogo é uma ação lúdica de caráter humanista e 
cognitivista, que proporciona, além do 
aprendizado, maior sociabilidade entre os 
membros da sala de aula. Considerando as 
dificuldades que os alunos apresentam em 
aprender química, propõe-se a inserção das 
atividades lúdicas em sala de aula, pois elas 
propiciam trabalhar de forma mais divertida e 
dinâmica os diversos conceitos da química, 
tornando a aprendizagem mais prática e 
agradável ao estudante (CUNHA, 2012). Nesse 
contexto, o jogo didático ganha espaço como 
instrumento motivador para a aprendizagem de 
conhecimentos químicos, à medida que propõe 
estímulo ao interesse do estudante. 
Considerando essa perspectiva, elaboramos três 
atividades didáticas que apresentam um potencial 
lúdico para explorar conceitos de química geral, 
são elas: “Separa-Mix” (ideia obtida de um 
trabalho confeccionado pelo pessoal do 
Laboratório de Educação Química e Atividades 
Lúdicas - UFG), Dinâmica da “Batata Quente” e 
um Jogo de Adivinhação de Vidrarias. O “Separa-
Mix” é um jogo de tabuleiro, que explora os 
diferentes métodos de separação de misturas. A 
Dinâmica da “Batata Quente” trabalha diferentes 
conceitos de química geral através de questões 
diversas que são elaboradas. Já o Jogo de 
Adivinhação de Vidrarias consiste na adivinhação 
do desenho de uma vidraria no quadro, e da sua 
respectiva função. Todas as três atividades foram 
realizadas em sala de aula, no 2º período do 
curso de Engenharia Civil da Mobilidade no 
Câmpus Anápolis do Instituto Federal de Goiás. 
Posteriormente foi coletado os relatos dos alunos 
em relação às dinâmicas desenvolvidas. 

Resultados e Discussões 

No primeiro momento foi realizada a dinâmica do 
jogo “Separa-Mix” (Figura 1) com os alunos, onde 
a sala foi dividida em quatro grupos, sendo que 
cada grupo representava uma substância: sal, 
óleo, água e areia. Os grupos desenvolveram o 
jogo seguindo as regras estabelecidas, e 
propondo modelos de separação de misturas, 
dependendo do tipo de mistura formado. O 
segundo jogo trabalhado foi o jogo da 

Adivinhação das Vidrarias, pelo qual dois grupos 
formados competiram entre si: um representante 
de cada grupo ficou responsável por desenhar as 
vidrarias no quadro para que o restante do grupo 
adivinhasse qual a vidraria e a sua função. 
Enquanto que o terceiro jogo trabalhado foi o da 
dinâmica da “Batata Quente”, pela qual a turma 
formou um grande circulo e a “batata quente” 
passava de mão em mão até a música parasse, o 
aluno que ficava com a batata na mão retirava 
uma pergunta sobre química geral e tentava 
responder. Quando não soubesse responder, o 
aluno deveria pagar uma “prenda”. Durante a 
realização dos jogos os alunos demostraram 
grande interesse e curiosidade pelas atividades 
realizadas; a participação dos alunos foi bastante 
satisfatória e a turma não teve dificuldades em 
resolver os problemas propostos nos jogos. Para 
avaliar os resultados alcançados, os alunos 
expressaram suas opiniões em relação aos jogos 
desenvolvidos, relatando que os jogos foram, de 
maneira geral, estimulantes, promovia o 
aprendizado dos conceitos químicos abordados e 
os faziam interagirem entre si. 
 

 
Figura 1 – Tabuleiro do jogo “Separa-Mix” 

Considerações Finais 

Com o intuito de apresentar e exercitar conceitos 
químicos, foram utilizadas três atividades lúdicas 
diversas na disciplina de química geral. 
Observou-se o interesse, entusiasmo e a 
satisfação dos alunos no desenvolvimento dos 
jogos, podendo-se concluir que as atividades 
lúdicas são ferramentas eficientes nos processos 
de ensino e aprendizagem de química geral. . 
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Introdução/Método 

O estudo da afetividade no campo educacional é 
recente, assim como também o estudo da 
utilização de jogos didáticos e atividades lúdicas 
na educação. Mello e Rubio (2013) afirmam que 
“a relação interpessoal positiva que o aluno 
constrói com o professor, como aceitação e 
apoio, possibilita o sucesso dos objetivos 
educativos”. Fernández (1991), apud Pires 
(2014), complementa dizendo que só há 
aprendizado quando o aprendiz adquire confiança 
e afeto com o que se ensina, se não houver um 
vínculo entre a pessoa que ensina e o aprendiz 
nada se aprende. Soares (2013) ressalta em sua 
obra que ao utilizar de jogos didáticos e/ou 
atividades lúdicas o docente possui um grande 
instrumento para tornar as aulas mais dinâmicas 
e interativas, o que acarreta em alunos motivados 
e participativos nos processos educacionais. 

O trabalho em questão faz a relação direta, 
através de abordagem bibliográfica, do uso de 
jogos didáticos e atividades lúdicas, além de um 
instrumento de ensino, como mediadores do 
vínculo afetivo entre professor e aluno. 

Resultados e Discussões 

É importante salientar, que além do vínculo 
afetivo entre professor e aluno, deve-se levar em 
consideração a afetividade entre aluno e 
conteúdo escolar estudado. Leite (2012) é 
altamente claro quando aborda o assunto da 
afetividade no contexto educacional, afirmando 
que a qualidade do vínculo afetivo que se 
estabelece entre o aluno e o conteúdo escolar 
depende na sua maioria das práticas de 
mediação pedagógica, que são planejadas e 
desenvolvidas pelo professor. 

Quando os alunos se deparam com algo novo 
tendem a apresentar receio e muitas vezes impõe 
dificuldade em se estabelecer uma relação de 
afetividade, tanto referente ao professor novo, 
quanto ao novo conteúdo. Como Bordenave e 
Pereira (2012) observam em seu texto  

“Como a dinâmica interna de cada aluno é 
diferente da dos demais, uns encontram 
desafio e satisfação onde outros acham 
aborrecimento e frustração.” 

Complementam afirmando que, como McKeachie, 
quanto maior a questão do professor em 
conhecer as diferenças entre seus alunos, mais 
motivado estará em experimentar novos métodos. 
Sendo assim, a meta final torna-se o 
desenvolvimento da empatia para com os alunos, 
o que acarreta no processo inverso dos alunos 
com empatia ao professor e motivação para com 
o conteúdo. 

Ao utilizar-se de práticas pedagógicas 
diferenciadas barreiras são quebradas no sentido 
da criação do vínculo afetivo, o aluno ganha 
maior autonomia em atuar no contexto escolar, 
tanto para aprender, questionar e/ou conduzir seu 
aprendizado, além de possibilitar a ocorrência de 
erros que podem ser sancionados por eles 
próprios ou pelo professor que acompanha todo 
processo. Leite (2012) confirma essa análise ao 
dizer que: 

“a qualidade da mediação pedagógica, portanto, 
é um dos principais determinantes da qualidade 
dos vínculos que se estabelecerão entre os 
sujeitos/alunos e os objetos/conteúdos 
escolares.” 

Considerações Finais 

Não que se queira mudar todo o processo de 
ensino, mas atualmente, e cada vez mais, é 
necessário repensar os métodos educacionais e 
principalmente utilizar-se de práticas 
pedagógicas, jogos didáticos e atividades lúdicas, 
como mediadores dos vínculos afetivos, seja 
entre professor e aluno ou aluno e conteúdo 
abordado, que como foi demonstrado tem valor 
importante no sucesso dos objetivos educativos. 
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Introdução/Método 

Não é raro encontrarmos alunos indiferentes ao 
Ensino de Química. Esse fato pode ser atribuído 
aos métodos tradicionais de ensino que, aliados a 
conteúdos complexos, tornam as aulas 
monótonas e desestimulantes. Para estimular e 
resgatar o interesse desses alunos pelas aulas de 
Química é fundamental que o professor busque 
metodologias diferenciadas e auxilie no processo 
de ensino dos conteúdos. Partindo desse 
principio, os Jogos Didáticos se apresentam 
como alternativa eficaz para alcançar tal objetivo, 
visto que o mesmo proporciona ao aluno uma 
forma prazerosa e divertida de estudar, além de 
oferecer ao professor uma forma diferente de 
avaliar a assimilação dos alunos em relação aos 
conteúdos estudados, revisar assuntos ou como 
um meio mais dinâmico de fixar o conhecimento. 
Segundo Vigotsky (1989), os jogos estimulam a 
curiosidade, a iniciativa e a autoconfiança do 
aluno; aprimoram o desenvolvimento de 
habilidades linguísticas, mentais e de 
concentração e exercitam interações sociais e 
trabalho em equipe. Nesse sentido o presente 
trabalho teve como objetivo verificar a aceitação e 
influência na aplicação de um Jogo Didático para 
alunos das 1ª séries do Ensino Médio para 
auxiliar nas aulas sobre Tabela Periódica : 
Dominó Periódico. 

Resultados e Discussões 

Um jogo pode considerar educativo quando 
mantém um equilíbrio entre duas funções: a 
lúdica e a educativa. Segundo Kishimoto (1996), 
a lúdica está relacionada ao caráter de diversão e 
prazer que o jogo propicia. A educativa se refere 
à apreensão de conhecimentos, habilidade e 
saberes. Durante a  oficina os alunos 
demonstraram interesse e participaram 
ativamente da construção dos Jogos de Dominó 
utilizando a Tabela Periódica. Observamos que o 
processo de aprendizagem iniciou-se desde a 
produção dos jogos com a ajuda do PIBID 
Química, pois à medida que os jogos eram 
confeccionados, surgiam discussões acerca dos 
temas utilizados, com isso, gerando uma maior 

interação entre os estudantes enquanto 
executavam a tarefa. A aplicação dos jogos foi 
através de Gincana Química em que houve uma 
motivação por parte da maioria dos participantes,  
em alguns casos os próprios alunos propuseram 
modificações e melhorias nos jogos por eles 
confeccionados.  

Considerações Finais 

A efetividade do Jogo Didático como 
uma atividade prazerosa, divertida e ainda 
educativa foi confirmada. O interesse maior 
demonstrado pelos alunos, tendo participação de 
quase 100% da turma que debateu, tirou dúvidas 
e acima de tudo se divertiu com o clima de 
competição e diversão. A utilização de jogos com 
regras de conhecimento comum dos alunos ajuda 
na dinamização e andamento do jogo, por outro 
lado, jogos com regras novas estimulam o 
interesse e a curiosidade. Estes indicativos 
mostram que os Jogos no Ensino de Química 
podem ser fortes aliados na adequação do 
conteúdo das aulas para um melhor aprendizado.  
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Introdução/Método 

Este projeto está relacionado com as 
atividades lúdicas e o ensino de química. Os 
jogos têm sido bastante eficientes para o 
aprendizado dos alunos tanto de escolas 
públicas, quanto particulares. Os jogos de 
química visam estabelecer um prazer, uma 
diversão aos alunos e ao mesmo tempo um 
ensino acerca da experiência de tais jogos.  

Segundo Soares (2004), a aplicação desses 
jogos tem sido bem produtivo e eficiente, pois os 
alunos que tiverem contato com algum jogo 
desse caráter, em geral apresentaram certa 
facilidade quanto à matéria e demonstraram mais 
motivação com as aulas.  

A ideia deste projeto é construir um jogo de 
tabuleiro baseado no Show do Milhão que será 
denominado Show da Química. Inicialmente ele 
será constituído por 330 perguntas, sendo uma 
em cada carta, contendo quatro alternativas para 
cada pergunta. Terá também algumas cartas de 
ajuda ao participante, seis peões, um tabuleiro e 
um manual com as regras. 

Este projeto ainda está sendo desenvolvido no 
IFG Aparecida de Goiânia. 

Resultados e Discussões 

Este projeto esta ainda na sua fase inicial de 
realização. O jogo esta sendo construído por 3 
alunas dos 1º Ano do Ensino Médio. De uma 
forma geral na construção do jogo temos 
observado como o primeiro contato com a 
química pode ser transformado em uma forma 
lúdica e interativa, dependendo da forma como é 
abordado.  

Na construção do jogo, temos enfrentado 
algumas dificuldades como, determinar o nível de 
cada pergunta, já que no jogo haverá perguntas 
de diferentes níveis, sendo o nível máximo até o 
quarto. Assim, criar perguntas com base em 
conteúdos que serão úteis para os alunos, e 
ainda definir um nível tem sido um bom desafio 
para este projeto. Observa-se também como 
construir perguntas (exemplos das mesmas na 
figura abaixo) interessantes, divertidas e 
desafiadoras requerem um esforço e dedicação 
do grupo.. 
 

 
Figura1. Exemplos de Questões do Jogo 

 

Este projeto ainda não foi aplicado em sala de 
aula, então, ainda não temos um resultado 
acerca do desfecho deste em relação ao 
desempenho dos alunos depois de terem tido 
contato com jogo.  

Considerações Finais 

Neste projeto já enfrentamos algumas 
dificuldades desde o seu início. Primeiro a 
adaptação para o desenvolvimento de pesquisa 
com os alunos do Ensino Médio. Há uma relação 
importante que observamos até o momento que é 
a forma como os próprios alunos pesquisadores 
tem interagido com a proposta para construir o 
jogo a partir de seu próprio horizonte.  

Pretendemos criar um jogo, que contenha um 
bom conteúdo, ajudando assim os alunos que 
tiverem algum contato com ele a terem uma 
melhor compreensão ou até mesmo familiaridade 
com a química.  
Através deste esperamos que tais alunos tenham 
uma nova visão de como aprender um conteúdo 
que eles têm dificuldade de forma descontraída, 
porém eficiente quanto à transmissão de 
conteúdo.  
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Palavras Chave: Jogos lúdicos, Ensino de Química, História da Ciência. 

 

Introdução/Método 

Este projeto está relacionado às atividades 
lúdicas na área da química. Tem como proposta 
ampliar um melhor aprendizado aos alunos de 
uma maneira divertida e descontraída. O jogo de 
tabuleiro, denominado de Quizmica, baseado no 
Jogo Perfil, contém 240 cartas possuindo 15 
dicas cada uma informando aos participantes 
algumas características sobre um determinado 
tema. Os temas estão no campo da vida dos 
cientistas, substâncias químicas, elementos 
químicos e instrumentos laboratoriais. O projeto 
também tem o objetivo de desmistificar a ciência 
e popularizá-la na sociedade.  
 
Neste jogo de tabuleiro, cada jogador tem uma 
peça que se movimenta de acordo com a 
quantidade de dicas utilizadas para descobrir a 
resposta correta em determinada carta. As dicas 
serão obtidas por meio de pesquisas 
bibliográficas. O tabuleiro e os peões utilizados  
serão adaptados para o contexto do jogo e suas 
relações com a química.  
 
Nossa principal finalidade é despertar o interesse 
pela química, propiciar aos alunos uma boa 
capacidade de trabalho em equipe, rápido 
raciocínio lógico e construção coletiva. Como 
Soares(2004)

 
afirma, é através da aprendizagem 

que se cria uma massa critica de informações 
que proporciona a criação ou o desenvolvimento 
de uma estrutura de pensamento do indivíduo. 
 

Este projeto ainda está sendo desenvolvido como 
Iniciação Científica Júnior no IFG Aparecida de 
Goiânia. 

Resultados e Discussões 

Este projeto, ainda em andamento, procura obter 
um jogo descontraído e interessante que auxilie 
no processo de despertar a curiosidade dos 
alunos pela química e pela historia da ciência. 
 
É esperado que este jogo seja utilizado como 
ferramenta pedagógica em turmas do ensino 
médio e do 9º ano do ensino fundamental. Que 
os alunos participantes sejam estimulados a 

desenvolver outros projetos de pesquisa 
similares. 
 
Como o jogo está sendo construído por alunos do 
Ensino Médio Técnico a ideia é que ele também  
possa incentivar ao aluno a buscar e se 
interessar pelo tema abordado pois, segundo 
Proença(2002) o  conhecimento químico deve ser 
um meio de interpretar o mundo e intervir na 
realidade.  
 

O jogo tem como finalidade de apoiar o 
desenvolvimento dos alunos participantes como 
uma oportunidade para que aprenda a jogar e a 
participar ativamente das ações; aprender a lidar 
com os resultados independentemente do 
resultado; aceitar e respeitar as regras;  

Considerações Finais 

Neste projeto foram enfrentadas algumas 
dificuldades desde o seu início. Há uma relação 
importante que observamos até o momento que é 
a forma como os próprios alunos pesquisadores 
têm interagido com a proposta para construir o 
jogo a partir dos seus próprios horizontes. De 
acordo com Bergamo(2012) o aluno pode usar 
esses jogos em casa ou até em ambientes, onde 
poderá aprender enquanto se diverte, sempre  
com um fim educativo os jogos lúdicos 
acrescentam uma nova visão do aprender, 
despertando o gosto pelo conteúdo. Cabe 
destacar ainda que o jogo vem sendo testado em 
algumas feiras e eventos, tendo boa aceitação 
das pessoas que jogaram.  
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Lince da Química: O mundo microscópico ao nosso redor  
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Palavras Chave: química orgânica, jogo lúdico, meio ambiente 

  

Introdução/Método 
 

A Química orgânica é uma ciência que estuda os 
compostos carbônicos, sendo um dos conteúdos 
propostos pelo Programa Curricular Nacional – 
PCN. No entanto, explanar a orgânica 
restringindo-se apenas aos livros didáticos, faz 
com que a disciplina possa ser desinteressante e 
de difícil compreensão, devido a não aplicação no 
cotidiano. Segundo Silva (2011), o número de 
estudantes que cursam o terceiro ano do ensino 
médio, consideram a orgânica maçante e 
decoreba que pode gerar desinteresse se não for 
bem contextualizada. 
Visando a potencialização no processo de 
aprendizagem, elaborou-se o jogo “Lince da 
Química”, tendo como público alvo discentes do 
3° ano do ensino médio. Inicialmente o jogo 
aborda os conteúdos dos grupos funcionais, 
nomenclatura, isomeria, bioquímica e reações 
orgânicas interligadas com o cotidiano, no sentido 
que o estudante possa relacionar estes 
conteúdos  com o meio ambiente; repensando, 
recusando, reduzindo, reutilizando e reciclando. 
O Lince da Química é um jogo analógico, na qual 
é constituído por um tabuleiro gigante, como 
mostrado na Figura 1, nesse tabuleiro contém 40 
figuras relacionadas com a Química Orgânica e o 
contidiano do estudante. 

 
Figura 1: Tabuleiro Lince da Química 

Para cada figura do tabuleiro, existem duas 
figuras dentro de uma caixa, na qual existe uma 
correlação entre as figuras. No verso das figuras 
da caixa, contém uma dica para ser relacionada 
com a figura do tabuleiro, para direcionar o 
estudante na relação entre as figuras. 
Ao iniciar o jogo o estudante sorteia uma figura 
da caixa e tenta relacionar com a figura do 
tabuleiro, se acertar a relação na qual será 
observada pelo mediador da partida, o estudante 
deverá responder a carta pergunta. A carta 
pergunta é referente a relação que a figura do 
tabuleiro tem com a figura da caixa, podendo ser 
sobre a história da descoberta do composto, meio 
ambiente, tecnologias e formas de obtenção. 
 

Resultados e Discussões 
 

No que tange os pressupostos de alguns 
referenciais teóricos, o jogo é um mecanismo de 
aprendizagem que pode ser explorado de forma 
concreta pelo docente. A aprendizagem que 
decorre da ação de brincar é evidente, fica 
explicito que o jogo não exercita apenas os 
músculos, mas a inteligência. Lince da Química 
aborda de forma multidisciplinar os conteúdos 
propostos pelo PCN, na perspectiva do estudante 
utilizar a criatividade com conteúdos trabalhados 
em sala de aula. 
O jogo apresenta clareza nas informações no 
qual o estudante pode relacionar a Química 
aplicada com o cotidiano e a preservação do 
meio ambiente. O Lince da Química consegue 
atribuir os conteúdos programáticos pelo PCN. O 
objetivo do jogo foi eficaz na qual os estudantes 
conseguiram relacionar a Química orgânica da 
sala de aula, com o cotidiano de maneira lúdica e 
educativa, para que ocorra maior interesse dos 
alunos no ensino de Química orgânica. Após o 
questionário de opinião sobre as relações entre 
as figuras, observou que os alunos conseguiram 
argumentar e responder os questionamentos a 
respeito das curiosidades, história, tecnologias e 
meio ambiente, mostrando que o jogo pode 
potencializar o desenvolvimento do senso crítico, 
um olhar diferenciado na química aplicada no 
cotidiano e respeito  na preservação do meio 
ambiente.  
 

Considerações Finais 
 

Reconhece que quando uma nova metodologia é 
proposta  no intuito de auxiliar efetivamente o 
processo de aprendizagem do estudante, no qual 
interagir com o objeto do conhecimento 
estimulando a curiosidade e agindo mutualmente 
com a Química no cotidiano, a aprendizagem é 
facilitada. Jogos na qual são elaborados no 
formato macroscópico possuem um olhar 
diferenciado pelo estudante. 
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Introdução/Método 
 
 

Após a conclusão do estágio de observação, 
discentes do curso de química da UEMG, 
levantaram algumas questões sobre o cenário 
educacional vivenciado por eles de total apatia de 
alguns alunos, particularmente porque estavam 
concluindo o ensino médio. Diante desta 
realidade a professora supervisora do estágio 
aliada a Universidade a fim de minimizar esse 
abismo propôs um conjunto de ações que    
tornassem a Química mais “palpável” associando-
a com o conhecimento e avanços tecnológicos 
que afetam diretamente a sociedade. Este 
trabalho relata uma série de atividades 
extracurriculares realizadas por um grupo de 
alunos de graduação em Química com quatro 
salas de 3º ano do Ensino Médio  em uma escola 
da rede pública na cidade de Ituiutaba em Minas 
Gerais. O projeto foi dividido em quatro etapas: 
Primeiramente aplicaram-se dois simulados no 
formato de questões do ENEM, etapa obrigatória 
para todos os alunos. Na segunda fase foi feita a 
arrecadação de leite longa vida para doação. Na 
penúltima etapa cada turma fez a apresentação 
de um experimento com fundamentação teórica 
que foi julgado por uma comissão de professores 
da escola e profissionais de outras instituições. 
As duas salas com maior pontuação até a               
3ª etapa passaram para a disputa final em uma 
gincana, com brincadeiras e com questões de 
química nos moldes de um programa de TV 
chamado “Passa ou Repassa”. 
 
 

 

Resultados e Discussões 
 

Para a seleção das duas turmas que competiram 
na final da Gincana de Química, foi calculada a 
soma de todas as etapas do projeto. Incialmente 
foi feito a média de acertos dos dois simulados, a 
pontuação atribuída a esta etapa foi de 200 
pontos. Na etapa seguinte a sala que arrecadou 
mais Leite, também recebeu 200 pontos.  Na 3ª 
fase cada turma apresentou um experimento a 
uma banca de avaliadores que distribuíram 250 
pontos de acordo com os quesitos; domínio do 
conteúdo, clareza e objetividade na apresentação 
do trabalho, organização do estande e interação 
com o público visitante. No dia 19 de Junho o 
resultado parcial foi divulgado a comunidade 
escolar e em comemoração ao dia do Químico 
aconteceu a final entre as turmas X e W. As 

equipes finalistas foram representadas por cinco 
integrantes de cada turma, a coordenação do 
jogo de perguntas e repostas foi executada pelo 
grupo do projeto, a cada acerto foi atribuído 10 
pontos, em caso de dúvida a equipe podia optar 
em realizar uma prova (brincadeira), o resultado 
final consagrou a turma X campeã da Gincana. O 
evento movimentou a Escola, repercutindo 
positivamente a relação entre a teoria e a 
ludicidade. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fotos da Participação dos alunos respondendo o 
simulado, apresentando o experimento e na gincana “Passa 
ou Repassa” 
 
 

 

Considerações Finais 
 

Foi observado que o ensino da química aliado à 
utilização da pesquisa e da recreação despertou 
o interesse dos alunos e os motivou a revisar 
sobre conteúdos já estudados, tornando o 
processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico 
e prazeroso. 
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Introdução/Método 

Os jogos didáticos aplicados ao ensino de 
química constituem ferramentas que podem 
auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. 
Considerando que os conteúdos tratados nessa 
disciplina abordam aspectos que requerem a 
abstração por parte dos alunos e que, na maioria 
das vezes, são difíceis de serem compreendidos, 
a utilização de jogos pode minimizar essa 
dificuldade e facilitar a compreensão de tais 
conteúdos

1
. Reconhecendo a importância dos 

jogos no ensino de química foi criado o jogo 
“TESTA QUIMICA” o qual tem como objetivo o 
reconhecimento de algumas substâncias 
orgânicas presentes no cotidiano a partir de dicas 
químicas referentes a elas. 

 

O jogo foi aplicado na turma da 3ª série do 
Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio “Bartouvino Costa”, 
município de Linhares-ES. Nessa turma estão 
matriculados 32 alunos sendo 2 surdos e 1 cego.  
Diante disso o planejamento do jogo levou em 
consideração adaptações para que todos 
participassem da atividade. A cada rodada o 
estudante escolhe um envelope e entrega ao 
adversário. Dentro do envelope há uma carta com 
3 dicas e outra que contém a fórmula estrutural 
do composto e um desenho de um produto no 
qual aquele composto está presente. Como na 
sala há um aluno cego, a fórmula molecular e o 
nome da substância aparecem escritos em 
Braille. A identificação do composto pelos alunos 
surdos ocorre pela análise visual do desenho, 
uma vez que ainda não existem terminologias 
químicas para algumas substâncias. A carta com 
a resposta da questão é colada em uma faixa 
amarrada na testa do aluno. Se o estudante 
acertar o nome do composto com apenas uma 
dica ele ganha 3 pontos, se acertar com duas 
dicas ganha 2 pontos e se utilizar as 3 dicas 
ganha apenas 1 ponto. 

 
              Figura1: Modelo da carta. 

 
           Figura 2: Aplicação do jogo. 

Resultados e Discussões 

O jogo foi bem aceito por todos os alunos 
principalmente aqueles com necessidades 
especiais que participaram efetivamente da 
atividade. A turma de modo geral se mostrou 
bastante interessada pela metodologia adotada  e 
se mantiveram organizados seguindo todas as 
regras do jogo. Pode-se perceber que o jogo 
melhorou a socialização dos alunos, possibilitou 
uma familiarização com a linguagem química e 
inclusão de todos no processo de ensino 
aprendizagem. Outro ponto relevante foi que os 
alunos puderam relacionar os conhecimentos 
químicos adquiridos em sala com seu cotidiano 
dessa forma entendendo que a química está 
presente em todos os lugares. 
Nos poucos casos em que o aluno errava a 
resposta logo os outros alunos já diziam qual 
nome correto. Nesse momento foram feitas as 
intervenções necessárias inclusive com a 
retomada do conteúdo estudado a fim de sanar 
todas as dúvidas.  

Considerações Finais 

Com base nos resultados positivos após a 
aplicação do jogo, conclui-se que tal artefato 
pode ser utilizado como ferramenta para 
enriquecer as aulas de Química, oportunizando 
aos alunos o contato com meios didáticos que 
vão além da utilização do quadro e do giz em sala 
de aula. 
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Palavras Chave: lúdico, dominó, aprendizagem, funções orgânicas. 

Introdução/Método 

O jogo didático denominado “Dominó das 
Funções Orgânicas”, foi aplicado com a finalidade 
de melhorar a aprendizagem dos alunos de 
maneira mais dinâmica, promovendo a interação 
dos mesmos com a química de forma lúdica. 
Segundo ROBAINA (2008), a atividade lúdica não 
apenas leva o aluno a memorizar mais facilmente 
o assunto abordado, mas também induz o 
raciocínio do aluno, a reflexão, o pensamento e 
consequentemente a construção do seu 
conhecimento. O projeto foi desenvolvido com 
alunos do 3º ano do Ensino Médio Regular. 
Inicialmente foi aplicado um questionário para 
diagnosticar as dificuldades e o conhecimento 
prévio dos alunos sobre o conteúdo de funções 
orgânicas. Em seguida, foi ministradas aulas do 
conhecimento teórico do referido conteúdo e 
finalmente apresentou-se o jogo didático para 
ajudar no entendimento e absorção do conteúdo 
de maneira fácil e prática. 
Regras do Jogo: 
O jogo é composto por 28 peças, cada peça 
estava inserido conhecimento relacionado ao 
conteúdo em pauta. As regras do jogo foram 
dadas antes da partida começar, a turma dividiu-
se em quatro equipes, cada uma delas ficaram 
com 7 peças, começou o jogo a equipe que ao 
arremessar o dado tirou o maior valor, e ganhou o 
jogo a primeira equipe que ficou sem peças na 
mesa. 
O Dominó tradicional vai de 0 a 6 (pontos), o 
“Domino das Funções Orgânicas” funciona de 
maneira equivalente onde: Cada uma das 
funções orgânicas mais estudadas tem sete 
peças no Dominó, nas formas estruturais, 
nomenclaturas e curiosidades. Sendo apenas 
necessário acertar a função que cada peça 
equivale. 
            Figura 1: Carta         Figura 2: Alunos jogando  

Imagem: Iracilma Sampaio 

Para uma avaliação do método utilizado, fez-se 
uso de mais um questionário com o intuito de 
verificar a evolução dos estudantes. 

Resultados e Discussões 

O questionário diagnóstico aplicado a 45 
estudantes de duas turmas de 3º ano regular 
apontou 60% de acerto em questões 
relacionadas às funções orgânicas. 
Outro questionário semelhante ao anterior com 
questões relacionadas às funções orgânicas foi 
aplicado após a dinâmica, e os resultados foram 
satisfatórios, pois, a média de acertos aumentou 
para 80%. 
 As dinâmicas envolvem aspectos motores, 
cognitivos, e afetivos, além de oferecer os 
estímulos necessários para proporcionar o 
desenvolvimento espontâneo e criativo dos 
alunos, permitindo uma melhora na 
aprendizagem. 

Considerações Finais 

Por meio deste projeto, foi possível observar que 
a utilização do lúdico é de grande importância no 
processo educativo, como instrumento facilitador, 
da interação entre os estudantes, da brincadeira 
e o interesse pelo saber, levando em 
consideração que não se pode fugir do objetivo 
pretendido para que não se torne apenas mais 
uma brincadeira. 
Assim, os estudantes se sentiram motivados a 
aprenderem funções orgânicas por meio do jogo 
aplicado e segundo eles, as aulas ficaram mais 
interessantes. 
O jogo auxiliou didaticamente nas aulas de 
química, proporcionando mais dinâmica e 
concentração por parte dos estudantes. 
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Palavras Chave: cultura lúdica, jogos digitais, linguagem de programação python, ensino de Física.  

Introdução/Método 

Investigar-se-á abordagens vinculadas a cultura 
lúdica, utilizando jogos como instrumento, para o 
ensino de Física.  Desenvolver-se-á atividades 
relativas a noções de programação estruturada 
na linguagem Python, durante as aulas do turno 
noturno do Colégio da Polícia Militar de Goiás 
(CPMG) Waldemar Mundim, em turmas de 
primeiro ano do Ensino Médio.  

Guiada pela concepção de Stenhouse 
(CASANOVA apud DICKEL, 2011) de que ao 
professor é justo o horizonte de pesquisador, e 
ciente dos pressupostos profundos quanto à sua 
validação, segundo a “noção lewiniana de uma 
espiral auto-reflexiva” (CARR e KEMMIS, 2003, 
tradução nossa), estabelece-se que este trabalho 
é o início de uma pesquisa-ação.  
Para o mesmo integrar-se-á o pequeno grupo de 
pesquisa (PGP - CPMG Waldemar Mundim - 
Física) às atividades relacionadas a este trabalho. 

Resultados e Discussões 

Este trabalho está em andamento. Assim, em 
primeiro momento, desenvolver-se-á atividades 
relativas a noções de programação estruturada 
na linguagem Python. O objetivo é utilizar a 
linguagem como ferramenta para abordagens 
lúdicas do currículo escolar da disciplina. Ao final 
desta realizar-se-á um grupo focal com 
professores, inicial e continuada, e alunos 
interessados em discutir as dificuldades e 
melhorias em relação ao lúdico. Como segundo 
momento, pretender-se-á que grupos de alunos 
elaborem jogos em duas dimensões (Pygame). 
Inserir-se-á experiências de jogos de realidade 
alternativa (ARG), onde “buscam cooperação, 
colaboração e o compartilhamento entre 
indivíduos para resolver problemas que afligem 
grandes centros urbanos.” (ALVES ET Al, 2014). 
Apesar dos recursos finitos da sala de aula do 
ensino público, espera-se engajar os estudantes 
de forma inicial em tais problemas e a explicitar 
as dificuldades em se elaborar um jogo.  

Considerações Finais 

Um questionário-teste foi aplicado com cinco 
alunos egressos do primeiro ano do Ensino 
Médio. Presumiu-se que a ideia de jogo pela 
maioria (80%) dos respondentes relaciona-se em 
uma oposição jogo-trabalho. Tal concepção 
remete ao principal paradigma subjacente 
Brougére (1998), o que “levou a chamar de jogo 
qualquer atividade infantil não orientada 
diretamente pelos interesses adultos (trabalho, 
educação, participação nas tarefas 
cotidianas.”(BROUGÉRE,1998). Tal aluno 
inserido no turno noturno advém destes 
interesses, conceituando jogo sobre esta ótica. 
Porém, há um conflito entre este antigo e um 
novo paradigma, gerado por novas manipulações 
da cultura lúdica (Brougère,1998), como os jogos 
digitais. Estudar-se-á esta relação de conflito 
através da triangulação entre questionário 
socioeconômico,  o questionário citado e o 
encontro do  grupo focal. 
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Introdução/Método 

 
De acordo com Borba (1996), após a 

participação em uma Feira de Ciências o 
educando adquire uma maior capacidade de 
decisão em relação aos problemas do cotidiano, 
pois exercita a capacidade de comunicação. 
Assim, as Feiras de Ciências são consideradas 
ótimas metodologias para uma formação cidadã 
dos discentes da Educação Básica, podendo 
contribuir com as Instituições Escolares no 
percurso educacional. O objetivo deste trabalho é 
relatar a experiência da Universidade Federal de 
Goiás/Regional Catalão (UFG/RC) na 
organização e desenvolvimento de Feiras de 
Ciências a nível regional. Estas acontecem desde 
o ano de 2012 no âmbito dos projetos do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 
Docência (Pibid), tendo chegado ao ano de 2015 
em sua quarta edição.  

Resultados e Discussões 

A equipe interdisciplinar da Regional Catalão 
(RC) que integra o Projeto de Feiras de Ciências 
(Cursos de Biologia, Química, Matemática, 
História, Geografia, Pedagogia e Licenciatura em 
Educação do Campo, além de professores da 
Educação Básica) tem trabalhado em conjunto 
desde o ano de 2009, desenvolvendo trabalhos 
de forma multidisciplinar dentro do Pibid. Ao final 
de 2011, o grupo viu a oportunidade de aumentar 
a abrangência de suas Feiras de Ciências no 
lançamento do Edital de Apoio à realização de 
Feiras de Ciências do CNPq, promovendo agora 
um evento a nível municipal. Um importante 
objetivo do evento é estreitar as relações 
Universidade-Escola, o que tem sido bem 
sucedido ao permitir que as escolas mostrem na 
Feira de Ciências os seus projetos em 
andamento, de forma a valorizar os trabalhos que 
as escolas já realizam, divulgando-os durante o 
evento, de modo a dar visibilidade aos trabalhos 
cotidianos de professores e alunos: 
- 1ª Feira de Ciências da UFG/RC: Ciência e 
Pesquisa na Educação Básica” (data de 
exposição dos trabalhos: dia 30 de novembro de 
2012): contou com 50 trabalhos inscritos e 
aprovados para apresentação no evento.  
- 2ª Feira de Ciências da UFG/RC: “Ciência a Flor 
da Pele” (realizada nos dias 24 e 25 de outubro 
de 2013): foram 42 apresentados, num total de 
126 alunos que mostraram seus trabalhos e 15 
professores orientadores da Educação Básica. 

- 3
a
 Feira de Ciências da UFG/RC: “Educação e 

Ciência para tod@s” (realizada em 07 de 
novembro de 2014), tendo como homenageada a 
grande cientista Marie Curie: participação de 20 
escolas de Catalão e também Região, 
apresentando um total de 100 trabalhos, com 
uma média de 300 alunos e 50 professores. 
- 4

a
 Feira de Ciências da UFG/RC: “Ciência, 

Consciência e Sustentabilidade”, tendo como 
homenageado Osvaldo Cruz (06 de Novembro de 
2015): participação de 20 escolas de Catalão e 
também Região, apresentando um total de 83 
trabalhos, num total de 252 alunos e 42 
professores orientadores envolvidos. 
Os objetivos primordiais das Feiras de Ciências 

da UFG/RC são o de despertar e estimular o 
interesse de alunos de da Educação Infantil ao 
Ensino Médio de escolas das redes pública e 
privada pelas Ciências (em todas as áreas do 
Conhecimento), além de despertar sua 
curiosidade científica, tornando a Ciência algo 
rico e instigante para todos nas várias áreas do 
conhecimento e nos diversos níveis de ensino.  
Dentre os resultados alcançados, baseados em 

questionários que tem sido aplicados a cada 
edição e na avaliação dos envolvidos, tem - se a 
participação efetiva da comunidade no evento; 
professores estimulados a desenvolver atividades 
de enriquecimento curricular; alunos motivados 
apresentando um número significativo de projetos 
para a Feira de Ciências; alunos com 
desenvoltura para a execução e apresentação de 
trabalhos científicos e/ou culturais. 

Considerações Finais 

Destaca-se a importância de eventos desta 
natureza, que permitem divulgar os trabalhos 
desenvolvidos nas diversas escolas de Catalão e 
Região e que englobam as mais diversas áreas 
do saber. Em todas as edições percebe-se o 
aprendizado com prazer dos envolvidos. 
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Introdução/Método 

A linguagem cientifica é rica de significados que 
nem sempre fazem sentido aos estudantes, o uso 
do diálogo orientado (DOTTA, 2009) e a 
promoção de situações de ensino mais lúdicas 
(BROUGÈRE, 1998), contextualizadas de 
maneira interdisciplinar podem favorecer 
situações de ensino mais significativas, 
possibilitando um ambiente mais positivo à 
aprendizagem.  
Foi desenvolvido a partir de um projeto de 
iniciação científica que envolvia estudo de caso e 
atividade lúdica do Instituto Federal Goiano 
campus Morrinhos. Uma proposta lúdica, 
contendo um estudo de caso para o ensino de 
química (QUEIROZ & SÁ,2009), simulando os 
diferentes tipos de fraudes no leite abordando 
conceitos químicos.  
No IV CEIC (Congresso Estadual de Iniciação 
Científica) a oficina foi ministrada duas vezes 
sendo a primeira no período noturno do dia 22 e a 
segunda no período vespertino do dia 23 de 
setembro de 2015 com carga horaria de 4 horas 
por período. Contando com 39 alunos 
participantes.  
A proposta lúdica “Melvin investiga: O que há de 
errado com Minus?” em 14 slides, traz como 
personagem principal um cachorro de estimação 
chamado Melvin que também é um pesquisador e 
ajuda uma caixa de leite “Minus” a descobrir 
porque causou prejuízos a saúde de um menino, 
realizando testes de fraudes no leite.  
Durante a oficina foram aplicadas dinâmicas para 
proporcionar um maior entrosamento e estimular 
o interesse dos alunos e posteriormente abordar 
a proposta lúdica e a experimentação, no caso da 
fraude no leite. Além disso, foram utilizados 
recursos audiovisuais para introduzir conceitos 
químicos. 

Resultados e Discussões 

Primeiramente foi feita uma dinâmica para 
proporcionar maior entrosamento entre os alunos 
e desenvolver o espirito de grupo uma vez que 
essas abordagens promovem intensas 

transformações em todo o desenvolvimento 
social, cultural, motor e psicológico dos 
participantes que se encontram imersos nesta 
atividade (CAILLOIS, 1990).  
Posteriormente foram exibidos dois vídeos para 
que fossem identificados aspectos químicos em 
cada situação, discutidas as reações para 
identificar a integridade ou não do produto. 
Ao longo da proposta lúdica foram inseridos 
casos problematizando questões de fraude no 
leite e suas consequências, a fim de envolver a 
atenção dos alunos e promover uma identificação 
momentaneamente com os personagens 
(CHATEAU, 1987) do caso. 
Notou-se uma completa absorção dos alunos na 
investigação proposta, no sentido de alcançar a 
detecção das fraudes, desenvolvimento da 
criticidade e tomada de decisão.  

Considerações Finais 

A análise dos fatos, abordados de forma lúdica foi 
importante na mobilização intencional da atenção 
dos estudantes para a temática em estudo, 
constituindo-se assim, um instrumento útil à 
formação para a vida e à qualificação profissional 
(CHASSOT, 1995). Houve sinergia entre o estudo 
de caso e a proposta lúdica, o que favoreceu o 
interesse e motivação ao estudo da química. 
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Introdução/Método 

A química escolar é uma disciplina considerada 
difícil e pouco interessante pelos estudantes, por 
dificuldades intrínsecas ao conteúdo e também 
por conta da abordagem tradicional que ainda é 
majoritária entre os professores. Uma das 
estratégias que aparece como proposta para 
minimizar essa dificuldade é o trabalho com jogos 
didáticos. Segundo Soares (2013), esses 
possuem duas partes: a lúdica, relacionada com 
a diversão, e a didática, relacionada com a 
aprendizagem. Essas duas partes devem estar 
harmonicamente ajustadas para que o jogo seja 
parte de uma estratégia didática potencialmente 
válida. Assim, o objetivo deste trabalho é 
apresentar a proposta de um jogo didático, 
chamado QUIMLEEV, para trabalhar 
propriedades dos elementos químicos. Trata-se 
de um jogo de cartas com objetivo de apresentar 
aos alunos do Ensino Médio os elementos da 
tabela periódica e algumas propriedades, como 
por exemplo: número atômico, série, família e 
suas respectivas divisões. 

Resultados e Discussões 

O jogo consiste no total de 164 cartas e um 
tabuleiro, que toma como base a tabela periódica, 
para ajudar na visualização da classificação 
periódica. O tabuleiro é apresentado na figura 1: 

 
Figura 01: Tabuleiro do QuimLeev 

 
 
Cada jogador tentará eliminar todas as cartas que 
tenha em mãos, inicialmente seis, que podem 
aumentar de acordo com as penalidades das 
cartas coringas. As cartas a serem descartadas 
devem possuir alguma característica em comum 
(cor, serie, família) com a última jogada. 

No início, cada jogador puxa uma carta, 
começando a rodada o que encontrar o maior 
número atômico. Em seguida, o sentido horário é 
adotado. O jogador que iniciará a partida deverá 
misturar as cartas e distribuí-las, as 6 cartas 
iniciais para cada jogador. Em seguida, deve virar 
a primeira carta do monte, que será a carta inicial. 
Caso um jogador não conseguir descartar na 
rodada, acumula cartas. Caso exista o descarte 
de uma carta coringa, o jogador seguinte deverá 
jogar outra carta coringa ou então será punido de 
acordo com as recomendações. As principais 
cartas coringas são: Kabumm - indica puxar 
quatro cartas e perder a rodada. A carta em 
questão não é cumulativa de jogador para 
jogador; Íon 2

+
 - puxar duas cartas e perder uma 

rodada. Esta é uma carta cumulativa que pode 
gerar uma penalidade maior para o último da 
rodada que não possua uma carta similar; Spins 
paralelos - muda o sentido do jogo de horário 
para anti-horário e vice-versa; Spins para cima ou 
para baixo - indica troca de jogo entre os 
jogadores; e Hidrogênio - o jogador seguinte 
perde a vez. Quando qualquer um dos jogadores 
estiver com apenas uma carta, deve falar “LEEV”. 
Caso não fale, deve puxar mais duas cartas. 
Vence o jogo aquele jogador que conseguir 
descartar todas as suas cartas antes dos demais. 

Considerações Finais 

O QuimLeev é um jogo baseado nas propostas 
comerciais variadas, como Mau-Mau, Can-Can e 
Uno, que busca trabalhar propriedades básicas 
dos elementos químicos, buscando evitar a 
memorização. Acreditamos que a necessidade de 
conhecer as propriedades, com o auxílio do 
tabuleiro para ajudar na identificação dos 
elementos, pode ser uma interessante estratégia 
para o ensino da tabela periódica e dos 
elementos químicos. 
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Introdução/Método 

Um dos maiores desafios da educação e do 
ensino de Química é tornar o ensino motivador, que 
seja instigante para os alunos. Uma maneira de 
contornar as dificuldades de aprendizagem em sala e 
estimular a participação dos alunos é unir a tecnologia 
digital as aulas, que pode tornar o processo de ensino-
aprendizagem mais dinâmico e interativo. A tecnologia 
digital educacional está em expansão e revela-se 
como um grande estímulo visual e interativo que torna 
a experiência de aprendizagem mais significativa. A 
XD Education é um exemplo de como podemos levar 
os alunos a verem o ensino com outros olhos, 
trazendo soluções de conteúdo digital em 3 
dimensões para as instituições de ensino. Para o 
ensino de Química há diversas atividades 
experimentais, softwares computacionais com o Blend 
3D, modelos moleculares para auxiliar na explicação 
do conteúdo de funções orgânicas e muito mais, 
possibilitando que nossos jovens estejam cada vez 
mais inseridos ao mundo tecnológico, mas utilizando-o 
com um propósito pedagógico. 

O Xd Education “Laboratório 3D” foi adquirido 
e instalado no Colégio da Policia Militar de Goiás - 
Unidade Dionária Rocha do município de Itumbiara-
GO em 2015. Os alunos cursantes da 3° série do 
ensino médio foram levados a assistir um vídeo 
referente funções orgânicas, como pode ser visto nas 
imagens abaixo. A intenção era fazer os alunos 
interagirem visualmente e compreenderem os arranjos 
atômicos e moleculares, para explicar as formas de 
cadeias, ligações, funções orgânicas e isomeria. 
Sendo este um conteúdo muito abstrato e difícil de 
explanar em sala de aula. 
 

 
Figura 1: Alunos do Colégio da Policia Militar de Goiás - Unidade Dionária 

Rocha do município de Itumbiara-GO, assistindo um vídeo aula presente no 

Xd Education sobre funções orgânicas.  

 

 
Figura 2: Alunos do Colégio da Policia Militar de Goiás - Unidade Dionária 
Rocha do município de Itumbiara-GO, assistindo um vídeo aula presente no 

Xd Education sobre funções orgânicas.  

Resultados e Discussões 

Percebe-se a extrema importância de 
tentarmos unir a tecnologia com o ensino de Química, 
que nos permite sair da zona microscópica e ampliar 
nossa capacidade de abstração. É significativo fazer 
com que os alunos realmente compreendam como a 
Química acontece, num plano que não podemos ver, e 
consigam sair de teorias e fórmulas geralmente não 
entendidas para uma realidade de interação, que nos 
permite levar novas perspectivas para perto do aluno. 

Durante a apresentação do vídeo aula de 
funções orgânicas é possível notar a atenção 100% 
dos alunos, o que não foi possível conseguir na aula 
anterior, onde foi utilizado a oratória com o auxílio do 
kit molecular Atomlig 77. Muitos alunos e até mesmo 
professores dessa unidade escolar nunca visualizaram 
uma imagem em três dimensões (3D), pois a cidade 
de Itumbiara-GO não possui cinema em 3D, sendo o 
mais próximo a 150 quilômetros de distância. 
Tornando a utilização do Xd Education na escola uma 
atividade lúdica, pois é “uma ação divertida tão 
somente”, segundo Soares (2008). 

Considerações Finais 

O Xd Education não é gratuito, porém possui outros 
vídeos aulas que abrange as disciplinas de 
Matemática, Física, Biologia, Ciência, Geografia entre 
outras, um atrativo para as escolas que se preocupam 
em buscar inovação. 
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Introdução/Método 

O jogo é uma atividade física ou mental 

que cria na sala de aula uma atmosfera de 

motivação que permite ao aluno participar 

ativamente do processo ensino-aprendizagem, 

assimilando experiências, informações e 

incorporando atividades e valores. É um recurso 

didático valioso que contribui para a formação de 

atividades sociais como respeito mútuo, 

solidariedade, cooperação, obediência às regras, 

senso de responsabilidade, iniciativa pessoal e 

grupal. 

No Ensino de Química, o jogo serve 

ferramenta diferenciada de aprendizagem, pois 

permite ao aluno aprender e se interessar mais 

pelo conhecimento, ao passo que sem os jogos e 

outras metodologias os alunos consideram a 

disciplina como difícil e decorativa. É permissível 

também que os jogos sejam usados como 

instrumento de avaliação.  

Nesse sentido, foi aplicado um Jogo da 

Memória sobre funções orgânicas com o objetivo 

de oferecer aos alunos uma aprendizagem 

prazerosa e como forma de desconstruir a ideia 

de que esse conteúdo é meramente decorativo.  

O jogo foi aplicado para alunos da 3ª 

série do Ensino Médio do Colégio da Polícia 

Militar – Unidade Dionária Rocha, na cidade de 

Itumbiara, como meio de revisão de conteúdo, 

pois nesta unidade escolar existe uma disciplina 

na 2ª série do Ensino Médio na qual é feita uma 

introdução do conteúdo para que os alunos 

tenham menos dificuldade quando vão para a 3ª 

série. O jogo abordava funções orgânicas e suas 

respectivas nomenclaturas e, conforme os alunos 

acertavam os pares, eram discutidas as 

aplicações dos compostos no cotidiano dos 

mesmos.   

Resultados e Discussões 

Durante a aplicação do Jogo da Memória 
foi observado que os alunos tiveram dificuldades 
em acertar a nomenclatura dos compostos 
orgânicos. A fim de ajudar os alunos, foi permitido 
aos mesmos consultar, anteriormente, uma tabela 
com as regras de nomenclatura, após o início a 

ajuda foi feita pela professora que também fez as 
discussões sobre a aplicação dos compostos 
orgânicos no cotidiano. Muitos alunos não sabiam 
essas aplicações como, por exemplo, que a 
propanona é a acetona, o gás butano é constitui o  
gás de cozinha, o gás metano é o gás natural .Os 
alunos relataram que essa contextualização 
permite uma melhor aprendizagem para o ENEM 
– Exame Nacional do Ensino Médio, já que a 
prova é bem contextualizada. 
 
 

 
 
Figura 1: Aplicação do Jogo da Memória 
 

Considerações Finais 

Com a aplicação do jogo os alunos se 
interessaram mais pelo conteúdo e acharam 
importante a discussão sobre a aplicação dos 
compostos orgânicos no cotidiano.  

Foi verificado que em provas posteriores 
o resultado foi satisfatório, na qual muitos alunos 
não sentiram dificuldades em reconhecer as 
funções orgânicas, concluindo-se assim que o 
Jogo da Memória pode, também, ser utilizado 
como metodologia de aprendizagem para outros 
conteúdos.  
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Introdução/Método 

No sistema de ensino atual, tem-se uma 
grande preocupação com a aprendizagem do 
aluno. Diante disso professores estão inovando 
suas aulas utilizando metodologias diferenciadas, 
visando despertar a curiosidade e o interesse em 
seus alunos. Atualmente as escolas, estão 
utilizando atividades lúdicas, visando desenvolver 
nos alunos seus sentimentos, pensamentos, 
aprendizado, seu agir e espírito investigativo.  

No Ensino de Química o uso de 
atividades e jogos tem papel importante no 
processo de ensino-aprendizagem, pois auxilia o 
professor a desmistificar a disciplina como algo 
teórico e abstrato, e desperta o interesse dos 
alunos sobre os conteúdos. 

A Secretaria Estadual da Educação em 
parceria com a Unidade Prisional de Sarandi 
proporcionam aos reeducandos estudar durante o 
tempo que os mesmos permanecem naquele 
local. Na Unidade funcionam dez salas de aula na 
qual a Modalidade de Ensino é a EJA – Educação 
de Jovens e Adultos, divididas em 3 etapas, que 
correspondem ao Ensino Fundamental I e II e 
Ensino Médio.   

Com o objetivo de despertar o interesse 
dos alunos sobre o estudo da Tabela Periódica, 
foi feita uma atividade lúdica com alunos da 3ª 
etapa da Educação de Jovens e Adultos – EJA, 
da Unidade Prisional de Sarandi, na cidade 
Itumbiara – GO.  

 

Resultados e Discussões 

Levando em consideração que muitos 
alunos pararam de estudar durante algum tempo 
e, que às vezes, não se lembravam de 
determinados conteúdos, foi levada para a sala 
de aula uma Tabela Periódica grande, na qual 
estudou-se todas as informações que a mesma 
permite obter sobre os elementos químicos. Em 
seguida foi feita uma atividade lúdica para que os 
alunos se familiarizassem com a tabela.   
A atividade consistia em os alunos montarem 
seus nomes com os símbolos da Tabela 

Periódica e no final expor o trabalho na sala de 
aula.  

 
Figura 1: Trabalho exposto no final da atividade. 

Considerações Finais 

 Foi verificado que os alunos gostaram 
muito da atividade realizada, pois muitos 
consideram a Química uma disciplina muito difícil 
e complicada de entender. Alguns alunos 
relataram que essa atividade foi uma forma de 
ver a Química com outros olhos, como algo 
prazeroso de se aprender, haja vista que no lugar 
onde eles estão, aprender conteúdos de forma 
abstrata e tradicional dificulta a aprendizagem 
dos mesmos, pois a situação que eles vivenciam 
no dia a dia da Unidade Prisional desestimula o 
aprendizado.  

Foi lembrada por alguns alunos a série 
Breaking Bad, na qual as iniciais da abertura da 
série são feitas com os símbolos dos elementos 
bromo e bário, podendo concluir que os mesmos 
conseguiram relacionar a Química com o 
cotidiano deles, seja na TV ou em qualquer outro 
lugar.   

____________________ 
Cunha, M. B. Jogos no Ensino de Química: Considerações Teóricas 
para sua utilização em sala de aula. Química Nova na Escola.   Vol. 

34, N° 2, p. 92-98, MAIO 2012. 

Cinel, Nora Cecília Bocaccio; Lopes, Véra Neusa. Aprendizagem 
divertida. Revista do professor, nº.92, p.25-29, out./dez. 2007. 
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Introdução/Método 

Jogo e avaliação (JAA): A prática avaliativa 
ganhou amplo espaço nos processos de ensino 
trazendo como uma de suas consequências a 
prática da pedagogia do exame onde 
frequentemente as atividades avaliativas são 
utilizadas pelos professores como instrumento de 
ameaças se constituindo um fator negativo de 
motivação (Silva & Soares, 2015; Luckesi, 2009). 

Como forma de contornar os problemas 
citados, Segundo Silva & Soares (2015) “o 
educador deve buscar novos métodos avaliativos 
articulados com o processo de ensino-
aprendizagem”. Assim, o erro em provas e 
exames pode ser utilizado de forma positiva na 
tentativa de minimizar as dificuldades dos alunos 
em atividades lúdicas de caráter diagnóstico sem 
a pressão por parte dos colegas e do professor ( 
Cavalcanti & Soares, 2009). 

O material didático aqui proposto se trata de 
uma adaptação de um jogo de autoria 
desconhecida. Este por sua vez, é de fácil 
adaptação, podendo ser utlizado como atividade 
avaliativa em diversas disciplinas e conteúdos de 
diferentes áreas do conhecimento e, além do 
mais, também pode ser utilizado nos diferentes 
níveis de ensino. Neste caso, foram elaboradas 
questões sobre o tema “Meio Ambiente” voltadas 
para alunos do nível médio de ensino. 

Para a aplicação do jogo são necessários 
tabelas de respostas para o preenchimento das 
respostas pelos alunos, o quadro-giz onde será 
desenhada a tabela/placar onde se desenvolverá 
grande parte do jogo onde será feita a marcação 
de ponto dos grupos e a elaboração de, em 
média, 20 questões de Verdadeiro ou Falso sobre 
o tema escolhido. Opcionalmente, objetos 
decorativos como carrinhos podem ser utlizados 
para marcação de pontos dos grupos. Além 
disso, o professor pode optar por algum tipo de 
premiação para o grupo vencedor como brindes 
ou ponto extra. Inicialmente, a tabela/placar deve 
ser desenhada no quadro e os alunos devem ser 
dividos em grupos (a quantidade de alunos por 
grupo é determinada pelo professor) e os nomes 
de cada grupo são anotados na tabela/placar 
previamente desenhada. Em seguida, uma tabela 
de resposta deve ser entregue para cada grupo. 

Antes de iniciar o jogo, o professor deve 
explicar as seguintes regras aos alunos: 

• Cada grupo deve colocar seus dados na 
tabela gabarito entregue, os dados devem incluir 
o nome do grupo e dos alunos participantes; 

• Cada rodada de perguntas é constituída 
de duas questões de V ou F. As questões serão 

feitas de forma oral, e após sua leitura, a questão 
será repetida apenas uma vez;V.VAo final de 
cada rodada, as respostas devem estar escritas a 
caneta na tabela de respostas sem qualquer tipo 
de rasura; Ao final de cada rodada, cada grupo 
terá sua resposta (as respostas podem ser: VV, 
VF, FV e FF) para as questões citadas anotadas 
na Tabela/Placar onde será feita a correção e 
será divulgada a resposta correta; O acesso a 
cada “etapa” no jogo é concedio apenas aos 
grupos que tenham acertado as questões 
correspondentes a etapa em que se encontra a 
cada rodada (a marcação de acertos no quadro 
pode ser feita com algum objeto decorativo que 
represente cada grupo como um “carrinho”); 

• Cada grupo vai “caminhando” pela 
tabela/placar de acordo com seus acertos, vence 
o grupo que acertar a questão correspondente ao 
campo “Vence o Jogo”; Observação: há uma 
etapa intermediária na tabela/placar descrita 
como “Perde Tudo”, o grupo que perder a rodada 
correspondente à esta posição na tabela/placar 
deverá retornar ao início do jogo; A correção da 
atividade avaliativa se dará pela tabela de 
respostas entregue aos grupos, os resultados 
obtidos na tabela placar são apenas de caráter 
lúdico não interferindo na nota da avaliação. 

Resultados e Discussões 

A utilização deste jogo como atividade 
avaliativa pretende avaliar os educandos de 
forma lúdica sem a pressão envolvida nas provas 
além da estimulação do trabalho colaborativo 
entre os alunos. 
Além do mais, o professor também pode utilizar 
os resultados desta avaliação para corrigir os 
erros durante a própria atividade avaliativa ou 
posteriormente dando oportunidade aos grupos 
de fazerem um trabalho de pesquisa sobre as 
questões que os grupos erraram. 

Considerações Finais 

A utilização deste jogo como atividade 
avaliativa pretende avaliar os educandos de 
forma lúdica sem a pressão envolvida nas provas 
além da estimulação do trabalho colaborativo 
entre os alunos. 

 
Cavalcanti, E. D.; Soares, M. H. F. B. O Uso do jogo de roles 
(roleplaying game) como estratégia de discussão e avaliação do 

conhecimento químico. Revista Electrónica de las Ciencias, 2009, 8, 

255-282. 
Luckesi, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar e proposições. 

Cortez: São Paulo, 2009. 
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explicativa do conteúdo de energia nuclear. O 
jogo  Aprendendo  com   a  Energia  Nuclear,    as 

No currículo de referência da rede 
estadual de educação de Goiás (2012) há os 
conteúdos básicos que as escolas devem 
trabalhar em sala de aula, para os alunos da 3ª 
série do ensino médio durante o 4° bimestre está 
presente na disciplina de química os conteúdos  
de Energia nuclear: benefícios e impactos 
Ambientais; Ciclos biogeoquímicos e suas 
relações com a biosfera - Biomoléculas e 
Polímeros. Mas, observa-se, que muitas vezes os 
alunos necessitam mais do que apenas aulas 
dialogadas e resolução de exercícios que 
atendam ao currículo proposto no início do ano 
letivo, podemos ir além e proporcionar aulas mais 
dinâmicas e prazerosas. Para contornar a falta de 
motivação e interesse dos alunos podemos 
utilizar jogos pedagógicos como ferramentas de 
ensino. 

regras e gabarito das questões estão presentes 
na figura 1. 

Usar uma linguagem mais atraente e 
aproximá-lo o máximo possível da realidade 
criando jogos originais e de baixo custo, pois, por 
meio de atividades lúdicas o professor pode 
trabalhar elaboração de conceitos, reforçar 
conteúdos, promover a sociabilidade e usar uma 
metodologia inovadora e atraente para ensinar de 
forma mais prazerosa. 

Este trabalho tem como objetivo 
apresentar o jogo Aprendendo com a Energia 
Nuclear, sendo ele um jogo de tabuleiro que 
aborda o conteúdo de energia nuclear 
apresentando os seus principais benefícios e 
impactos ambientais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Jogo Aprendendo com a Energia Nuclear. 

  
 

O jogo Aprendendo com a Energia 
Nuclear, tem como objetivo ser uma material 
alternativo para atrair a atenção dos alunos e 
facilitar no aprendizado do conteúdo de radiação 
nuclear. Ser de fácil utilização para o professor, é 
outro objetivo desse trabalho, pois muitas 
atividades requerem do professor tempo para sua 
elaboração, e isso desmotiva sua realização 
devido a falta de tempo ocasionada pela grande 
carga horária de trabalho desses profissionais da 
educação. 

Seguindo o currículo de referência da rede 
estadual de educação de Goiás (2012) jogo deve  
ser apresentado aos alunos da 3ª série do ensino 
médio, preferencialmente após uma aula 

Jogos, atividades lúdicas e aprendizagem (JAP) 

 
O jogo Aprendendo com a Energia Nuclear,  é 
uma atividade lúdica que pode ser utilizada por 
professores em sala de aula. 

 

Ao IFG – Câmpus Itumbiara por todas as 
experiências e momento de aprendizados a nós 
proporcionado. 

 

 
Goiás. Currículo de Referência da Rede Estadual de Educação de 

Goiás. 2012. Disponível em 

<http://portal.seduc.go.gov.br/Documentos%20Importantes/Diversos 
/CurriculoReferencia.pdf> . Acesso em janeiro de 2016. 
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A   utilização   dos   jogos   digitais   pode   ser uma 
estratégia que possibilite o aluno a compreender, 
acompanhar e aprender Química num processo de 
ensino e aprendizagem mais dinâmico. É nessa 
perspectiva que se tem visto com grande aceitação 
as Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC’s) no meio escolar. Segundo Dall´asta (2004), 
a utilização de software no ensino permite 
incorporar textos, sons, imagens, cores e 
mecanismos de percepção, podendo explorar 
estímulos visuais e auditivos e conteúdos das 
disciplinas escolares. Nesse contexto, o presente 
trabalho faz parte de uma pesquisa que teve como 
objetivo elaborar um jogo digital para o ensino de 
Química no Ensino Médio. Assim, nesse momento 
temos como objetivo apresentar uma avaliação 
feita por alguns licenciandos de Química, em 
semestres finais de curso, durante a aplicação 
desse jogo. O jogo intitulado “Super Química ” foi 
inspirado no jogo de vídeo game Super Mário e 
para sua construção foi utilizado um aplicativo 
gratuito  no site Yoyo Games, chamado Game 
Maker, classificado como aplicativo para 
construção de jogos de plataforma. Os 
participantes desse momento da pesquisa foram 10 
licenciandos das disciplinas de Química Orgânica II 
e de TCC I do curso de Licenciatura em Química 
da Universidade Católica de Brasília (UCB). 

  
O jogo “Super Química foi avaliado quanto à 

estética/características e ao conteúdo. Para avaliar 
foi pedido que os licenciandos atribuíssem nota de 
0 a 3, sendo 0 = não se aplica; 1 = fraco; 2 = médio 
e 3 = bom. Os critérios de avaliação estabelecidos 
para a categoria conteúdo foram: linguagem 
acessível, aspectos da relação entre Ciência, 
tecnologia e Sociedade (CTS), do Ambiente, do 
cotidiano e da História da Química. Já para a 
estética/características foram estabelecidos os 
aspectos sonoros, visuais, as regras e o caráter 
lúdico e didático do jogo. O resultado foi 
significativo, conforme mostram as figuras 1 e 2. 
Figura 1: Avaliação pelos licenciandos em relação ao conteúdo do jogo Super 
Química 
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Figura    2:  Avaliação  pelos  licenciandos  em  relação  à  a  estética   e 
características do jogo "Super Quimica 

 
Um ponto importante a ser destacado é o caráter 
lúdico e didático dos jogos para o ensino, bem 
como a clareza das suas regras. Na perspectiva de 
SOARES (2004) se, no jogo houver o equilíbrio 
entre as funções lúdicas e pedagógicas ele será 
considerado um jogo didático, onde as regras vão 
estabelecer detalhes para que o jogo prossiga. 
Atendendo a esses pressupostos, o “Super 
Química” foi analisado sob essa ótica. Os 
resultados foram satisfatórios, indicando que 80% 
dos licenciandos avaliaram como bom o aspecto 
lúdico, 70% como bom o aspecto didático e 60 % 
concordaram que as regras estão bem definidas 
(Figura 2). Esses resultados nos leva a considerar 
que este é recurso didático viável para aplicação  
no Ensino Médio. 
Apesar dos resultados se apresentarem 
satisfatórios, houve questionamentos em alguns 
pontos do jogo, como uma melhoria nos aspectos 
visuais e uma perspectiva de um número maior de 
vidas para o jogador. Melhorias no jogo são 
previstas, para uma segunda versão, visando sua 
futura aplicação em diferentes escolas do Ensino 

Médio. 

 
A elaboração do “Super Química” buscou apontar 
uma nova abordagem para o conteúdo de Química, 
tendo como eixos norteadores a articulação do 
conhecimento cientifico com os fenômenos do dia a 
dia dos alunos, os aspectos CTS, 
interdisciplinaridade e da história da Ciência. Os 
resultados indicam que tais aspectos foram 
contemplados no jogo, sendo satisfatórios para a 
pesquisa. 

  
Universidade Católica de Brasília 
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Resumo 

Muitas são as estratégias utilizadas com o intuito de contribuir para um melhor 
processo de ensino e aprendizagem do aluno e consequentemente uma maior 
apropriação do conhecimento. Contudo, ainda que várias estratégias sejam 
utilizadas, cabe-se um processo para averiguação se estas têm atingido aos 
objetivos propostos, ou seja, uma aprendizagem mais efetiva. Nessa perspectiva, 
este trabalho buscou, a partir da criação e aplicação de um jogo de tabuleiro, utilizá-
lo como estratégia avaliativa do quanto as metodologias utilizadas nas aulas 
anteriores sobre a temática horta relacionada aos conceitos químicos de solução, 
concentração, pH, funções inorgânicas e funções orgânicas, contribuíram ou não, 
para o processo de efetivação da aprendizagem. Para tanto, participaram quarenta 
alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio. Notou-se com a aplicação do 
jogo, que as aulas ministradas contribuíram para essa apropriação do conhecimento, 
pois o jogo proporcionou ainda, um momento de socialização, como relatado pelos 
próprios alunos. 

 

Palavras chave: jogos, avaliação, aprendizagem.  

 

Introdução 

 A promoção da aprendizagem no ensino de ciências pode ser realizada de 
diversas maneiras a partir da inserção de estratégias diferenciadas, como 
experimentos, jogos, atividades lúdicas, recursos eletrônicos, entre outros. Para 
tanto, faz-se necessário que esses mecanismos não sejam utilizados de forma 
isolada sem suas devidas relações com o cotidiano do aluno, e que essa relação 
não seja realizada superficialmente. Cabe aqui então a importância de se promover 
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aulas contextualizadas que contribuirão para a efetivação da aprendizagem e a 
formação do aluno enquanto cidadão.  

Ao se falar da aprendizagem por meio da contextualização, Scafi (2010) 
ressalta que essa aprendizagem pode ser denominada como uma estratégia 
metodológica para aplicação e compreensão de fatos ou situações advindas do 
cotidiano dos alunos. Ao se propor a apresentação de um conhecimento de forma 
contextualizada este, por sua vez, promove aprendizagens significativas entre o 
aluno e o objeto do conhecimento. 

 Ao se trabalhar nessa perspectiva de ensino, na busca da efetivação da 
aprendizagem, cabe ao docente a busca de averiguar se as aulas, a partir de 
estratégias diferenciadas, contribuem ou não para essa efetivação do conhecimento. 
Para que seja realizada essa sondagem, se houve melhor aproveitamento dos 
conteúdos ou não por parte dos alunos, o docente pode recorrer aos métodos 
avaliativos, analisando assim se as aulas atingiram os objetivos propostos. No que 
concerne a avaliação, Gomes et al., (2012) afirmam que em qualquer disciplina, a 
avaliação é um processo fundamental em que permite-se medir os conhecimentos 
aprendidos pelos alunos ao longo de um determinado período letivo.  

 Um dos métodos avaliativos que pode ser utilizado pelo professor é o jogo, 
pois como apresentado por Cunha (2004) os jogos são indicados como um tipo de 
recurso didático educativo que pode ser utilizado em momentos distintos, como na 
apresentação de um conteúdo, ilustração de aspectos relevantes ao conteúdo, como 
revisão ou síntese de conceitos importantes e avaliação de conteúdos já 
desenvolvidos. Para Silva e Amaral (2011), durante a aplicação do jogo como um 
instrumento avaliativo, tanto o aluno quanto o professor pode perceber se os 
conteúdos foram realmente assimilados e se houve êxito na sua aprendizagem, 
refletindo assim, sobre a necessidade de um reestudo de determinado conteúdo e 
se o aluno está satisfeito com o que aprendeu durante sua aprendizagem. 

 Nessa perspectiva, o presente trabalho surgiu com o intuito de elaboração e 
aplicação de um jogo de tabuleiro como estratégia avaliativa para aulas pautadas na 
temática horta, nas quais abordaram-se conceitos químicos como, solução, 
concentração, pH, funções inorgânicas e funções orgânicas. Durante a aplicação do 
jogo, as respostas que os alunos davam às perguntas que eram direcionadas a cada 
grupo foram acompanhadas na tentativa de averiguar se as aulas, juntamente com 
as estratégias didáticas utilizadas, contribuíram ou não para a efetivação da 
aprendizagem. 

 

Metodologia 

 O referido trabalho foi desenvolvido como projeto de intervenção da disciplina 
de Estágio Curricular Supervisionado Etapa IV do curso de Licenciatura em Química 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG, Câmpus 
Itumbiara-GO. Este, por sua vez, foi aplicado em uma escola pública da rede 
estadual de ensino, residente na mesma cidade. Participaram das atividades 
quarenta alunos do ensino médio, sendo vinte alunos do segundo ano e vinte alunos 
do terceiro ano. 

 O jogo elaborado pela equipe de estagiários teve por objetivo sua aplicação 
ao final das aulas que seriam ministradas no intuito de averiguar o quanto os alunos 
tinham aprendido nas aulas anteriormente ministradas, as  quais contaram com 
vários recursos e estratégias didáticas. O título do Jogo atribuído pelos estagiários 
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foi: “Na trilha da horta sustentável”, visto que, as aulas receberam como eixo 
temático aspectos relacionados à horta e a relação desta com os conceitos 
químicos, sendo estes, solução, concentração, pH, funções inorgânicas e funções 
orgânicas. Elaborou-se então, um roteiro de atividades para ser aplicado em quatro 
aulas. As aulas, bem como as estratégias didáticas utilizadas e os conteúdos 
trabalhados seguem apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Descrição das aulas. 

Turma Aul
a 

Recursos didáticos Conteúdo 

2º e 3º 
ano 

1 
Vídeos, Questionário e 

Texto. 

Conceito de horta, Tipos de adubo, 
processo de irrigação, agrotóxicos e 
Importância dos vegetais na 
alimentação. 

2º ano 2 
Questionário e 
Experimento 

Soluções, Ácido e base, 
Concentração e pH. 

3º ano 3 
Questionário, Texto e 

Experimento. 

Introdução à química orgânica, 
Grupos funcionais e atividade 
lúdica. 

2º e 3º 
ano 

4 Jogo e Diário de aula. 
Assuntos gerais sobre horta e 
Conceitos básicos existentes entre 
a química e a horta. 

Fonte: Autoria. 

 

 Pode-se observar, como apresentado na descrição do Quadro 1, na última 
aula utilizou-se o diário de aula, este  foi aplicado na intenção de identificar por meio 
do relato dos alunos o quão eficiente ou não tinha sido a aplicação do jogo, e se 
além da verificação da aprendizagem, este tinha despertado nos alunos o processo 
de trabalho em equipe. 

 Na aula 1, sendo essa realizada com todos os alunos, inicialmente eles 
responderam a um questionário sobre a temática, e logo em seguida foi realizada 
uma introdução geral sobre a temática horta, apresentando assim a importância de 
seu cultivo nas residências e outros aspectos relevantes sobre a mesma, como: 
agrotóxicos, alimentação a partir dos vegetais, tipos de adubos e a possibilidade da 
criação de uma horta sustentável com a utilização de garrafas pet, galões de plástico 
e pneus. Para melhor elucidar esses aspectos anteriormente citados, trabalhou-se 
com os alunos um texto intitulado como “Química e agricultura: uma relação 
delicada” (SANTOS e MÓL, 2005), o texto aborda questões relacionadas ao avanço 
da tecnologia e consequentemente da utilização de produtos químicos no cultivo de 
alimentos, acarretando assim, em problemas ao solo, meio ambiente e até mesmo à 
saúde humana. Também utilizou-se um vídeo sobre a importância de uma 
alimentação saudável, apresentando-se o efeito de cada alimento no organismo, 
principalmente os vegetais, o vídeo está intitulado como: “Se alimentar bem é bom!” 
(ENTRETERIMENTO, 2014). 

 Na aula 2, realizada apenas com os alunos do segundo ano, aplicou-se 
inicialmente um questionário sobre os conceitos químicos que seriam trabalhados. 
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Logo em seguida discutiu-se com os alunos sobre a presença de pragas em horta e 
como combatê-las sem a necessidade e se utilizar produtos muitos tóxicos, ou seja, 
agrotóxicos. Então, trabalhou-se com os alunos uma atividade experimental que 
seria a preparação da solução da calda bordalesa e a partir dessa discutiu-se com 
os alunos os conceitos químicos como: solução, concentração, pH, ácido e base. 

 Na aula 3, trabalhou-se apenas com os alunos do terceiro ano, onde 
inicialmente eles responderam a um questionário sobre os conceitos químicos que 
seriam trabalhados e logo em seguida os alunos leram um texto intitulado como 
“Agricultura Orgânica e familiar” (SANTOS e MÓL, 2010), o texto relata sobre essas 
duas práticas de agricultura expondo sobre a importância de ambas para o meio 
ambiente e ao consumidor. Foi realizada uma introdução sobre a química orgânica, 
onde discutiu-se com os alunos os diversos grupos funcionais. Para melhor 
apresentar essa relação dos compostos orgânicos com a horta e com os vegetais, 
utilizou-se de uma atividade lúdica, a partir de alguns compostos orgânicos 
presentes em alguns vegetais, para que assim fossem identificados os grupos 
funcionais daquele respectivo composto orgânico, como, por exemplo, a serotonina 
presente na banana (Figura 1). A respectiva atividade teve como objetivo apresentar 
de uma forma mais prazerosa aos alunos, a identificação dos grupos funcionais. 
Como apresentado por Soares (2008) a atividade lúdica é todo e qualquer 
movimento que tem a intenção de promover a diversão em uma atividade durante 
sua execução. Para tanto, como apresentado por Rossini (2003, p. 11): “... aprender 
tem que ser gostoso... a criança aprende efetivamente quando relaciona o que 
aprende com seus próprios interesses”. 

 

 
Figura 1. Carta da atividade lúdica dos grupos funcionais 

Fonte: Autoria 

 

 A aula 4, que é o principal foco do referido trabalho, contou, novamente, com 
a participação de todos os alunos, para que, a partir da aplicação do jogo do 
tabuleiro fosse realizada a observação do quanto as aulas anteriores foram ou não 
eficientes em suas abordagens. Em relação ao jogo, este foi confeccionado pelos 
estagiários e contém vinte casas com questões relacionadas à horta, aos conteúdos 
químicos que foram trabalhados e à curiosidades. Além disso, o jogo contém um 
dado e vinte cartas de acordo com a numeração das casas da trilha. Ele foi 
elaborado para ser aplicado nas duas turmas promovendo assim uma 
interação/socialização entre os alunos, visto que, para jogá-lo é necessário que as 
turmas se dividam em grupos, de no máximo seis e que nesses grupos tenham 
alunos do 2º e 3º anos para que eles possam se ajudar na resolução das questões. 

 

Resultados e Discussões 
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 Como no início de cada aula, exceto na aula 4,  aplicou-se um questionário, a 
equipe dos estagiários realizaram a análise das respostas dos alunos julgando os 
número de erros e acertos mediante as respostas. Para cada questionário em cada 
aula elaborou-se um gráfico para quantificar esses dados. As perguntas dos 
questionários referentes a cada aula seguem elucidadas no Quadro 2 e as análises 
das mesmas, em relação aos erros e acertos, encontram-se elucidadas nos Gráfico 
1, 2 e 3. 

 

Quadro 2. Questionários referentes a cada aula. 

Questionário – aula 1 

1. O que é agrotóxico? 2. O que você entende por solo? 3. Qual a diferença entre 
adubo orgânico e inorgânico? 4. O que é húmus? 

Questionário – aula 2 

1. O que é ácido? 2. O que é base? 3. Qual a diferença entre soluto e solvente? 
4. O que é concentração?  

Questionário – aula 3 

1. Quantas ligações o carbono pode fazer? 2. Que tipo de 
ligação química está presente com mais frequência nos 
compostos orgânicos? 3. Identifique os grupos funcionais no 
composto ao lado. 

 

Fonte: Autoria. 

 

Gráfico 1. Análise questionário aula 1.                Gráfico 2. Análise questionário aula 
2. 

                      

 

                        Fonte: autoria                                                                Fonte: autoria 

Gráfico 3. Análise questionário aula 3. 

 
                                                      Fonte: autoria 
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 Mediante a análise das respostas dos alunos, notou-se que a grande 
maioria já possuía algum conhecimento sobre a temática, porém desconheciam de 
outros aspectos considerados importantes, como, os tipos de adubo e o que seria 
o húmus. Para as questões pertinentes aos conceitos químicos das respectivas 
aulas, observou-se que a maioria dos alunos teve dificuldade em diferenciar os 
conceitos de soluto e solvente trocando as definições e apresentando ainda 
dificuldade em definir o que seria concentração, aspectos esses observados pelos 
alunos do segundo ano. No que se refere ao questionário aplicado aos alunos do 
terceiro ano, nota-se que todos os alunos conseguiram definir a quantidade de 
ligações que o carbono pode realizar, ou seja, quatro ligações. Quanto ao tipo de 
ligação existente entre os compostos orgânicos nenhum dos alunos conseguiu 
responder que o tipo de ligação existente é covalente. Para a última questão, que 
seria a identificação dos grupos funcionais, alguns alunos, um total de seis alunos 
conseguiu identificar e escrever o nome dos grupos funcionais. Três alunos 
apenas circularam os grupos funcionais e não escreveram o nome destes. Apenas 
sete alunos escreveram os nomes e não identificaram na figura, sendo alguns 
grupos funcionais presentes e outros não. Quatro alunos conseguiram circular e 
escrever o nome dos grupos funcionais corretamente. 

 Diante do exposto, no momento da elaboração das questões do referido jogo 
de tabuleiro, os estagiários utilizaram diversas questões, sendo elas sobre horta, 
curiosidades e a relação dos conceitos químicos com a horta de modo a averiguar 
se os procedimentos metodológicos atribuídos a cada aula começaram a ter efeito 
no processo ensino e aprendizagem dos alunos, ou seja, se eles já conseguiam dar 
uma resposta pertinente aos conceitos químicos trabalhados, diferente do que fora 
exposto nos questionários. 

 A aula 4 versou sobre a aplicação do jogo “Na trilha da horta sustentável” 
(Figura 2). Inicialmente foram relatadas aos alunos as regras do jogo. Os alunos 
foram divididos em grupos e cada grupo elegeu um representante, no entanto, todos 
deveriam ajudar o representante a responder as questões. Em seguida cada grupo 
lançou o dado e o que tirou o número maior iniciou a partida. O grupo então lançou o 
dado novamente para verificar em qual casa este deveria parar, e dependendo da 
casa, responder a uma questão ou ler uma curiosidade. Após ter feito isso, o outro 
grupo repetia os procedimentos, e assim sucessivamente, até que se finalizasse o 
jogo e se tivesse um grupo vencedor. 

 
Figura 2. Momento da realização do jogo da trilha.  

Fonte: Autoria. 
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 Durante a realização do jogo, os estagiários ficaram bem atentos para as 
perguntas e as respostas que viriam dos alunos, visto que, a maioria das perguntas 
presentes nas cartas do jogo foi retirada dos questionários, principalmente aquelas 
em que os alunos possuíam mais dúvidas. A carta de número oito possuía uma 
pergunta relacionada ao soluto e solvente e fazia uma relação com a atividade 
experimental da calda bordalesa, essa, por sua vez, questionava qual substância era 
o soluto e o solvente quando se tinha cal virgem, sulfato de cobre e água, notou-se 
que inicialmente os alunos precisaram de um tempo para responder, no entanto em 
meio a suas discussões, eles retomaram ao procedimento afirmando que a água 
seria o solvente que dissolveria o soluto que no caso seria a cal virgem e o sulfato 
de cobre. Em outra rodada do jogo saiu a carta de número 15 ao outro grupo, essa, 
questionava aos alunos sobre o tipo de ligação mais frequente que aparecia nos 
compostos orgânicos, eles responderam ser a ligação covalente, relembrando 
assim, sobre as explicações das aulas. 

 Ao final da rodada, chegando-se ao grupo vencedor, sobraram-se quatro 
cartas, solicitou-se então que os alunos continuassem jogando até responder todas 
as perguntas. O Quadro 3 trás elucidado duas outras questões presentes nas cartas 
do jogo. Em uma dessas cartas que sobraram continha uma questão para a 
identificação dos grupos funcionais presentes na Vitamina B5 que se encontra na 
batata doce. Mesmo com uma dificuldade inicial na identificação dos grupos 
funcionais, os alunos apresentaram uma maior facilidade de identificá-los 
corretamente e de escreverem seus nomes. 

  

Quadro 3. Questões de algumas cartas presentes no jogo. 

Nº 
da 

carta 
Pergunta 

Nº 
da 

carta 
Pergunta 

4 

A solução da calda 
bordalesa preparada 
apresentou-se ácida. O 
que é necessário fazer 
para que ela se torne 
básica e possa ser 
utilizada no controle de 
pragas na horta? 

9 

Curiosidade: em relação ao cultivo de 
hortas é importante estar atento à sua 
localidade, pois, hortas nas 
proximidades de indústrias podem 
apresentar contaminação por metais 
pesados (químicos). Já hortas próximas 
a criações de suínos podem ser 
contaminadas por microorganismos. 

12 
O que é adubação 
orgânica? 

19 O que são os alimentos transgênicos? 

Fonte: Autoria. 

 

 Notou-se ainda durante o jogo, que os alunos ficaram muito envolvidos, alguns 
ainda apresentaram dificuldade na hora de responder a algumas questões, porém 
estes sempre recorriam aos outros colegas em busca de respostas. Ao final do jogo, 
a equipe vencedora recebeu três caixas de “biz” e deveria repartir com os outros 
colegas, para que assim além do espírito da competitividade eles pudessem 
estabelecer uma relação de harmonia com os colegas. 

 Ao final da aula, solicitou-se que os alunos escrevessem em seus diários as 
experiências vivenciadas por eles durante toda a trajetória das aulas, apontando os 
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pontos positivos e negativos e relatando sobre a última aula. Deste modo, 
obtiveram-se como respostas: 

 

“A aula foi muito legal, ganhamos do terceiro ano e saímos vitorioso na 
questão da aprendizagem. Devíamos ter mais aulas iguais a esta” (A32S). 

“Hoje aprendemos a trabalhar em equipe, interagir e aprendemos muito 
mais sobre horta. Jogamos em equipe e trabalhamos com o mesmo objetivo 
de aprender um pouco sobre horta. Foi muito legal e ainda por cima saímos 
vitoriosos” (A92S). 

“Foi uma experiência muito boa e divertida, durante esse período de aulas 
sobre horta, eu aprendi várias coisas sobre o solo e as consequências de 
sua degradação. Aprendi coisas que levarei por toda vida e todas as vezes 
que me chamarem para esse tipo de projeto eu irei participar, pois foi muito 
bom” (A183S). 

“Hoje aprendemos a trabalhar em equipe, e aprendemos muito mais sobre 
horta, agrotóxicos e fertilizantes” (A173S). 

 

 Diante do relato dos alunos, verificou-se que as aulas surtiram os efeitos 
esperados, ou seja, a promoção e apropriação do conhecimento. Todos esses 
relatos são muitos valiosos. Na questão do jogo observam-se questões muito 
importantes apresentadas pelos alunos, a competitividade e o trabalho em equipe. 
Pelos relatos apresentados, os alunos demonstraram ter compreendido que vencer 
é bom, porém trabalhar equipe favorecendo o convívio social torna as coisas mais 
agradáveis. Sendo assim, Piaget (1978), afirma que os jogos não se tornam apenas 
uma forma de entretenimento com o intuito de gastar a energia dos alunos, mas 
meios que enriquecem o desenvolvimento intelectual, podendo contribuir 
significativamente para o processo de ensino e aprendizagem e para processo de 
socialização dos indivíduos. 

Uma das formas de avaliar o aluno é a técnica da observação, caracterizada 
pelo fato de o sujeito observador tentar se integrar ao sujeito que está sendo 
observado, participando com ele das mesmas atividades, assim sendo, o observado 
não se sente tão analisado. A observação é a base das técnicas de avaliação 
didática, é fundamental para avaliar os alunos de qualquer idade, visto que aprender 
a observar implica aprender a ver o que o aluno faz, para anotar objetivamente o que 
ocorre (ARREDONDO e DIAGO,2009). 

 

Considerações Finais 

Mediante a realização do referido trabalho, pôde-se inferir que é muito 
importante trabalhar conceitos químicos a partir de situações que fazem parte do 
cotidiano dos alunos, visto que, eles se sentem mais motivados a participarem por 
ser algo que se tornará útil em suas vidas e poderá utilizar esses conhecimentos 
adquiridos. Muitas são as estratégias e recursos didáticos a serem utilizados no 
intuito de promover uma aula dinâmica e diferenciada. Porém, torna-se necessário 
averiguar o quanto essa aula contribui ou não no processo ensino e aprendizagem. 

 Diante do exposto, notou-se que o jogo se torna uma estratégia avaliativa 
muito eficaz a ser utilizado na busca de averiguar se as aulas têm sido realmente 
relevantes para os alunos se apropriarem dos conhecimentos ou não. Com isso, 
notou-se que no momento do jogo os alunos participaram mais e demonstraram que 
as atividades realizadas anteriormente contribuíram para a construção do 
conhecimento dos mesmos.  
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 Por fim, pode-se inferir, que a estratégia de se utilizar o jogo como processo 
avaliativo não substitui os métodos tradicionais de avaliação, visto que, a aplicação 
do jogo requer tempo para elaboração e muito cuidado em sua aplicação, pois é 
necessário que as observações sejam realizadas cautelosamente, e um único 
professor para uma grande quantidade de aluno torna esse processo um pouco 
trabalhoso, mas que o professor, por sua vez, proporciona ao aluno um maior 
envolvimento sem muita tensão, pois o aluno durante o jogo não percebe que está 
sendo avaliado, o que torna esse processo mais produtivo. 
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Resumo  

O Quíração é um jogo que envolve estudantes do Ensino Médio tendo como foco 
principal a aprendizagem de maneira lúdica.  O material didático aborda o conteúdo 
de Química orgânica ou inorgânica de maneira atrativa e dinâmica, aproximando o 
aprendiz do conteúdo, sem contar que o aprendizado flui de uma maneira rápida e 
prazerosa. O jogo começa quando o professor delimita o conteúdo em seguida o 
participante ou a dupla recebe um bloquinho para escrever o nome ou a estrutura de 
qualquer composto e na folha sulfite deverá anotar as respostas, ao soar a corneta a 
equipe passa o bloquinho a quem está atrás e ao mesmo tempo irá receber um novo 
bloquinho para descobrir a resposta e anotar na folha sulfite. A competição encerra 
quando o bloquinho do participante ou dupla retornar, em seguida o professor fará a 
correção, vence o jogo quem acertar mais nomes ou estruturas químicas. 

 

Palavras chave: Atividade lúdica, nomenclatura, função. 

 

Introdução 

Apesar do uso das atividades lúdicas no contexto escolar não ser tão recente, 
vários professores de Química vem buscando maneiras diferenciadas de tornar suas 
aulas mais interessantes e atrativas para seus aprendizes. Boa parte dos estudantes 
da escola atual vê a Química como uma disciplina que para ser compreendida basta 
apenas “decorar” fórmulas, números e/ou elementos. Para mudar essa visão “chata” 
da Química, maneiras inovadoras de ministrar conteúdos vêm surgindo para suprir 
essa lacuna. Segundo Eliana Moraes Santana e Daisy de Brito: 

 

As atividades lúdicas, mais do que serem aceitas como rotina da educação 
de alunos no Ensino Médio, são uma prática privilegiada para a aplicação 
de uma educação que visa o desenvolvimento pessoal e a atuação 
cooperativa na sociedade, como também instrumentos motivadores, 
atraentes e estimuladores do processo de construção do conhecimento. 
(SANTANA e BRITO, 2011).  
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Assim, um dos referenciais teóricos que permite pensar e desenvolver 
propostas de ensino com essas características é a Teoria de Aprendizagem de 
Vigostsky. Essa afirmação considera o processo que levará o aluno à aquisição do 
conhecimento, que instiga ao nível do desenvolvimento proximal, teoria defendida 
por Vigotsky. É constituído nas e pelas interações sociais em que os sujeitos se 
encontram envolvidos com problemas ou situações que remetam à confrontação de 
pontos de vista diferenciados mediados pela motivação do professor que estimula o 
aluno a pensar e construir conceitos. Segundo Vigostky (1998): 

 

O desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, 
ou seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio. Para 
substancialidade, no mínimo duas pessoas devem estar envolvidas 
ativamente trocando experiência e ideias. A aprendizagem é uma 
experiência social, mediada pela utilização de instrumentos e signos, de 
acordo com os conceitos utilizados pelo próprio autor. Um signo, dessa 
forma, seria algo que significaria alguma coisa para o indivíduo, como a 
linguagem falada e a escrita. A aprendizagem é uma experiência social, a 
qual é mediada pela interação entre a linguagem e a ação. Para ocorrer a 
aprendizagem, a interação social deve acontecer dentro da zona de 
desenvolvimento proximal (ZDP), que seria a distância existente entre 
aquilo que o sujeito já sabe, seu conhecimento real, e aquilo que o sujeito 
possui potencialidade para aprender, seu conhecimento potencial. Dessa 
forma, a aprendizagem ocorre no intervalo da ZDP, onde o conhecimento 
real é aquele que o sujeito é capaz de aplicar sozinho, e o potencial é 
aquele que ele necessita do auxílio de outros para aplicar. O professor deve 
mediar a aprendizagem utilizando estratégias que levem o aluno a tornar-se 
independente e estimule o conhecimento potencial, de modo a criar uma 
nova ZDP a todo momento. O professor pode fazer isso estimulando o 
trabalho com grupos e utilizando técnicas para motivar, facilitar a 
aprendizagem e diminuir a sensação de solidão do aluno. 

 

A cultura se integra ao homem pela atividade cerebral estimulada pela 
interação entre parceiros sociais mediada pela linguagem. Para Vigostky a 
linguagem e o pensamento estão interligados. Para avaliar a criança e é importante 
verificar o que o indivíduo esta aprendendo e não o que já aprendeu, sendo 
indispensável avaliar os processos mentais envolvidos na compreensão do mundo 
através da aprendizagem, interação e desenvolvimento. 

Os principais conceitos extraídos da teoria histórico sócio cultural é a 
interação, mediação, internalização, zona de desenvolvimento proximal e a 
significação logo em seguida serão descritos um breve comentário sobre cada 
conceito para que possamos entender melhor a teoria de Vigostky. 

Além de o indivíduo agir é necessário interagir, o sujeito aprende algo através 
de interações interpessoais, ou seja, troca de informações e aquilo que parece 
individual nada mais é do que a construção da relação com o outro indivíduo. A 
interação é realizada através da linguagem e símbolos que realiza uma espécie de 
mediação entre a cultura na qual se encontra exercida e entre o individuo. Se a 
criança não interagir acaba não se desenvolvendo com deveria é necessário que 
entre em contato com mais indivíduos para que ocorra a interação. 

Mediação é a relação entre algo e a compreensão do algo para certificar e 
isso ocorre entre a linguagem e sem dúvida o professor é o principal mediador para 
que o aluno possa entender diversas situações. 
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Internalização é uma etapa bastante importante, pois representa que houve 
aprendizagem é o momento em que o individuo adota ou internaliza o conceito, 
torna universal e descobre outros sentidos daquele conceito tendo como principal 
meio a linguagem na troca com o outros e a interação. Zona de Desenvolvimento 
Proximal (ZDP) espaço em branco do que a criança já sabe fazer sozinho e do que 
ela ainda irá fazer desde que aprenda com os outros. O professor sendo próximo da 
criança estimula, detecta o potencial e apropriar do que ela é capaz de aprender, ou 
seja, o professor é sempre o mediador para que o aluno aprenda e compartilhe com 
os outros indivíduos. 

 

“...aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será  o nível de 
desenvolvimento real amanhã – ou seja aquilo que uma criança pode fazer 
com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã.” 
(VIGOTSKY, 1998). 

 

Para Vigotsky, as escolas pecam ora porque propõem atividades fora dos 
limites da ZDP(conceitos e exigências abstratas demais), ora porque não levam em 
conta sua existência(ensino baseado em apenas materiais concretos e na espera de 
que a criança esteja pronta para aprender conteúdos mais sofisticados). 

Significação: é o processo que ocorre através de signos, ou seja, o aluno precisa 
apropriar de significados para que ocorra a aprendizagem. 

Dessa forma, para Vigotsky a aquisição de conhecimentos se dá pela 
interação do sujeito com o meio, que remetem às relações entre pensamento e 
linguagem, à questão cultural no processo de construção de significados pelos 
indivíduos, ao processo de internalização e ao papel da escola na transmissão de 
conhecimento, que é de natureza diferente daqueles aprendidos na vida cotidiana.   

Então, esses conceitos propõem uma visão de formação das funções psíquicas 
superiores como internalização mediada pela cultura. 

 

Metodologia 

 

Material: O jogo é composto por 30 blocos encadernados e timbrados com a logo do 
jogo, 30 canetas azuis, 30 cartões respostas, uma cartela com estrelas, uma 
buzina e um cronômetro. 

Número de Participantes: Número máximo de 30 participantes, individual ou em 
dupla. 

Disposição dos Participantes: Todos os participantes deverão estar dispostos em 
círculo com uma distancia de aproximadamente 80 cm entre cada um, pode 
estar sentado em dupla ou individual. 

Pré Requisitos: Funções orgânicas e/ou inorgânica (estrutura, função e 
nomenclatura). 

 

REGRAS: 

1- Cada participante receberá um bloquinho timbrado, uma folha branca e uma 
caneta. 

2- Na folha branca será o seu cartão resposta, deverá escrever seu nome ou da 
dupla e numerar de acordo com o número de participantes ou duplas.  
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Exemplo: 15 participantes ou duplas 

 

Nome: João Santos 

1 -   

5 -  

13 -   

15 -   

 

3 – Em uma folha em branca do bloquinho o aluno ou a dupla deverá numerar de 
acordo com a ordem do instrutor.  

 

Regra: Numerar de acordo com a quantidade de participantes e/ou dupla do modo 
que cada aluno ou a dupla fique com um número no bloquinho. 

 

4 – Cada aluno depois de numerar seu bloquinho deverá fazer uma estrutura 
orgânica ou formula inorgânica lembrando que o conteúdo será delimitado pelo 
grupo, e escrever o nome da estrutura com sua respectiva função na folha 
numerada. 

 
Exemplo:  

QUÍMICA INORGÂNICA 

  5 BLOQUINHO FOLHA EM BRANCO 

 

          H2CO3 

1 –  

5- Ácido carbônico / ÁCIDO   

13 –  

15 -  

 

QUÍMICA ORGÂNICA  

  5 BLOQUINHO FOLHA EM BRANCO 

 

 

  

1 –  

5- 2,2,4 trimetil – pentano.  
HIDROCARBONETO 

13 –  

15 -  

 

5 – Dado o tempo de 60 segundos o instrutor (professor) irá acionar uma buzina 
obrigatoriamente todos os participantes deverão passar o seu bloquinho para o 
colega ou para dupla que se encontra ao lado direito ou para traz, não esqueça 
de continuar com o seu cartão resposta 
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6 – Novamente terão mais 60 segundos para preencher na folha numerada de 
acordo com o número que se encontra na estrutura a nomenclatura do composto 
e sua respectiva função. Ao sinal da buzina todos devem passar o bloquinho 
com a estrutura para o colega da direita ou para traz. 

 

7 – Quando todos bloquinhos retornarem ao seu dono ou a sua dupla todos deverão 
ficar em pé ao lado das suas cadeiras. 

 

8 – O instrutor iniciara a correção pela estrutura 1 ate a estrutura final, o participante 
que for acertando continua em pé os que errarem a nomenclatura ficam 
sentados. 

 

9 – Quando for realizar a correção o participante ou a dupla deve colaborar citando o 
nome e função que escreveu. 

 

10 – O vencedor será o participante que ficar em pé e o mesmo irá ganhar uma 
estrela em papel autocolante. 

 

Obs: todos os participantes que permanecerem em pé deverão receber estrela. 

 

11- Vence o jogo aquele participante ou dupla que adquirir o maior número de 
estrelas. 

 

Resultados e Discussões 

Após a produção do Quíração, o trabalho foi experimentado com alunos da 2° 
série do Ensino Médio de uma instituição particular em Campo Grande, Mato Grosso 
do Sul. A princípio, quando o jogo foi apresentado em sala, muitos estudantes não 
deram tanta importância, como eles mesmos costumam dizer em sua variante 
lingüística (gíria) “não deram a mínima”, pois aparentemente é um jogo simples que 
não possui tantos objetos, porém atrativo. 

Com um “empurrãozinho” profissional e com muito estímulo, os aprendizes 
começaram a jogar e depois não queriam mais parar. A aula terminava com o toque 
do sinal e o envolvimento era tamanho que ninguém parava para se quer dar conta 
de que a brincadeira teria que acabar e ficar para outra oportunidade. “Professor, 
esse jogo é da hora, não imaginei que Química era massa assim”, (J.S, adolescente 
que adorou a brincadeira e divulgou o trabalho para os demais colegas da escola). 

Outras declarações contribuíram para o aprimoramento do trabalho e também 
serviram de alavanca para a inscrição nesse Encontro Nacional de Jogos e 
Atividades Lúdicas em Ensino de Química (JALEQUIM). São elas: “Nossa, esse jogo 
ajuda a relembrar todos os grupos funcionais” “Professor quando vamos jogar de 
novo?” “ Achei que esse jogo não era tão interessante, caí do cavalo”. 

De fato o Quíração fez com que a aula ficasse mais dinâmica, interessante e 
prazerosa. A seguir imagens do Quíração. 
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Figura 1 - Capa do Bloquinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Folha de dentro do Bloquinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Material Didático Completo 
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Considerações Finais 

 Ao ter aplicado o Quiração em sala de aula, pôde ser constatado que existe 
de fato uma necessidade de aproximação entre conteúdo e aluno. Profissionais que 
buscam diferenciais em jogos lúdicos possuem resultados mais significativos e 
satisfatórios. Com o jogo aqui apresentado, não foi diferente, aprendizes mostraram 
resultados positivos em avaliações escritas, até mesmo alunos que estavam com 
notas abaixo da média (7,0), puderam recuperar suas notas, sem contar que 
aprenderam brincando, resultado do trabalho lúdico  

 

Para Borba (2007 apud OLIVEIRA; SILVA e FERREIRA, 2010, p. 169) o 
brincar, tanto para educadores como para as crianças, constitui uma 
atividade humana promotora de muitas aprendizagens e experiências de 
cultura. É parte integrante do processo educativo, devendo ser incentivada, 
garantida e enriquecida. Os jogos pedagógicos aliam o aprendizado de 
determinados conteúdos à atividade lúdica, despertando interesse dos 
alunos no assunto abordado, propiciando uma aprendizagem eficaz, 
divertida e empolgante. 
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Resumo  

Estre trabalho apresenta uma pesquisa sobre jogos didáticos no ensino da química, 
cujo o objetivo foi analisar o processo de construção, validação e aplicação de jogos 
didáticos de química, propostos por estudantes do Ensino Médio, após a realização 
de uma oficina de direcionamento na temática.  A pesquisa foi realizada em uma 
escola na cidade de Serra Talhada, sertão de Pernambuco, e apresenta percurso 
metodológico dividido em três etapas: elaboração de jogos didáticos por estudantes 
do terceiro ano do Ensino Médio, validação dos jogos usando categorias 
apresentadas na literatura e aplicação dos jogos validados em uma turma do 
Segundo ano do Ensino Médio da mesma escola. Para coleta dos dados utilizamos 
a observação da intervenção e entrevista semiestruturada com a professora das 
turmas. Os jogos produzidos foram na maioria validados, tiveram bom desempenho 
na intervenção e foram aprovados pela professora entrevistada, o que entendemos 
como indicativo da potencialidade dessa estratégia. 

 

Palavras chave: Jogos didáticos, elaboração e validação, ensino de química. 

 

Introdução 

Para Soares (2013, p. 21), “aprender pode ser uma brincadeira” e “na 
brincadeira pode-se aprender”. Partindo dessa afirmação, podemos considerar 
estratégias didáticas diferenciadas como uma alternativa ao tradicional Ensino de 
Química. Dentre essas estratégias, destacamos as atividades lúdicas, que podemos 
entender como “atividades que geram prazer, equilíbrio emocional, levam o indivíduo 
à autonomia sobre seus atos e pensamentos e contribuem para o desenvolvimento 
social” (DRUZIAN, 2007, p. 15). 

Dentre as diversas atividades lúdicas que podem ser utilizadas em sala de 
aula, destacamos neste trabalho os jogos didáticos, entendidos como jogos que 

mailto:euzebiosimoes@gmail.com
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possuem uma intencionalidade de ensino, portanto, diferentes dos jogos 
convencionais. Segundo Santana e Rezende (2007) e Soares (2013), os jogos 
didáticos possuem duas funções: a lúdica, relacionada a diversão, ao ato de jogar, e 
a educativa (ou didática), relacionada a dimensão do ensino e da aprendizagem. 
Estes devem se encontrar em equilíbrio para evitar que o jogo seja independente da 
aprendizagem (quando prevalece a parte lúdica) ou que seja apenas um material 
didático. 

Os jogos de maneira geral têm uma importante relação com o 
desenvolvimento da inteligência, sendo uma ferramenta útil para o processo de 
motivação e para o aprendizado de conceitos. Passerino (1996) afirma que existem 
certos elementos que caracterizam os jogos, dentre os quais destacamos: 
envolvimento emocional, atmosfera de espontaneidade e criatividade, possibilidade 
de repetição e, principalmente, existência de regras. De fato, cada jogo se processa 
de acordo com certo conjunto de regras, que determinam o que é possível e o que 
não é possível dentro do mundo imaginário que envolve o jogo. Essas regras são 
essenciais, pois elas delimitam o jogo e o diferencia no rol das atividades lúdicas. 
Esse sistema de regras permite: 

 

Identificar em qualquer jogo, uma estrutura sequencial que especifica sua 
modalidade. São as regras do jogo que os diferenciam. Estas estruturas 
sequenciais de regras permitem uma grande relação com a situação lúdica, 
ou seja, quando alguém joga, está executando regras do jogo, mas ao 
mesmo tempo, desenvolve uma atividade lúdica (SOARES, 2013, p. 34-35). 

 

Na sala de aula, o professor pode trabalhar como propositor de novos jogos 
didáticos ou utilizar jogos já criados. Ao propor a construção de um jogo, levando em 
consideração as vantagens/desvantagens e considerando a faixa etária do grupo 
envolvido, ele deve oferecer um desafio aos estudantes, para ao final avaliar a 
situação como potencialmente lúdica, pois envolve uma elaboração mental e 
organização social resultando na produção de material a ser comunicado, e 
apresentando as características dos critérios de escolha de jogos, brinquedos ou 
brincadeira mencionados por Soares (2013). Ou seja, ao construir e/ou trabalhar 
com jogos nas aulas de química, deve-se ter cuidado em fazer cumprir a função 
lúdica e educativa. 

Como elaborador ou utilizador dos jogos, o professor pode utilizar um jogo 
didático no seu planejamento didático para: a) apresentar um conteúdo programado; 
b) ilustrar aspectos relevantes de conteúdo; c) avaliar conteúdos já desenvolvidos; d) 
revisar e/ou sintetizar pontos ou conceitos importantes do conteúdo; e) destacar e 
organizar temas e assuntos relevantes do conteúdo químico; f) integrar assuntos e 
temas de forma interdisciplinar; g) contextualizar conhecimentos (CUNHA, 2012). 

Embora historicamente mais utilizados no ensino da matemática (CUNHA, 
2012), os jogos didáticos estão cada vez mais presentes no Ensino de Química. Na 
literatura podemos encontrar vários jogos, como por exemplo: o ludo químico 
(CARVALHEIRO e SOARES, 2006), o jogo da química (ALMEIDA e SIMÕES NETO, 
2010) e Chemway (SILVA, AMORIM e SILVA, 2014).  A maior parte desses jogos 
são propostas de professores/pesquisadores para trabalhar conteúdos químicos no 
Ensino Médio, geralmente, experimentados e validados para utilização de forma 
adequada em sala de aula.  
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A pesquisa aqui apresentada parte de uma ideia diferente: após a realização 
de uma oficina de direcionamento da temática, os estudantes do terceiro ano do 
Ensino Médio de uma escola particular da cidade de Serra Talhada, sertão de 
Pernambuco, propuseram jogos didáticos para diversos conteúdos da química, 
visando a aplicação desses na turma do segundo ano do Ensino Médio da mesma 
escola. 

  Após a proposição e antes de aplicá-los aos estudantes do segundo ano do 
Ensino Médio, os jogos passaram por um processo de validação. No sentido de 
verificar quais propostas atendem as características necessárias para um jogo 
didático utilizamos os critérios propostos por Nóvak e Souza (2008), apresentados e 
justificados no Quadro 01: 

 

Quadro 01: Critérios para a validação dos jogos didáticos propostos pelos 
estudantes 

CRITÉRIO DE VALIDAÇÃO JUSTIFICATIVA 

Interação entre os jogadores O jogo apresenta potencialidade de cooperação 
e/ou competição entre os participantes? 

Dimensão da aprendizagem O jogo visa a aprendizagem? O jogo pode ser 
utilizado para testar conhecimentos construídos? O 
jogo direciona a memorização de dados ou fatos de 
maneira adequada? 

Jogabilidade A jogabilidade do jogo é relativamente simples e 
propicia a imersão necessária?  

Aplicação O jogo permite variações na aplicação? 

Desafio O jogo desafia o jogador e se apresenta como uma 
situação que busca o engajamento dos estudantes?  

Limitação de espaço e tempo O jogo apresenta limitação de espaço adequadas 
para a sala de aula? O jogo pode ser aplicado em 
tempo adequado para as aulas? 

Criatividade O jogo considera situações em que a criatividade 
seja considerada? 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Diante do exposto, esta pesquisa teve como objetivo analisar o processo de 
construção, validação e aplicação de jogos didáticos de química propostos por 
estudantes do Ensino Médio, após a realização de uma oficina de direcionamento 
sobre essa temática. 

 

Metodologia 

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede particular de ensino, da 
cidade de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, com alunos do terceiro ano do 
Ensino Médio (no que diz respeito à elaboração dos jogos) e segundo ano do Ensino 
Médio (que foram os sujeitos da pesquisa na etapa de aplicação dos jogos). Ainda, 
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nas duas etapas, a professora de química das duas turmas esteve presente, 
participando de todo o processo de intervenção. 

A escola em tela foi escolhida por ser o local de trabalho de um dos 
pesquisadores, o que facilitou o contato com os estudantes, principalmente do grupo 
de elaboradores, que muitas vezes buscaram ajuda pelas redes sociais, e-mail da 
turma e página de relacionamento da escola na internet, possibilitando uma 
abordagem contínua da oficina de direcionamento. 

Apresentaremos o caminho metodológico da pesquisa em duas etapas: (1) 
Elaboração dos jogos e (2) Aplicação dos jogos. 

 

Etapa de Elaboração dos Jogos 

Essa etapa teve como sujeitos de pesquisa o grupo de elaboração, formado 
por estudantes de uma turma do terceiro ano do Ensino Médio. Os encontros da 
oficina foram semanais, sempre nas quintas-feiras (dia da aula de química).  

O primeiro encontro foi uma apresentação do projeto. Explicamos o trabalho 
de elaboração dos jogos com conteúdos da disciplina de química. Apresentamos 
algumas características dos jogos e jogos didáticos, utilizando Fialho (2007) e 
Soares (2013) como fundamentação teórica. Essa introdução foi direcionada para 
que o grupo de elaboração tivesse o primeiro contato com o tema, buscando 
motivação para trabalhar no processo de construção dos jogos. 

No segundo encontro, os estudantes foram divididos em grupos de cinco 
alunos cada, selecionados por sorteio, como também foram direcionados os 
conteúdos dos jogos, a saber: modelos atômicos, ligações químicas, misturas, 
funções inorgânicas, eletroquímica, tabela periódica, equilíbrio químico, geometria 
molecular e propriedades da matéria. 

Nos outros três encontros da oficina de direcionamento, buscamos orientar os 
grupos na elaboração dos jogos, tomando cuidado para não interferir na elaboração 
e na criatividade dos estudantes. Ao final da oficina, os jogos foram apresentados e 
discutidos por todos os grupos. Por fim, todos os jogos criados foram submetidos à 
validação, de acordo com os critérios apresentados na fundamentação teórica deste 
trabalho. 

 

Etapa de Aplicação dos Jogos 

Os jogos que foram validados teoricamente ao final da etapa de elaboração 
foram aplicados, sob supervisão dos pesquisadores e da professora da disciplina, 
em uma turma do segundo ano do Ensino Médio. O tempo de aplicação de cada 
jogo foi estabelecido de acordo com a necessidade temporal, complexidade das 
regras e número de jogadas e/ou jogadores. 

Para coletar os dados nessa etapa da investigação utilizamos dois 
instrumentos: gravação da aula, para observação dos estudantes em situações de 
jogo, e entrevista semiestruturada com a professora da disciplina, para a opinião 
dela sobre o processo de elaboração e validação e aplicação dos jogos. As 
perguntas da entrevista foram: 1. O que você achou dos jogos elaborados e 
validados nesta pesquisa?; 2. Algo emergiu durante a aplicação de algum jogo que 
chamou sua atenção?; 3. Algum jogo poderia ser melhorado? Como seria a 
mudança sugerida?; 4. Você pretende continuar usando jogos didáticos? Por quê? 
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Resultados e Discussões 

Apresentaremos os resultados em duas partes: (1) Elaboração e validação 
dos jogos; (2) Aplicação dos jogos. 

 

1. Elaboração e Validação dos Jogos 

Os jogos elaborados e submetidos a processo de validação teórica foram: 

 

Jogo 1: Jogo do Milhão Químico 

O jogo tem por base jogos de perguntas e respostas com múltiplas escolhas e 
elementos adicionais que ajudam o jogador a alcançar o objetivo, responder a 
pergunta final. É inspirado no popular “jogo do milhão”, com três séries de cinco 
perguntas, com nível crescente de dificuldade, além da pergunta final, que determina 
a vitória. O conteúdo abordado pelos elaboradores foram as Funções Inorgânicas. É 
desafiador e promove a competição entre as esquipes e a colaboração dos 
estudantes dentro de uma mesma equipe. Não existe limitação espacial, além de ser 
um jogo de rodadas rápidas. O conhecimento químico nesta atividade vai sendo 
vivenciado em graus de dificuldades progressivos. 

 

Jogo 2: Dominó Atômico 

Este jogo trabalha com o tema Modelos Atômicos e tem por objetivo reconhecer e 
diferenciar os modelos propostos ao longo da histórica. Os jogadores devem 
associar os modelos atômicos a seus propositores, seguindo a combinação 
semelhante à de um dominó tradicional: ao ter nas duas pontas as imagens de 
Dalton e Rutherford, devem colocar peças com o modelo atômico correspondente, 
ou vice-versa. Não possui limitação de espaço e tempo e apresenta cooperação 
entre os pares, já que o jogo pode ser jogado de duplas. O envolvimento do jogador 
com a partida é constante, pois se faz necessária atenção total nas peças que estão 
ativas no momento. 

 

Jogo 3: Batalha Naval Periódica 

Este jogo trabalha com o tema Tabela Periódica. A Batalha naval é um jogo de 
tabuleiro de dois jogadores (ou duas equipes), no qual os jogadores devem adivinhar 
em que quadrados estão os navios do oponente. Trata-se de um jogo de grande 
competitividade, pois as duas equipes competem para saber qual delas possui o 
maior conhecimento nesse tema da química. Pode ser jogado sem restrição de 
espaço e de tempo, envolvendo o jogador uma vez que o elemento a ser descoberto 
depende de uma coordenada família-período dita pelo aluno deixando sempre 
surpresa em relação à rodada posterior. 

 

Jogo 4: Jogo do Equilíbrio Químico 

Este jogo trabalha com o tema Equilíbrio Químico, cujo objetivo é fazer com que os 
alunos realizem análises das equações químicas, relacionado à dinâmica do 
equilíbrio químico. A proposta apresentada pelo grupo não é cooperativa e nem 
competitiva, pois é um jogo individual. Não possui restrição de tempo e espaço. Não 
é uma atividade criativa para ser usada como jogo, mostrando-se mais eficaz como 
material didático por não apresentar de forma satisfatória a parte lúdica. Desta 
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forma, a proposta aqui descrita não foi validada por não atender alguns dos critérios 
estabelecidos. 

 

Jogo 5: Baralho Químico 

Este jogo trabalha com o tema Propriedades gerais e específicas da matéria e tem 
por objetivo diferenciar e conceituar as propriedades da matéria. Muito dinâmico e 
competitivo, este jogo estimula o jogador a procurar as cartas para formar as trincas 
e assim vencer o jogo. É muito criativo, pois para formar uma trinca das três 
necessárias para vencer o jogo é necessário unir uma carta que designe o tipo de 
propriedade, uma carta com o nome da propriedade e uma carta com a definição 
correta desta propriedade. Pode ser jogado sem a limitação de tempo e espaço é 
divertido, criativo e desafiador. 

 

Jogo 6: Tabuleiro da Eletroquímica 

Este jogo trabalha com o tema Eletroquímica, e tem por objetivo demonstrar a 
aplicabilidade da parte teórica dos estudos desse tema para que compreendam os 
conceitos e saibam aplicá-los no cotidiano. O jogo possui uma fácil jogabilidade e é 
competitivo, pois o objetivo é percorrer todo o tabuleiro personalizado, vencendo 
aquele que fizer o percurso primeiro. A cooperação é evidenciada no fato de equipes 
participarem da atividade podendo ajudar seu jogador a responder as perguntas 
propostas. Não possui restrição de espaço e de tempo e é muito criativo, já que 
relaciona muito bem o cotidiano e a eletroquímica. 

 

Jogo 7: Jogo da Geometria Molecular 

Este jogo traz como tema a Geometria Molecular e tem como objetivo proporcionar 
as equipes participantes uma forma de montagem de geometrias moleculares a 
partir de dicas dadas pelos elaboradores. A jogabilidade é muito simples, as regras 
são claras, mas não há uma interação entre os alunos das outras equipes, nem 
tampouco uma competição entre eles. A cada dica dada pelo aplicador o participante 
pode perde pontos, o que tira o estímulo do jogador de ir até o fim. Dessa forma, 
acreditamos que a parte lúdica não é eficiente e a atividade é mais eficaz como um 
material didático, não sendo validada pelos critérios desta pesquisa. 

 

Jogo 8: RPG Químico 

Este jogo trabalha com o tema Reações Químicas e tem por objetivo fazer os 
jogadores exercitarem seus conhecimentos sobre diversos conceitos de química, 
além das reações, e relacioná-los com situações cotidianas. As regras não eram 
claras e a jogabilidade lenta, com muita leitura de situações pelo aplicador, desta 
forma, sendo pouco eficiente quanto à gestão do tempo. O RPG químico não foi 
validado. O Quadro 02 resume a validação dos jogos propostos: 



II Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas em Ensino de Química – JALEQUIM Level 2 
Goiânia, GO – 21 a 23 de Abril de 2016 

Quadro 02: Síntese da validação dos jogos propostos 

CRITÉRIOS DE 
VALIDAÇÃO 

JOGOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Interação entre os jogadores X X X - X X - - 

Dimensão da aprendizagem X X X X X X X - 

Jogabilidade X X X X X X X - 

Aplicação X X X - X X - - 

Desafio X X X X X X X X 

Limitação de espaço e tempo X X X X X X X - 

Criatividade X X X - X X - X 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

2. Aplicação dos Jogos 

Apenas seis dos oito jogos foram validados e aplicados em uma turma do 
segundo ano do Ensino Médio. Antes de iniciar a aplicação de cada jogo, o grupo 
responsável pela elaboração apresentou as regras de jogo e, com o auxílio de um 
dos pesquisadores, tirou dúvidas em relação à dinâmica e jogabilidade. A aplicação 
ocorreu em duas aulas, com a ordem dos jogos estabelecida através de sorteio. 
Todos os estudantes jogaram todos os jogos. 

Durante a aplicação, a motivação entendida como “mediadora da relação 
entre determinada estratégia de instrução e o alcance desejado em termos de 
aprendizagem” (SENICIATO e CAVASSAN, 2008), ficou evidenciada na atração e 
conexão estabelecida pelo jogo e os jogadores. Neste aspecto, consideramos que 
os jogos validados teoricamente também apresentaram sucesso na primeira 
aplicação. Algumas manifestações favoráveis foram eventualmente observadas, 
dentre as quais destacamos: 

 

“Nossa... muito divertido... vamos fazer todas as nossas aulas assim, 
professora” (Aluno 1). 

“Dessa maneira... desse jeito... fica muito mais fácil aprender... esse 
assunto é muito legal.... Serve para a vida, eu não sabia...” (Aluno 2). 

“Podemos jogar mais uma vez? Sem valer nada.. só para distrair” (Aluno 3). 

 

Não tivemos nenhum problema em relação à interação dos jogadores, sempre 
cordiais, em situações de cooperação e competição. Todos os jogos também 
tiveram sucesso com relação às limitações de tempo e espaço.  

Após a aplicação dos jogos foi realizada a entrevista semiestruturada com a 
professora, buscando assim conhecer sua opinião com relação ao que foi realizado. 
A seguir apresentamos as respostas dadas por ela e uma discussão para cada uma 
das perguntas: 

 

1. O que você achou dos jogos elaborados e validados nesta pesquisa? 

 

“Os jogos foram imensamente criativos abordaram corretamente os temas, 
eles conseguiram comungar todas as ideias relacionadas aquele tema e a 
aplicação também foi muito boa. Até aqueles alunos que... tinham uma 
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regra tão explícita que eles conseguiram relembrar o conteúdo e brincar em 
cada jogo”. 

 

A professora relata a importância dos jogos como estratégia para reforço de 
conteúdos já estudados anteriormente, corroborando assim com Fialho (2007) e 
Santana e Resende (2007). 

 

2. Algo emergiu durante a aplicação de algum jogo que chamou sua atenção? 

 

“Sim, em alguns jogos eu tinha a ideia de aplicação mais simplificada [...] e 
ele era um pouco mais elaborado do que eu estava esperando, o que é 
positivo. Os estudantes gostaram de jogar mais do que eu esperava”. 

 

Percebemos nesta resposta que a professora esperava que a utilização de 
jogos não fosse tão dinâmica e que a imersão não fosse tão evidente. A percepção 
da parte lúdica dos jogos como motivador da busca pela aprendizagem é o principal 
elemento que destacamos desta resposta. 

 

3. Algum jogo poderia ser melhorado? Como seria a mudança sugerida? 

 

“Acredito que o jogo que tem como tema modelos atômicos, o dominó, pode 
ser aperfeiçoado para que os modelos atômicos sejam mais explorados... 
outros cientistas possam ser mais elaborados e a dinâmica relacionada ao 
conceito do modelo atômico fique um pouco mais explícita.”  

 

A professora sugere uma ampliação na abordagem dos modelos atômicos no 
jogo em tela. No entanto, como existe uma limitação de possibilidades de 
combinação para que o dominó funcione bem, acreditamos que os modelos 
abordados no jogo são suficientes para a proposta. 

 

4. Pretende continuar usando jogos didáticos? Por quê? 

 

“Pretendo, inclusive a partir deste projeto, não só neste ano, mas a partir de 
todos os outros anos eu pretendo criar gincanas com todos os jogos que já 
foram feitos e se possível criar jogos com os temas que não foram 
trabalhados, porque na razão lúdica o aluno consegue brincar na ideia dele, 
mas ao mesmo tempo colocar em prática o seu conceito teórico, e em vista 
que o ENEM tem pedido da gente que o aluno desenvolva habilidades e 
competências”. 

 

A partir da pretensão em continuar a trabalhar com jogos, inferimos que a 
professora, depois de todo o processo desta pesquisa, reconhece a potencialidade 
dos jogos didáticos como estratégia didática. 

 
Considerações Finais 

A proposta de elaboração de jogos didáticos para o ensino da química por 
estudantes do Ensino Médio apresentou resultados bastante interessantes, do ponto 
de vista teórico e também na primeira aplicação em sala de aula. Seis dos oito jogos 
propostos foram validados a partir dos critérios estabelecidos na fundamentação 
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teórica deste trabalho e também foram bem recebidos durante a primeira aplicação, 
com comentários positivos realizados pelos jogadores e pela professora da 
disciplina. Todos os jogos validados apresentaram um bom equilíbrio entre a parte 
lúdica e a parte didática. Consideramos a proposta aqui descrita como inovadora, 
destacando que, além de influenciar na aprendizagem dos conceitos químicos e 
desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criatividade, ao 
pensamento crítico e às interações sociais dos estudantes que participaram da 
aplicação dos jogos, atinge tais objetivos com os estudantes envolvidos no grupo de 
elaboração. Por fim, como produto desta pesquisa, seis kits contendo todos os jogos 
didáticos validados foram preparados e entregues como doação a escolas da rede 
pública estadual de Pernambuco, em Serra Talhada, bem como à escola que 
possibilitou o desenvolvimento da pesquisa. 
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Resumo  

Atualmente encontramos várias dificuldades no processo de ensino e aprendizagem, 
predominantemente tradicional no ensino da química. Abordagens mais interativas e 
que envolvam o protagonismo do aluno têm sido propostas com bons resultados. 
Neste sentido foi desenvolvido uma investigação com 4 turmas de primeiros anos de 
um colégio estadual em Morrinhos –GO, envolvendo a temática ligações químicas. 
Foi proposto uma atividade lúdica para as duas turmas de primeiro ano vespertino e 
as 2 turmas do 1º matutino foram trabalhadas tradicionalmente na recuperação. Esta 
atividade foi proposta por duas alunas do PIBID/Química Campus Morrinhos do 
IFGoiano. Foram utilizados métodos mistos, numa abordagem qualitativa para 
análise dos resultados obtidos. Mudanças de postura, maior participação e melhor 
desempenho dos estudantes e responsabilidade pela autoaprendizagem são alguns 
dos resultados da aplicação desta atividade. 

 

Palavras chave: recuperação, ligações químicas, compromisso lúdico. 

 

Introdução 

No ensino de química ainda persiste metodologias tradicionais, com ênfase 
na memorização de conteúdo, fórmulas e equações, destituídos muitas vezes de 
significado e com pouca utilidade para a vida dos alunos, como lembra Chassot 
(2004). Normalmente, acredita-se que a aprendizagem só pode acontecer com a 
memorização dos conteúdos, ensinada em sala de aula pelo professor, que diversas 
vezes trabalha repetições de conteúdos sem conexão direta com a vida dos 
estudantes. Durante muito tempo, permaneceu-se numa tentativa de atribuir a culpa 
deste fracasso escolar, quase sempre responsabilizando o aluno ou sua família. 
Durante algum tempo, as discussões sobre o insucesso da aprendizagem em 
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química foram também, consideradas como uma consequência do trabalho do 
professor, no entanto, sabe-se que este déficit parte de um contexto de alta 
complexidade, indo muito além e que pode envolver aspectos sociais, políticos, 
históricos, econômicos e culturais (MESQUITA & SOARES,2014). 

Segundo Cunha (2012) o conceito de ensino despertado pelo interesse do 
estudante passou a ser uma instigação à competência do professor, um desafio a 
prática docente. Onde o interesse daquele que aprende passou a ser a força motora 
do processo de aprendizagem, e o professor, aquele que promove situações 
estimuladoras para aprendizagem. Sendo nesse ponto que a utilização de atividades 
lúdicas, ganha significado, como um instrumento motivador, aliado às características 
naturais de todo ser humano, conforme nos apresenta Huizinga (2005).  

A utilização de atividades lúdicas pode ser uma alternativa viável ao se 
ensinar química na formação básica, podendo melhorar a atuação profissional dos 
professores que podem sair um pouco da pedagógica tradicional e permitir aos 
estudantes, estimulados pela liberdade e voluntariedade do ludismo, empreenderem 
aulas diversificadas e envolventes, estabelecendo parcerias com seus alunos e 
garantindo seu aprendizado por meio das regras do jogo (SOARES, 2013). 

Neste sentido, Soares (2004) nos diz que todo jogo possui um sistema de 
regras, onde só e possível ser considerado um jogo se todos os participantes 
estiverem jogando por livre e espontânea vontade. Caso o indivíduo seja obrigado a 
jogar, já não pode ser considerado uma forma lúdica de se aprender, pois foge as 
características intrínsecas do ludismo. Para que haja a aprendizagem por meio de 
um jogo é preciso que haja um equilíbrio entre a função lúdica e a função educativa, 
pois essas suas funções precisam caminhar juntas, em equilíbrio, ao se aplicar um 
jogo. Se um jogo for só lúdico (divertido) não haverá aprendizagem, apenas 
divertimento.  Cabe ao professor conhecer os fundamentos destes recursos e 
associá-los a teorias de aprendizagem partindo, assim da sua intencionalidade 
lúdica(FELICIO, 2011), promover o desenvolvimento de atividades em parceria com 
seus estudantes. 

O objetivo deste trabalho foi descrever algumas experiências das alunas 
bolsistas do Pibid e investigar a participação de elementos do ludismo (SOARES, 
2013) no desenvolvimento conceitual de ligações químicas. 

 

Metodologia 

Neste trabalho, apresentaremos uma experiência vivenciada durante 
atividades do Pibid no final do segundo semestre de 2015, com alunos que ficaram 
para recuperação do 1°C e 1°D do Colégio Estadual Xavier De Almeida (CEXA) 
essa pesquisa se caracteriza por ser descritiva, com métodos de investigação, em 
que são considerados aspectos qualitativos e quantitativos para análise dos 
resultados (MOREIRA; CALEFFE, 2008).  

A atividade foi aplicada em um período de 50 minutos no qual participaram 13 
alunos, divididos em 4 grupos, para a realização da montagem dos compostos 
químicos, em que foram utilizados os seguintes materiais: 

 Massa de modelar, 

 Palitos, 

 Tabela periódica. 

 Papel sulfite 
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A aplicação da atividade lúdica ocorreu no dia 14/12/15 com intuito de ajudar 
os alunos do turno vespertino que não tiveram um desempenho que os auxiliassem 
ao aprendizado de conceitos e a recuperação para aprovação final. Utilizando 
massa de modelar de diferentes colorações, palitos e uma folha em branco para 
cada grupo, no quadro foram apresentadas estruturas de substancias sobre as quais 
cada um dos grupos deveria fazer a distribuição eletrônica, e dizer que tipo de 
ligação elas apresentavam. Além disso, era necessário montar a fórmula estrutural 
ou iônica dos compostos, o grupo que acertasse mais ou terminasse primeiro seria 
considerado vencedor. 

Os resultados das avaliações formais aplicadas pela professora supervisora 
foram analisados e para efeitos de comparação foram construídos gráficos que 
serviram para reflexões quando analisados. 

 

Resultados e Discussões 

Inicialmente, os estudantes foram reunidos em 4 grupos ( com 3, 4 e um com 
5 alunos), e ainda 3 alunos do segundo ano que serviram de monitores para 
auxiliarem na realização das atividades. Foram estabelecidas as regras da atividade 
com os estudantes, conforme descrito. A figura 1, apresenta algumas estruturas que 
estavam sendo montadas pelos estudantes, no momento de aplicação da atividade, 
onde foi possível notar que eles ficaram atentos e dialogavam entre si, chamando a 
professora ou uma das alunas ID para questionar e verificar suas ideias, nas 
diversas situações em que eram desafiados: 

 

 
Figura 1 - Estruturas montadas pelos alunos do primeiro ano. 

 

Além de motivar a participação dos estudantes ao estudo dos conceitos, 
maior interação tanto com a professora quanto com as bolsitas do Pibid, a atividade 
propiciou mudanças nas atitudes dos alunos e maior dialogicidade e 
consequentemente linguagens(GIORDAN, 2008) que auxiliassem o entendimento e 
a reflexão destes nos para darem sentido as palavras associando as estruturas e as 
regras trabalhadas a partir do diagrama de Pauling, para depois buscar modelos 
mais elaborados para compreender a estrutura e o comportamento da matéria. 

Neste sentido, a atividade proposta serviu como uma estratégia para 
melhorias na aprendizagem, novas posturas dos alunos e maior interesse, 
características que são favorecidas, pelos elementos de ludicidade conforme nos 
afirma Soares (2013). Tal fato foi evidenciado, pois mesmo após o termino da 
atividade lúdica, alguns estudantes ainda permaneceram por mais algum tempo, 
querendo entender melhor os conceitos envolvidos, dizendo que o jogo das ligações 
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química, serviu para eles perceberem o que não haviam aprendido sobre ligações 
químicas. 

A proposta de desenvolvimento do jogo acabou por gerar nos alunos, certas 
necessidades de compreensão dos conceitos, no sentido de participarem do jogo de 
forma mais efetiva, com isto, acabaram questionando mais e consequentemente 
puderam desenvolver conceitos necessários a melhorias no seu aprendizado. Houve 
maior questionamento, sendo que os alunos se mostraram mais a vontade para 
apresentar suas dúvidas e assim formularem melhor suas ideias e respostas às 
questões propostas. Resultados observados também, nos trabalhos de Soares 
(2013), entre outros autores que utilizam o lúdico no ensino de química. 

Felicio (2011), fala do compromisso lúdico que muitas vezes pode ser 
desenvolvido, quando o professor se propõe a trabalhar com jogos e brincadeiras, 
no ensino da química, sendo que tal compromisso pode ser observado com estes 
alunos que questionavam para melhor entender e poder assim ter um bom 
desempenho na avaliação final. 

O uso do ludismo no ensino de ligações químicas acabou por gerar nos 
alunos, certas necessidades de compreensão dos conceitos, no sentido de 
participarem do jogo de forma mais efetiva, com isto, acabaram questionando mais e 
consequentemente puderam desenvolver conceitos necessários a melhorias no seu 
aprendizado. Tais atitudes podem ser explicadas, segundo Chateau (1987), pelas 
características de liberdade e voluntariedade presentes em qualquer atividade 
lúdica. Houve maior questionamento com relação aos conceitos envolvidos, sendo 
que os alunos se mostraram mais a vontade para apresentar suas dúvidas e assim 
formularem melhor suas ideias e respostas às questões propostas, outra 
característica do ludismo (SOARES,2013). 

Notamos desde o início da proposta de atividade, as dificuldades dos alunos, 
posteriormente, eles apresentaram diversos questionamentos tanto à professora 
quanto às alunas do Pibid, no sentido de buscarem o entendimento dos conceitos e 
consequentemente o maior envolvimento na atividade, melhorando assim sua 
aprendizagem.  

Para a análise quantitativa utilizamos as notas da prova dada pela professora 
supervisora, comparando-se os alunos que participaram da atividade no turno 
vespertino com as outras duas turmas do matutino, com 14 e 13 alunos(27 alunos 
no total) que não participaram das atividades lúdicas.  

O índice de aprovação ou reprovação pode estar ligado a diversos fatores, 
dada a complexidade da questão educacional e o número muito grande de variáveis 
que podem interferir no desenvolvimento da aprendizagem e pensamento dos 
estudantes. 

No entanto, o gráfico apresentado na Figura 2, pode servir de parametro 
comparativo entre o desempenho dos estudantes participantes da atividade 
lúdica(vespertino) e aqueles das turmas que não participaram(matutino), sendo um 
bom indício do potencial pedagógico do uso de atividades lúdicas no ensino. 

Podemos observar neste gráfico que a reprovação foi maior observando –se 
abordagens tradicionais, porém, é necessário estar atento aos significados que tais 
indícios podem representar e que indicações podem servir para a reflexão do 
professor, seja na formação inicial (alunas Pibid) ou continuada(professora 
supervisora Pibid) 
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Figura 2 - Desempenho dos alunos antes e após a aplicação do jogo. 

 

Dos alunos envolvidos na atividade lúdica, a maioria conseguiu recuperar a 
nota na avaliação final, sendo que um faltou nesta avaliação, enquanto nas turmas 
onde não foram aplicadas as atividades, ouve maior desistência, conforme 
informação da professora e menor aproveitamento na avaliação final, conforme pode 
ser verificado a partir do gráfico, onde são apresentados os percentuais de 
aprovação em cada abordagem. Cabe destacar, que a análise quantitativa, neste 
caso pode dar uma ideia restrita das questões observadas na complexidade da sala 
de aula, sendo que não foram apenas as abordagens que determinou a aprovação 
ou reprovação, mas pelas observações e resultados alcançados em termos de 
dialogicidade e posturas mais proativas dos estudantes, os recursos lúdicos 
auxiliaram bastante, o processo de recuperação destes estudantes. 

 
Considerações Finais:  

Os usos de atividades lúdicas, suportadas pelo uso de recursos simples e de 
fácil acesso, foram importantes para melhorias na postura dos alunos e na 
recuperação do conteúdo ligações químicas. 

Os elementos do ludismo que parecem ter contribuído para o 
desenvolvimento desta atividade foram a liberdade, o compromisso lúdico e o 
desafio, que mobilizaram as ações e atitudes dos alunos, buscando o diálogo e uma 
maior compreensão dos conceitos para assim ter um bom desempenho na atividade 
e acreditando que o aprendizado era possível, mas que dependia deles estarem 
buscando o auxílio de alguém mais experiente para auxiliá-los. 

Houve um maior desenvolvimento da dialogicidade e maior questionamento 
dos estudantes, nas turmas onde houve aplicação da atividade, sendo que tal fato 
não pode ser observado nas outras turmas. 

A liberdade, o caráter prazeroso e desafiador da atividade foi decisivo para a 
maior participação e bom desempenho dos alunos que participaram da atividade 
lúdica, quando comparado com os estudantes que não participaram da atividade, o 
que tem sido descrito em outros trabalhos na literatura (SOARES, 2013).  

O conhecimento do ludismo e a promoção de uma cultura mais lúdica na 
escola e na sociedade, precisam ser melhor estudados e conhecidos pelos 



II Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas em Ensino de Química – JALEQUIM Level 2 
Goiânia, GO – 21 a 23 de Abril de 2016 

professores, para que assim possamos propor a seus alunos aulas mais prazerosas 
e atividades que desejem e queiram entender 

A atividade serviu para reflexões e se constituíram como um recurso 
pedagógico de alto potencial para as alunas atividade de iniciação à docência 
(Pibid), os diferentes tempos e modos de aprendizagem dos estudantes e que 
atividades lúdicas podem propiciar momentos de avaliação e diagnóstico do 
aprendizado dos alunos. 

Além disso, cabe considerar que a atividade desenvolvida possibilitou 
reflexões em termos de como alguns dos envolvidos viam seu aprendizado e de que 
maneira isto poderia ajuda-los a ter mais autonomia para o aprendizado dos 
conceitos envolvidos nas ligações químicas, a partir do diálogo, buscando sentidos e 
questionamentos de suas dúvidas, na sala de aula em parceria com o professor. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta um jogo didático aplicado com o objetivo de revisar o 
conteúdo de funções orgânicas oxigenadas, numa turma de 3º ano do Ensino Médio 
de uma escola da rede privada na cidade do Recife-PE. Trata-se de um jogo de 
tabuleiro e foi aplicado para os alunos que ficaram em recuperação ao final do ano 
letivo de 2015. A partir dos dados coletados com a videografia foi possível perceber 
que o jogo proposto além das características de uma atividade lúdica, apresentou-se 
como uma boa estratégia para que os alunos relembrassem o conteúdo abordado, 
identificando assim suas dificuldades. Sendo mais uma oportunidade de 
aprendizagem, na qual os alunos tiveram uma maior liberdade para questionar e se 
posicionar quanto ao que foi proposto ao longo do jogo. Todavia, esse se deu como 
um piloto, com o intuito de identificar as potencialidades e necessárias mudanças 
para uma nova aplicação posterior. 

 

Palavras chave: funções orgânicas oxigenadas, jogo didático, estratégia de ensino, 
piloto. 

 

Introdução 

As funções orgânicas oxigenadas aparecem como um dos tópicos elencados 
pela Química Orgânica, estas apresentam além dos átomos de carbono e 
hidrogênio, átomos de oxigênio em sua composição. Dessas podemos destacar os 
álcoois, os fenóis, os ácidos carboxílicos, as cetonas, os aldeídos, os éteres e os 
ésteres. Respectivamente, temos presentes no nosso cotidiano o etanol que é 
utilizado nos combustíveis e bebidas alcoólicas e o etileno-glicol usado na produção 
de polímeros. O timol utilizado como essência de tomilho na indústria de alimentos. 
O ácido p-amino benzoico (PABA) presente nos protetores solares. A propanona 
usada como solvente de esmaltes e tintas. O metanal também usado na fabricação 
de plásticos como a baquelite.  O éter dietílico presente nos laboratórios para a 
extração de óleos e gorduras e o butanoato de butila usado como flavorizante na 
indústria alimentícia (FELTRE, 2008). Estes representam uma pequena parte da 
grande diversidade de compostos classificados como orgânicos oxigenados. Sendo 
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assim, esse conteúdo químico torna-se mais uma possibilidade dos alunos 
reconhecerem a importância da química para a sociedade de um modo geral. 

Cada função orgânica oxigenada apresenta um grupo funcional que as 
caracteriza, sendo este a parte da molécula que determina as propriedades 
químicas do composto e onde as suas reações químicas ocorrem (SOLOMONS; 
FRYHLE, 2005). O grupo funcional de um álcool é a hidroxila (-OH) ligada a um 
carbono saturado, este mesmo grupo funcional quando ligado diretamente ao anel 
aromático caracteriza um fenol. A carbonila (C=O) é o grupo funcional presente tanto 
nas cetonas quanto nos aldeídos, o que as diferencia é o elemento no qual a 
carbonila se liga. Quando ligada a pelo menos um átomo de hidrogênio, temos um 
aldeído, quando ligada a dois átomos de carbono, tem-se uma cetona. Esse ainda 
pode ligar-se ao grupo alcoxila (-O-R), representando assim um éster. Os éteres 
apresentam o átomo de oxigênio ligado a dois átomos de carbono (C-O-C). Já a 
carboxila (COOH) está presente nos ácidos carboxílicos.  

Normalmente abordadas em turmas do 3º ano do Ensino Médio, as funções 
orgânicas oxigenadas apresentam-se como um dos conteúdos que geram grandes 
dificuldades nos alunos. A diversidade dos grupos funcionais, as regras de 
nomenclatura e a determinação das suas fórmulas estruturais, provavelmente 
representam essas dificuldades. Desse modo, ao professor está incumbida a tarefa 
de proporcionar novas situações de aprendizagem nas quais os alunos possam 
superar tais dificuldades. Neste sentido, concordamos com Nass e Fischer quando 
afirmam que é,  

[...] fundamental que os professores de Química tenham clara a 
importância da Ciência com a qual trabalham e que a estão 
apresentando aos seus alunos, pois é pela maneira como 
apresentam os conceitos químicos que os estudantes conseguirão 
fazer conexões entre os conceitos aprendidos, a sua realidade e os 
conhecimentos que carregam em sua bagagem conceitual. (2013, p. 
3) 

Sendo assim, podemos diversificar o que é realizado durante as aulas de 
química, tornando-as cada vez mais atrativas e interessantes, de modo que os 
alunos realizem essas conexões. Uma maneira possível de diversificar e auxiliar os 
estudantes nesse processo é por meio dos jogos ou atividades lúdicas. Estes 
conforme Martins e Pernambuco (2011) constituem uma ferramenta útil tanto na 
motivação quanto no aprendizado de conceitos, dinamizando assim o processo de 
aprendizagem. Para Soares (2013), o jogo é qualquer atividade lúdica que tenha 
regras claras e explícitas e proporciona um ambiente de prazer, de livre exploração 
e de incerteza de resultados na sala de aula. Sendo assim, a utilização dos jogos em 
sala de aula favorece segundo Alain (1957) apud Kishimoto (2008), o aprendizado 
pelo erro e estimula a exploração e a solução de problemas. O clima criado pelo 
jogo é livre de pressões e avaliações, pois não há constrangimento para o aluno, 
favorecendo assim o aprendizado pelo erro. Para o desenvolvimento do jogo existe 
a necessidade de regras acordadas entre os participantes ou jogadores. Sendo 
estas, implícitas, as habilidades mínimas para se praticar o jogo, e as explícitas, as 
regras declaradas e consensuais (SOARES, 2013).  

Nesse contexto, foi desenvolvido um jogo de tabuleiro com o objetivo de 
revisar o conteúdo de funções orgânicas oxigenadas numa turma de 3º ano do 
Ensino Médio de uma escola privada na cidade do Recife-PE. Considerando a 
necessidade dos alunos em rever este conteúdo de uma maneira diferente da 
primeira aula (aula expositiva), o jogo foi aplicado como um piloto, na busca de 
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auxiliar na aprendizagem dos alunos, como também identificar os pontos positivos e 
negativos da aplicação do mesmo. 

 

Metodologia 

O presente trabalho segue na direção de uma pesquisa qualitativa, a qual 
possui, como uma de suas características, ter o pesquisador imerso no campo que é 
proposto a ser estudado. Segundo Chizzotti (2003), o termo qualitativo implica o 
estudo que envolve pessoas, fatos e locais que consistem no objeto de pesquisa, 
estes, serão analisados de forma crítica e cuidadosa pelo autor que interpreta e 
traduz um texto com competência científica.  

Esta pesquisa se caracteriza ser um piloto, o qual foi aplicado com sete 
alunos de uma turma do 3º ano do Ensino Médio de uma escola privada da cidade 
do Recife-PE, estes sujeitos forma identificados como A1, A2, ..., A7. O objetivo 
deste foi revisar o conteúdo de funções orgânicas oxigenadas e avaliar o quanto 
uma atividade lúdica contribui para a aprendizagem dos alunos. Como instrumento 
de coleta de dados foi utilizado a videografia, a qual nos permite ter uma maior 
riqueza de detalhes para o momento da análise posterior.  

O jogo aplicado é de criação de uma das autoras, o mesmo fora criado há 
dois anos com o intuito de facilitar a aprendizagem dos seus alunos com relação a 
este conteúdo. No primeiro momento, o jogo possuía cartas com características de 
montar estruturas orgânicas a partir das fórmulas moleculares, encontrar as funções 
orgânicas correspondentes ao que é solicitado na descrição presente na carta, em 
meio a várias outras diversas funções (dentre elas hidrocarbonetos e nitrogenadas). 
Como também, dar a nomenclatura de estruturas que apareciam nas cartas, indicar 
o número de carbonos presente nos compostos a partir de sua nomenclatura e 
determinar o nome do grupo funcional. No entanto, para este trabalho as autoras 
perceberam a necessidade de realizar alguns ajustes no jogo inicial, com isso foram 
acrescentadas cartas que traziam contextos e aplicações das funções orgânicas 
oxigenadas, como nos dois exemplos a seguir:  

 

 

 

 

 

Figura 1 – Carta do Jogo. 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Carta do Jogo 

O metanal e o etanal são compostos orgânicos de menor massa molar, apresentando 
cheiro forte e desagradável. Mas à medida que a cadeia carbônica desses vai aumentando, 
eles passam a ter cheiros e aromas agradáveis. Muitos desses compostos são usados em 
indústrias alimentícias, de corantes e de perfumes. Um exemplo é a vanilina extraída da 
orquídea Vanillaplanifolia, que é o composto ativo da essência de baunilha usada em 
doces, sorvetes, bolos, entre outros. 
Responda a que função orgânica o texto se refere. 

É encontrado em formigas e abelhas, excretado durante a picada destes insetos. É um 
líquido incolor, solúvel em água, de odor apimentado. Em contato com a pele produz bolhas 
semelhantes a queimaduras. É usado industrialmente na conservação de sucos e frutas, na 
desinfecção de tonéis de vinho e cerveja, no tingimento de lã e no curtimento de pele de 
animais. Outro exemplo deste composto é que tem sua origem na antiguidade, obtido a 
partir de vinhos azedos. No vinagre, está presente numa concentração aproximada de 5% 
desse composto, e o restante de água, conservantes etc.  
Qual é a função orgânica correspondente ao composto descrito no texto apresentado? 



II Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas em Ensino de Química – JALEQUIM Level 2 
Goiânia, GO – 21 a 23 de Abril de 2016 

4 
RELATO DE SALA DE AULA - JOGOS ANALÓGICOS (RJA) 

O objetivo da inclusão dessas cartas foi contextualizar o conteúdo a realidade 
dos alunos. Ainda quanto às alterações, se achou melhor reduzir a quantidade de 
funções que estavam sendo trabalhadas, com isso foram retiradas as funções 
hidrocarbonetos e nitrogenadas. Sendo trabalhadas de forma mais enfática apenas 
as funções orgânicas oxigenadas álcool, ácido carboxílico, aldeído, cetona, éster, 
éter e fenol. 

As etapas da pesquisa foram as seguintes: 1 – Reajuste do jogo e criação de 
novas cartas; 2 –Aplicação do jogo e 3 – Análise do jogo (contribuições para a 
aprendizagem dos alunos). 

Primeira etapa: Com o objetivo de dinamizar e tornar o ensino algo mais 
agradável e prazeroso aos alunos, adequamos um jogo de tabuleiro e cartas que 
trabalha o conteúdo de Funções Orgânicas Oxigenadas. Nesta etapa criamos as 
regras do jogo que se configuram como regras explícitas, sendo elas:  

1. As cartas do jogo serão distribuídas em três fileiras; 

2. Os grupos serão sorteados para ficar em cada fileira (cartões 
com os números 1, 2 e 3 serão utilizados para realizar o sorteio); 

3. As equipes terão um tempo para resposta, determinado para 
cada carta;  

4. Cada carta tem uma pontuação diferente. Vence a equipe que 
alcançar a maior pontuação ao final do jogo; 

5. A pontuação das cartas está associada ao nível de dificuldade 
das perguntas; 

6. Se o grupo não souber responder ele pode solicitar uma dica ao 
professor. Isso faz com que a carta valha a metade da pontuação;  

7. Cada grupo poderá pedir três dicas ao longo do jogo, porém 
apenas uma por carta; 

8. Se o grupo errar a resposta da pergunta os outros poderão 
responder (para esta situação a pontuação será a que estava valendo para o 
grupo que não respondeu).  

Foram criadas 30 cartas perguntas, as quais se dividiram em: nove cartas de 
aplicação das funções oxigenadas no cotidiano; seis para que os alunos montassem 
as estruturas propostas no quadro; seis para que eles procurassem dentre várias 
cartas que já possuíam desenhos de estruturas químicas a que era solicitada na 
carta pergunta; três para dar a nomenclatura do composto; três que apresentavam 
nomes de compostos e a partir destes os estudantes deveriam dizer a quantidade de 
carbonos que o composto possui; e por fim mais três que solicitava o nome do grupo 
funcional do composto exposto na carta. Ainda quanto às cartas foi determinado o 
seguinte tempo e valor de pontuação para cada:  

1. Questões de aplicação – 30 segundos e 2 pontos; 

2. Montar composto a partir da FM1 e da nomenclatura – 2 minutos 
e 3 pontos; 

3. Achar a estrutura dentre as cartas – 1 minuto e 1 ponto; 

4. Nomenclatura – 1 minuto e 3 pontos; 

5. Quantidade de carbonos a partir da nomenclatura – 30 segundos 
e 1 ponto; 

                                                        
1 FM - Fórmula Molecular 
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6. Nome do grupo funcional – 30 segundos e 2 pontos. 

 O tabuleiro foi montado como mostra a Figura 1. 

 

 

Figura 3 - Tabuleiro do jogo 

 

Segunda etapa: O jogo foi aplicado ao final do ano letivo, ou seja, vários 
meses após o conteúdo de funções orgânicas oxigenadas ter sido trabalhado pela 
professora em sala de aula. Neste caso, o jogo serviu como revisão para os alunos 
que ficaram em recuperação na disciplina. Vale salientar, como exposto 
anteriormente, a aplicação desse jogo segue como um piloto, já que o quantitativo 
de alunos em recuperação é bem menor que em uma turma regular com a 
frequência total. Para que iniciássemos o jogo foi necessária à construção do 
tabuleiro (Figura 1), a qual ocorreu com o uso de fita adesiva no chão da sala de 
aula. Esse fora dividido em três colunas (número de equipes) e dez linhas (número 
de possíveis casas a serem avançadas pelos alunos), seguida da distribuição das 
cartas no tabuleiro. No dia da revisão se fizeram presentes sete estudantes, os quais 
foram divididos em duas duplas e um trio.  

O tempo de aplicação do jogo foram duas aulas (100 minutos). Cabe aqui 
ressaltar que o tabuleiro já havia sido montado no chão antes do início da aula, com 
isso todo o tempo foi utilizado na explicação das regras do jogo que foi feita 
inicialmente para que os discentes pudessem compreender de fato o objetivo do que 
estava sendo realizado. Bem como a forma que o mesmo iria se desenvolver, daí 
eventuais reforços às regras foram necessárias.  

Iniciado o jogo, cada equipe escolheu um representante para andar as casas 
do tabuleiro. E este seria responsável por virar, ler a carta correspondente a casa e 
juntamente com sua equipe responder a pergunta. Assim ocorreu até que todas as 
equipes chegassem ao final do tabuleiro, ou seja, percorressem as dez fileiras, 
vencendo no entanto, quem obtivesse maior pontuação conforme regra 4.  

Terceira etapa: Nesta etapa as pesquisadoras fizeram a análise do vídeo, 
bem como verificaram os pontos positivos e negativos desta aplicação. Pois como 
este jogo fora aplicado como piloto uma das características é justamente analisar 
como esse contribuiu ou não para a aprendizagem dos alunos com relação ao 
conteúdo de funções orgânicas oxigenadas, já visto anteriormente.  

Os critérios para a análise do jogo foram as seguintes: 1 – Motivação dos 
alunos; 2 – Interação entre aluno/aluno e aluno/professor e 3 – Identificação das 
dificuldades dos alunos. Esses critérios foram escolhidos com base nas 



II Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas em Ensino de Química – JALEQUIM Level 2 
Goiânia, GO – 21 a 23 de Abril de 2016 

6 
RELATO DE SALA DE AULA - JOGOS ANALÓGICOS (RJA) 

características de uma atividade lúdica, pois segundo Soares (2013) para ser 
considerado um jogo tal atividade em sala de aula deve proporcionar um ambiente 
de prazer, de livre exploração, de incertezas de resultados. Sendo assim, o jogo 
pode ser uma ferramenta útil para o processo de motivação e para o aprendizado de 
conceitos pelos alunos (BORGES; OLIVEIRA, 1999).  

 

Resultados e Discussões 

Após várias análises detalhadas do vídeo podem-se notar bons momentos de 
discussões entre aluno-aluno e aluno-professor. Fica claro o quanto a aplicação de 
um jogo facilita essa interação e participação efetiva dos alunos, sem falar na 
competitividade, própria do jogo, que em vários momentos é observado de forma 
muito enfática entre os estudantes. Neste momento vamos nos dispor a tentar 
descrever com o máximo de detalhes possível, como foi a aplicação do jogo didático 
para revisão das funções orgânicas oxigenadas. 

Motivação dos alunos: Quando os alunos chegaram à sala se depararam com 
o tabuleiro montado no chão, o que já chamou atenção deles, aguçando assim a 
curiosidade e o desejo de participar da atividade. Logo na sequência, as regras 
foram apresentadas em slides  (powerpoint) para facilitar a leitura por todos os 
alunos. Neste momento notou-se que eles ficaram bastante dispersos, o que justifica 
a dificuldade deles para entender quantos alunos deveriam ficar no tabuleiro. Após a 
explicação e organização dos discentes no tabuleiro deu-se início ao jogo de fato. 
Percebeu-se que, basicamente, nas duas primeiras rodadas de perguntas os alunos 
tiveram dificuldades e não conseguem responder as primeiras cartas, o que 
proporcionou uma menor motivação nesse início de jogo. Isso muda ao final da 
segunda rodada no momento em que a terceira equipe consegue responder 
corretamente a primeira pergunta, isso fez com que as demais equipes se 
empenhassem mais durante o jogo. Algo que nos chamou atenção foi que durante o 
desenvolvimento do jogo os alunos menos participativos durante as aulas estavam 
muito mais motivados a responder e colaborar com a sua equipe. O aluno 
representante da equipe 1 é um exemplo disso, pois durante todo o jogo 
demonstrou-se um dos mais entusiasmados. 

Era notório a disputa das outras equipes para responder a pergunta no 
momento em que a outra não acertava. Segundo Soares (2013), o jogo apresenta 
também como critério a própria satisfação de jogar ou brincar. Pressupõe-se que 
existe uma relação entre a motivação e satisfação, sendo elas proporcionais, quanto 
mais motivados em realizar uma atividade maior será a satisfação. Além disso, os 
alunos demonstraram prazer durante toda a aplicação do jogo, isto sendo evidente 
através dos sorrisos, “dancinhas” e “pulos de alegria” durante a comemoração ao 
responder corretamente. Percebeu-se assim, que o jogo é de fato um bom 
instrumento de motivação para ser utilizado em aulas de Química.  

Interação aluno-aluno e aluno-professor: Foi possível notar que estas 
interações ocorreram de forma satisfatória, podendo assim suscitar a afirmação que 
o jogo é um instrumento facilitador da comunicação entre os personagens do 
processo de ensino e aprendizagem. Durante a aplicação do jogo, os alunos 
demonstraram a capacidade de trabalhar em equipe, buscando se ajudar 
mutuamente. Em vários momentos percebeu-se que eles de certa forma esqueciam 
que estavam disputando entre equipes e acabavam colaborando uns aos outros, 
mesmo sendo de equipes diferentes. Notou-se também que os alunos sentiam-se 
mais a vontade para questionar a professora quanto ao conteúdo abordado, o que 
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normalmente não ocorre com tanta facilidade. Bem como, não existia o medo de 
“errar”, pelo contrário em vários momentos no decorrer da atividade observou-se 
alunos questionando o porquê do possível erro e tentando muitas vezes entre si ou 
mesmo com a ajuda da professora chegar à resposta correta ou entender o que 
estava sendo solicitado nas cartas. Isso está de acordo com a afirmação de 
Kishimoto (2008), que o jogo estimula a exploração em busca de respostas sem o 
constrangimento quando se erra. 

Identificação das dificuldades dos alunos: Nota-se grande dispersão no início 
da atividade, alguns dos alunos chamaram a atenção uns dos outros para fazerem 
silêncio. As primeiras perguntas do jogo, ou seja, as rodadas 1 e 2 não foram 
respondidas pelas equipes. Todas as equipes apresentavam muitas dificuldades, 
mais também percebe-se neles a ausência de  preocupação em refletir sobre o que 
está sendo perguntado, tentavam responder o mais rápido possível. Por exemplo, na 
primeira rodada de cartas, a primeira equipe deveria responder qual o nome do 
grupo funcional das cetonas, cuja resposta dada foi: éster (Equipe 1). Não 
acertando, as demais equipes poderiam responder a mesma pergunta, neste caso 
obtivemos como respostas: A3 – álcool (Equipe 3) e A5 – aldeído (Equipe 2). Após 
nenhuma equipe conseguir acertar, a professora intervém e explica que não está se 
questionando sobre a função orgânica, pois a mesma já estava contida na carta. 

Em seguida, foi realizada uma breve discussão e é apresenta a resposta 
correta, neste caso a carbonila. A falta de reflexão, por parte dos alunos, pode ser 
observada diante do comportamento de A3 que vira sua carta, lê em voz alta para 
todos na sala e logo após já responde de forma muito segura, sem ao menos 
conversar com sua dupla. Neste momento nota-se a dificuldade e o hábito de tentar 
responder a uma pergunta prontamente, sem antes de fato entender o que é 
solicitado. Todas as equipes agiram dessa forma nas rodadas 1 e 2,  com exceção 
da equipe 3 que consegue responder a pergunta da segunda rodada (questões de 
aplicação). É neste momento que os estudantes passam a se esforçar mais para 
tentar responder, e mesmo em meio a dificuldades, a partir da terceira rodada eles 
começam a ter um número maior de acertos.  

Durante as rodadas notou-se que para certos tipos de cartas, como as de 
aplicação e as de determinação de quantidade de carbonos de um composto a partir 
da sua nomenclatura, por exemplo, eles tiveram maior facilidade para responder. Já 
para as situações em que os alunos deveriam encontrar a estrutura correspondente 
a nomenclatura presente na carta ou um composto referente à função orgânica, 
observou-se que a maioria dos estudantes apresentou dificuldades, neste caso 
apenas uma equipe alcança a resposta correta. Na rodada das cartas que solicitava 
para montar as estruturas dos compostos, somente duas equipes conseguem 
montar. Neste momento nos chamou atenção a discussão que ocorreu entre os 
alunos A1 e A4, pois no instante em que A4 fazia o desenho da estrutura do 
composto, A1 questiona a quantidade de ligações correspondente para cada átomo. 
Enquanto A4 fazia a estrutura foi explicando o porquê de cada ligação. Em seguida, 
outra equipe ao tentar montar a estrutura de outro composto põe um carbono com 
cinco ligações, sendo que os próprios alunos identificam o erro e fazem a correção. 

 
Considerações Finais 

O jogo didático foi proposto com o intuito de revisar o conteúdo de funções 
orgânicas oxigenadas e apresentou-se como uma boa oportunidade de dinamizar a 
aula de química.  

Trazendo como elementos que favorecem a aprendizagem, uma maior 



II Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas em Ensino de Química – JALEQUIM Level 2 
Goiânia, GO – 21 a 23 de Abril de 2016 

8 
RELATO DE SALA DE AULA - JOGOS ANALÓGICOS (RJA) 

comunicação e interação entre os alunos e professor, amplia as possibilidades de 
que os alunos busquem tirar suas dúvidas quanto ao conteúdo já visto sem 
constrangimentos. Tudo isso, pode ser considerado como ponto positivo para a 
aplicação desse tipo de estratégia de ensino nas aulas. 

Foi possível identificar que os alunos apresentam bastante dificuldade, 
principalmente, no que diz respeito à montagem das estruturas dos compostos a 
partir da sua nomenclatura. Nesse sentido, pressupõe-se que o jogo também 
poderia ser utilizado como um instrumento avaliativo seja ele para diagnose dos 
alunos ou na substituição da prova escrita.  

Também ficou evidente a falta de reflexão por parte dos alunos em diversos 
momentos do jogo. Em muitas situações os estudantes demonstraram não se 
preocupar em refletir a respeito do que está sendo solicitado nas cartas, 
favorecendo o erro. Assim, as diversas atividades a serem desenvolvidas pelos 
professores em sala de aula devem estimular cada vez mais a reflexão dos alunos, 
favorecendo uma melhor aprendizagem. Considerando o modo que o jogo foi 
aplicado, um ponto que pode ser melhorado é com relação à maneira em que as 
cartas foram distribuídas ao longo do tabuleiro, para que uma equipe não seja 
favorecida em relação à outra. Dessa forma, a perspectiva é de melhorar os pontos 
mais frágeis do jogo e aplicá-lo logo após a apresentação do conteúdo contribuindo, 
mais efetivamente com a aprendizagem dos alunos. 
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Resumo  

A quantidade de trabalhos na área do lúdico vem aumentando muito no Ensino de 
Química. No entanto esse crescimento não tem sido acompanhado de um rigor 
teórico/metodológico e por isso, o que temos visto são jogos repetidos e com pouca 
contribuição para o campo do lúdico no ensino de ciências. Para não se constituir 
em uma crítica vazia, este trabalho tem como objetivo apontar algumas questões de 
pesquisa que podem ser investigadas pela comunidade lúdica do Ensino de Química 
de modo a oferecer caminhos para pesquisadores, principalmente os iniciantes, que 
querem pesquisar a seara do lúdico. As questões enunciadas neste trabalho 
restringem-se ao campo pedagógico e foram elaboradas partindo do pressuposto 
que o trabalho pedagógico para ser bem-sucedido precisa levar em consideração a 
tríade forma-destinatário-conteúdo de maneira indissociável. A expectativa é que 
este trabalho contribua para o avanço do lúdico no Ensino de Química ajudando o 
campo a sair de um ativismo pouco sustentando e referenciado teoricamente. 

Palavras chave: Ensino de Química, Pesquisa no Lúdico, Questões Metodológicas 
do Lúdico 

 

Introdução 

A quantidade de trabalhos na área de jogos e atividades lúdicas em Ensino de 
Química tem crescido muito. O excelente trabalho de Garcez (2014) faz um estado 
da arte dessas publicações nos congressos e periódicos brasileiros e evidencia um 
aumento significativo desta área de trabalho na última década. 

Se a quantidade de trabalhos tem aumentado, o mesmo não se pode dizer da 
qualidade. Muitos trabalhos não apesentam referenciais para sustentar sua 
aplicação. Sem teoria, a prática que envolve os jogos cai em um espontaneísmo 
sem tamanho e o potencial dos jogos em sala de aula não é devidamente explorado.  

Vejamos o que Garcez (2014, p. 118) nos diz sobre esse esvaziamento 
teórico nos trabalhos: 

mailto:helioneto@ufba.br
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Uma característica observada na maioria dos trabalhos 
é sua débil relação com a fundamentação teórica sobre o 
lúdico no ensino de química. Verifica-se que a maioria dos 
trabalhos apresenta pequenas discussões ou apenas cita o 
lúdico. Às vezes, estas falas se restringem a uma breve revisão 
bibliográfica, apresentação das características intrínsecas ao 
lúdico ou definição de jogo educativo. 

Para além dos problemas de aplicação na sala de aula, os trabalhos que 
envolvem jogos no ensino de química têm apresentado problemas metodológicos, 
de modo que as questões de pesquisa não são respondidas adequadamente 
usando, por exemplo, instrumentos de coleta que não são coerentes com os 
resultados apresentados. O problema metodológico que acabei de citar também foi 
constatado por Layter e colaboradores (2014) ao analisarem os trabalhos do Eneq1 
(Encontro Nacional do Ensino de Química) que tratam de jogos didáticos: 

A partir das análises realizadas nos trabalhos sobre 
jogos no ENEQ foi possível verificar que a maioria utiliza 
métodos de avaliações dos jogos que não contribuem para 
uma análise real do fenômeno estudado, ou seja, a eficácia 
dos jogos como recurso didático para as aulas de Química. 

 Podemos dizer que o lúdico no ensino de química ainda se encontra em uma 
fase “ativista”, na qual muitos jogos são elaborados, mas suas reflexões 
teórico/metodológica ainda estão esvaziadas. Até mesmo o campo de elaboração de 
jogos começa a ficar prejudicado, pois sem o estudo devido do que foi produzido na 
área, muitos jogos começam a se repetir e muitos conteúdos químicos estão 
excessivamente discutidos quando falamos de atividades lúdicas no ensino de 
química. Jogos de tabela periódica e funções orgânicas, por exemplo, se avolumam 
nos eventos e artigos da área e impedem que avancemos em outros conteúdos que 
também são de tamanha importância para o entendimento da rede conceitual da 
química.  

Como vimos, há uma necessidade de avançarmos tanto no campo prático 
quanto no campo teórico de modo a termos atividades lúdicas mais fundamentadas 
e que contribuam para prática na sala de aula. No entanto, para que isso não se 
torne um refrão vazio de significado repetido constantemente, este trabalho busca 
apontar algumas questões que precisam ser investigadas e estão postas no campo 
pedagógico do lúdico no ensino de químicas. Assim essas questões poderão ser 
melhor investigadas pela comunidade que se predispõe a trabalhar com esse 
assunto. 

É obvio que este trabalho não tem a intenção de esgotar os alvos de pesquisa 
que devem e podem ser investigados no campo da ludicidade, mas ele aponta 
caminhos para que investigadores, principalmente os iniciantes, possam pensar a 
pesquisa do lúdico para além da elaboração de jogos da memória ou quebra-
cabeças de tabela periódica. 

 

Forma-Destinatário-Conteúdo: A tríade pedagógica necessária para pensarmos 
alguns elementos da pesquisa no campo do lúdico 

Quando pensamos o trabalho pedagógico precisamos pensar em um tripé 

                                                        
1 Os autores avaliaram os trabalhos completos do evento no período de 2000 a 2012. 
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essencial que deve ser levado em conta em todo planejamento didático: forma-
destinatário-conteúdo (MARTINS, 2013). Qualquer um desses polos tomados 
isoladamente contribuirão para um trabalho adequado que permita ações 
pedagógicas em sua plenitude. Como nos diz Martins (2013, p. 297): “A tríade 
forma-conteúdo-destinatário se impõe como exigência primeira no planejamento de 
ensino. Como tal, nenhum desses elementos, esvaziados das conexões que o 
vinculam podem, de fato, orientar o trabalho pedagógico”. 

O polo forma indica os modos pelos quais esse conteúdo deverá ser tratado. 
É pensando na forma que o professor poderá refletir se usa um experimento, uma 
atividade de modelagem, uma história, atividades lúdicas etc. Ela é um aspecto 
muito importante para garantir o sucesso do trabalho pedagógico e muitas 
licenciaturas em Ensino de Ciências tem dado destaque a esse polo na sua 
formação. 

No entanto, o polo forma não pode ser considerado isoladamente. Muitas 
vezes o professor entende que apenas mudando a forma, o trabalho pedagógico 
será mais eficaz. O polo forma ganha muito relevo, sem levar em consideração o 
destinatário e o conteúdo. 

Quando tratamos do polo “conteúdo”, o professor precisa refletir o que ele vai 
ensinar e por que vai ensinar. E neste caso, temos defendido que a escola precisa 
mostrar a face oculta da lua (SAVIANI, 2011), ou seja, ela precisa ensinar aquilo que 
o estudante não tem acesso na sua vida cotidiana, ela precisa ensinar os conceitos 
clássicos. 

“O clássico não se confunde com o tradicional e também não se opõe 
necessariamente ao moderno e muito menos ao atual. O clássico é aquilo que se 
firmou como fundamental, como essencial” (SAVIANI, 2008a, p. 14). Ou seja, cabe 
ao professor de química, por exemplo, a tarefa de decidir o que é essencial para que 
o estudante entenda a rede conceitual da química e possa ver o mundo com as 
conquistas dessa ciência. Portanto, sem conteúdo para mobilizar o estudante 
nenhuma forma será suficiente para melhorarmos o trabalho pedagógico. 

No campo do destinatário, o professor precisa fazer a pergunta sobre quem é 
o estudante que ele vai ensinar. Em que nível de ensino esse estudante se localiza? 
Isso implica entender valores, conhecimentos prévios, motivações iniciais. Porém, 
isto não basta. É preciso que o professor considere o aluno concreto e não o aluno 
empírico. Qual a diferença? O professor Saviani nos responde de maneira clara: 

 

O professor está lidando com o indivíduo concreto, ele é uma síntese de 
inúmeras relações sociais (...). O professor não pode fazer o corte; o 
aluno está diante dele, vivo, inteiro, concreto. É em relação a esse aluno 
que ele tem que agir (...). O objetivo do processo pedagógico é o 
crescimento do aluno, logo, seus interesses devem necessariamente ser 
levados em conta. O problema é o seguinte: quais são os interesses dos 
alunos? De que alunos estamos falando, do aluno empírico ou do aluno 
concreto? O aluno empírico, o indivíduo imediatamente observável tem 
determinadas sensações, desejos e aspirações que correspondem à 
sua condição empírica imediata. Esses desejos e aspirações não 
correspondem necessariamente aos seus interesses reais, definidos 
pelas condições sociais que o situam como indivíduo concreto (...). 
Nem sempre o que a criança manifesta à primeira vista como sendo de seu 
interesse é de seu interesse como ser concreto inserido em determinadas 
relações sociais. Em contrapartida, conteúdos que ela tende a rejeitar são, 
no entanto, de seu maior interesse enquanto indivíduos concretos 
(SAVIANI, 2008b, p. 81-82) [Grifos nosso]. 
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Ao pensar no estudante concreto, o professor não pode ficar defendendo que 
o aluno deva aprender o conteúdo sem sentir. Ele deve aprender sentindo, com 
consciência do que está aprendendo. A consciência é uma grande e importante 
característica do conceito científico e o professor precisa garantir isso. Se o 
professor considera bom que o estudante aprendeu sem sentir, ele está 
desconsiderando a especificidade da consciência exigida pelo conceito científico. 

Defendemos, portanto, que ao considerar o destinatário o professor precisa 
levar em conta o aluno concreto (indo além dos seus interesses imediatos) e garantir 
a sua consciência de aprendizado. É preciso que o professor saiba para onde ele 
quer levar o estudante, qual seu objetivo final. Por isso que ao planejar o seu ato 
pedagógico o professor precisa ter clareza qual a teoria psicológica ajuda a 
sustentar sua intervenção didática, uma vez que a psicologia nos dá fundamentos 
para pensarmos como o indivíduo aprende e como ele se desenvolve. 

Esclarecido o que estamos entendendo pela tríade forma-destinatário-
conteúdo, podemos passar para discutir algumas questões que seguem sem 
resposta no campo pedagógico do lúdico articulando com o que foi discutido neste 
tópico. 

 

Alvos esperando flechas: Questões de pesquisa para avançarmos  

Como dissemos anteriormente, é necessário pensarmos questões de 
pesquisa para avançarmos no campo do lúdico em ensino de química e para isso 
vamos apresentar algumas dessas questões baseados na tríade forma-destinatário-
conteúdo. Faremos a análise de forma conteúdo e destinatário separadamente 
apenas para facilitarmos a compreensão do leitor deixando sempre claro que 
nenhum desses polos podem ser tomados de maneira isolada. 

Quando pensarmos o lúdico no ensino de química, estamos falando de uma 
das formas pelas quais o trabalho pedagógico pode ser realizado. Isso já nos 
remete a uma questão que cabe investigação teórica e empírica: em que momento 
ela é a melhor forma de ensinar?  Chamo a atenção para essa primeira questão, 
pois muitos dos que trabalham com lúdico têm assumido tacitamente que o lúdico é 
uma boa forma de ensinar química sem uma devida explicitação dos motivos. No 
entanto a pergunta persiste: Por que o lúdico é uma boa forma?  

Outras questões, não menos importante são quais os limites e 
potencialidades de usar os jogos em diferentes momentos do ensino. Quais as 
vantagens e percalços de usar o jogo como avaliação? Quais os problemas e 
limitações de usá-los para levantar concepções prévias? Ele virá em que momento 
pedagógico? Por que? 

Alguns trabalhos já caminham na resposta destas perguntas. O trabalho de 
Cavalcanti (2011) e Felício (2011) fazem considerações importantes, mas ainda não 
esgotam o tema. Precisamos de mais trabalhos que se debrucem sobre momentos 
pedagógicos em que o jogo é inserido e a influência disso na aprendizagem 
científica. 

A articulação do lúdico com outras formas de ensino ainda é muito frágil. A 
história das ciências, por exemplo, é um campo rico e que tem potencial para ajudar 
o estudante na aprendizagem dos conteúdos (FREIRE JR.,2012). Como se daria 
essa articulação com os aspectos lúdicos? Quais os limites?  

Ainda podemos pensar como lúdico pode ajudar no entendimento da natureza 
da ciência e do próprio fazer científico e por isso precisamos investigar como se dá 
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essa articulação do lúdico com, por exemplo, o campo que discute modelagem 
científica.  Esse campo já propõe atividades interessantes na construção de modelos 
(JUSTI, 2011) e estas podem ser associadas ao campo lúdico, desde que uma 
investigação séria aconteça nessa articulação. Mas quais características do lúdico 
seriam mantidas? Quais seriam retiradas? Por que? Qual a influência disso na 
apropriação do conteúdo e da natureza da ciência?  

Ainda neste campo da natureza da ciência e da aprendizagem do conteúdo 
científico, a experimentação é algo recorrente nas salas de aulas de ciências. 
Pensar na experimentação e na ludicidade de modo articulado ainda é uma tarefa 
para ser explorada e mesmo os trabalhos que lidam com isso (MESSEDER, 2016; 
OLIVEIRA, 2009) ainda são incipientes no tema e na relação do mesmo com a 
aprendizagem. 

E dentro do próprio lúdico, o que é relevante? Quais os avanços e retrocessos 
que temos na aprendizagem e no ensino quando opto por usar uma história em 
quadrinho ao invés do teatro? Ou ainda posso perguntar: quando uso um jogo de 
tabuleiro ao invés de um jogo digital? Essas questões só podem ser respondidas se 
fizermos estudos que para além dos questionários pós jogo, possamos capturar 
processos de interação entre os estudantes e deles com o conteúdo, identificando 
assim entraves e aberturas que podem contribuir para escolhermos qual recurso 
lúdico usar.  

Insistindo no campo da forma, cabe pensar como o lúdico tem contribuído 
para a divulgação científica e que imagem de ciência ele tem ajudado a construir. O 
papel da divulgação é diferente do papel de ensinar ciências (são destinatários 
diferentes!), e por isso precisa ser investigado. É preciso investigar qual a 
concepção de ciência dos que fazem a divulgação usando a ludicidade e como isso 
se reflete nas mostras lúdicas que eles fazem para apresentar seus trabalhos para 
sociedade. A junção divulgação científica e o lúdico ainda é campo pantanoso que 
precisa ser melhor explorado.  

Passemos então a pensar nas questões de pesquisa relacionadas ao 
conteúdo.  As pesquisas de jogo no ensino de química têm se concentrado em 
alguns conteúdos e outros têm sido colocados de lado. Como nos mostra Garcez 
(2014), há inúmeros trabalhos que falam de tabela periódica, mas conteúdos que 
são muito importantes como forças intermoleculares, ligação química, eletroquímica, 
ainda não aparecem com frequência e por isso são pouco investigados.  

Muitas vezes a forma é colocada em relevo frente ao conteúdo e os 
professores e pesquisadores pensam primeiro no jogo e depois no conteúdo que se 
adapta a ele. O perigo de tal procedimento é ficarmos repetindo conteúdos e 
deixando outros de suma importância para o entendimento da química ao sabor do 
vento, sem possibilidades de pensarmos a potência do lúdico para outros 
conhecimentos. As pesquisas precisam ir além de escolhas aleatórias de conteúdo e 
precisam pensar nele com uma certa consciência pedagógica para aprofundarmos 
as investigações nessa área. 

Outro aspecto que é muito caro quando se fala do polo conteúdo no campo 
dos jogos é o que eu tenho chamado de uma suposta “infalibilidade lúdica”. As 
pesquisas que trabalham com jogos no ensino de química em sala de aula sempre 
favorecem a aprendizagem e não apresentam problemas.  Isso é difícil para o 
campo de pesquisa, pois saber onde os jogos falham na sua forma de lidar com o 
conteúdo é conhecimento riquíssimo para pesquisadores e professores. Nenhuma 
forma de ensinar é infalível e contempla todos os aspectos do conteúdo estudado, 



II Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas em Ensino de Química – JALEQUIM Level 2 
Goiânia, GO – 21 a 23 de Abril de 2016 

6 
TEMA DO TRABALHO 

por isso os pesquisadores que trabalham com o lúdico precisam apontar as 
limitações da sua pesquisa no que tange à apropriação do conteúdo para que 
possamos pensar em outras estratégias que garantam ao estudante a apropriação 
dos conhecimentos clássicos. 

Em trabalhos anteriores (MESSEDER NETO 2016; MESSEDER NETO, 2015) 
defendi que os conteúdos precisam ocupar um lugar de destaque na realização dos 
jogos caso contrário ele será apenas um adorno e a função lúdica prevalecerá sobre 
a função educativa.  Assim reforçamos que 

 

(...) o conteúdo científico precisa ocupar um lugar central na ação de jogar, 
e isso é essencial para que o estudante entenda que a diversão é o 
caminho (não o fim) para o desenvolvimento da atividade de aprendizagem. 
É necessário que o conceito que será aprendido, discutido ou retomado 
esteja claro para o estudante durante todo o jogo, caso contrário ele não 
ocupará lugar central na atividade realizada (MESSEDER NETO, 2015, 
p.122). 

 

Revisitar os jogos já existentes e pensar no lugar que neles o conteúdo 
ocupa, me parece um trabalho que também precisa ser feito. Muitos jogos já 
elaborados pela comunidade de educadores químicos precisam ser revistos e 
investigados para pensar o papel do conteúdo, de modo a contribuir mais para a 
aprendizagem de química. 

Passemos então para as considerações do destinatário.  Os pesquisadores 
do lúdico precisam investigar melhor como os estudantes aprendem e para isso 
precisam se debruçar mais sobre os teóricos que tratam da aprendizagem. Já há 
trabalhos que tratam do viés vigotskiano e piagetiano (SOARES, 2013; 
CAVALCANTI, 2011; MESSEDER NETO 2012, 2015) no jogo, mas mesmo esses 
ainda engatinham. As contribuições e limitações de Henri Wallon, por exemplo, para 
os jogos ainda são pouco estudadas pelos educadores em química.  

Quando advogo pelo estudo de teorias que tratam da aprendizagem, não 
estou fazendo referência ao simples fato de citar o autor nos trabalhos, mas de se 
apropriar do seu referencial, articulá-lo com o ensino por meio do lúdico e criticá-lo 
quando assim for necessário.  

Para além do aluno regular, é necessário discutir e pesquisar como as 
atividades lúdicas em química podem contribuir para atividades de ensino que 
comtemplem a inclusão, garantindo que estudantes com deficiência visual, auditiva 
ou qualquer outra possa se apropriar do conteúdo. A carência de materiais para os 
deficientes visuais, por exemplo, pode ser ratificada por Gonçalves e colaboradores 
(2013, p. 264): 

 

A formação de professores tem dado pouca atenção à chamada educação 
inclusiva, de modo geral, e à educação para deficientes visuais, em 
particular. Carência semelhante acontece com a proposição de 
materiais didáticos e atividades vinculados ao ensino de química a 
serem explorados em contextos com deficientes visuais (grifo nosso). 

 

Parece-me que este é um terreno muito fértil e que ainda não foi explorado. 
Parece-me urgente que área do lúdico enverede pelo caminho da inclusão fazendo 
pesquisas teóricas e empíricas que nos ajudem a pensar as contribuições para 
educação especial. 
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A educação de jovens e adultos (EJA) e sua relação com o aprender e brincar 
é outro campo interessante. Como os adultos e jovens lidam com o brincar de 
química? Há diferenças do ensino regular? Como eles tratam a brincadeira e a 
aprendizagem?  

Para além da modalidade EJA, acho que cabe investigarmos também o 
estudante que não joga e não se envolve nas atividades lúdicas. O que fazer, do 
ponto de vista pedagógico, com o estudante que não quer participar da atividade 
lúdico-educativa? Deixá-lo olhar os outros jogando é suficiente? A categoria 
“liberdade” de Huizinga (2012) se aplica ao processo educativo? De que forma? São 
outras questões que precisam ser melhor investigadas. 

Junto com a investigação da categoria liberdade, a categoria motivação 
também merece uma investigação particular.  Como os jogos motivam o estudante? 
Sua motivação é pela atividade lúdica ou pelo conteúdo? Que autores trabalham o 
campo da motivação? De que modo o destinatário move-se dos motivos lúdicos para 
os motivos do conteúdo? Mais uma vez, o que vejo são enormes lacunas que 
precisamos, como coletivo que trabalha com a ludicidade, preencher. 

Por fim, advogo que a relação tríade lúdico-ensino de ciências-educação 
infantil/ fundamental também precisa ser aprimorada. Apesar da ludicidade já ser 
bem trabalhada na educação infantil, suas relações com o conteúdo de ciências 
ainda são bastante frágeis e precisam ser melhor exploradas. Neste caso, a 
associação entre pesquisadores do ensino de ciências e pedagogos parece ser um 
caminho promissor para que tenhamos uma prática consistente de ensino de 
ciências com ludicidade no que tange à educação infantil. 

 

Considerações Finais 

A intenção desse trabalho foi apresentar algumas lacunas na área do lúdico 
para o Ensino de Química, tentando evidenciar aspectos que tangem o fazer e o 
pesquisar pedagógico. É claro que não há intenção de esgotar a temática ou 
oferecer receitas para os pesquisadores que podem e devem ver/rever, discordar e 
ampliar as questões e proposições aqui apresentadas.   

Como já dito, este trabalho tratou das questões de cunho pedagógico e por 
isso sabemos que ainda há uma série de outros questionamentos que precisam ser 
investigados no campo lúdico. O campo filosófico/epistemológico do jogo, por 
exemplo, precisa ser melhor aprofundado e clássicos do lúdico como Huizinga, 
Brogere, Chateau necessitam ser mais estudados, inclusive para sabermos se há 
consistência em articulá-los com outros teóricos do ensino e da aprendizagem.  

Como podemos ver, as questões são muitas e o trabalho no campo da 
ludicidade no ensino de química está longe de se esgotar. Há vários alvos para 
serem atingidos por flechas de pesquisa, tanto por arqueiros iniciantes quanto por 
arqueiros experientes. Não há por que ficarmos, como coletivo, refazendo e 
republicando jogos da memória com funções orgânicas quando há tanto para 
investigar e pesquisar. Mas será que os alunos aprendem funções orgânicas com 
esse jogo da memória? Está aí, mais um alvo de pesquisa. 
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Resumo  

As atividades lúdicas podem ser uma maneira de despertar no aluno o interesse e a 
motivação necessária para uma melhor aprendizagem, já que, proporcionam uma 
metodologia inovadora e atraente para ensinar de forma prazerosa e interessante. 
Essa ferramenta de ensino tem como consequência natural à atuação do aluno 
como agente ativo no processo de construção do conhecimento o que contribui para 
aprendizagem significativa. Autores apontam as atividades lúdicas como uma fonte 
de motivação para o aprendizado dos alunos. Na química esse tipo de atividade vem 
ganhado espaço e se mostrado uma ferramenta de ensino inovadora e eficaz, desde 
que trabalhado sob o olhar de construção do conhecimento. Diante disso esse 
trabalho teve por objetivo estimular os alunos a praticarem os conceitos relacionados 
à classificação de cadeias carbônicas estudados nas aulas de química 
confeccionando cadeias com material alternativo como forma de exercitarem e 
fixarem os conceitos debatidos em sala de aula. 

Palavras-chave: Cadeias carbônicas, atividades lúdicas, química orgânica. 

 

Introdução 

Muitos alunos visualizam o estudo da química como algo penoso, abstrato e 
sem utilidade. Dessa forma é grande a responsabilidade do professor dessa 
disciplina de desmistificar o que os alunos pensam desta Ciência. É necessário sair 
do tradicionalismo das aulas expositivas, que usam como único recurso didático a 
lousa e o discurso do professor, e valorizar as práticas pedagógicas mais atraentes, 
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que tiram o aluno do papel de mero expectador e o torna sujeito do processo de 
aprendizagem.  

De acordo com Soares (2004), não basta colocar o conhecimento à 
disposição do aprendiz é necessário mostrar a ele sua capacidade de agir e interagir 
com o mesmo. Concordando também com a obra de Neto, Pinheiro e Roque (2013) 
verifica-se a necessidade da utilização de formas alternativas relacionadas ao 
ensino de química, que tenham como objetivo despertar o interesse do aluno por tal 
ciência, bem como torná-la mais significativa para a vivência do estudante. 

Visando melhorar sua prática pedagógica, muitos professores têm adotado a 
transposição didática ou didatização do conhecimento químico, que segundo Leal 
(2010) nada mais é do que o processo pelo qual o conhecimento científico deve 
passar para se transformar em conhecimento escolar. Para ele esta reformulação de 
sistemas teórico-conceituais e representacionais, próprios das disciplinas científicas, 
é uma dimensão fundamental da especialidade do professor e deve ser tratada com 
muito cuidado afim de que não se fuja completamente da estruturação científica do 
conhecimento. 

Pensando dessa forma e tentando estimular os alunos a praticarem os 
conceitos relacionados às propriedades do carbono e a classificação de cadeias 
carbônicas, estudados nas aulas de química orgânica, propôs-se uma atividade que 
envolvia diversão e aprendizado aos alunos das terceiras séries do ensino médio da 
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Bartouvino Costa, situada no 
município de Linhares-ES. Esta atividade consistiu na construção de cadeias 
carbônicas comestíveis, com o objetivo que de forma lúdica, os alunos focando o 
conteúdo debatido em aula expositiva, exercitassem a classificação das cadeias 
carbônicas. 

Em busca de novas perspectivas, entende-se que a melhoria da qualidade do 
ensino de química passa pelo processo de materialização e construção do 
conhecimento, oportunizando ao aprendiz uma reflexão crítica e um 
desenvolvimento cognitivo através de seu envolvimento de forma ativa, criadora e 
construtiva com os conteúdos abordados em sala de aula (OLIVEIRA, 2010). 

Para isso, se aceita como mediador da aprendizagem instrumentos que 
possam facilitar aos alunos a compreensão da Química, desde que seja aplicado 
cuidadosamente, sempre visando o acesso às informações em situações de ensino, 
onde outros modelos têm se mostrado ineficazes ou de pouca atratividade (SOUZA, 
2011).  

Obras como a de Beltran e Ciscato (1991) apontam que algumas dificuldades 
no ensino da Química estão vinculadas aos poucos recursos investidos na educação 
e o uso inadequado de metodologias. Ainda identificaram professores que utilizam 
métodos que valorizam excessiva memorização de fatos, símbolos, fórmulas, nomes 
e teorias, mas que parece não possuir relações entre si. Esse tipo de ação 
pedagógica distancia a disciplina da realidade dos alunos. 

Leal (2010) afirma que o modelo de ensino-aprendizagem por transmissão-
recepção de conteúdos instaura uma dupla passividade: a dos alunos receptores de 
saberes alheios, e a dos professores, que se assumirem o papel de repassadores e 
de não reelaboradores de saber estarão também em condição de passividade, uma 
vez que, não realizarão estudos, análises e sínteses acerca do saber químico. 
Diante disso não será formador de um pensar crítico,  o que pode, inclusive, 
provocar um sentimento de desolamento, frustração e desmotivação ao exercer seu 
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papel de formador de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento científico-
social.  

Cardoso e Conlinvax (2000) apud Rubinger e Braathen (2012) ao 
questionarem um grupo de alunos sobre sugestões para melhorar o ensino de 
química, obtiveram como resposta: Para os estudantes, manusear substâncias, 
realizar práticas e comprovar os conhecimentos vistos em sala de aula são 
importantes, tornando a aprendizagem mais fácil, atraente e interessante. 

Então diante dos desafios impostos à educação básica e as necessidade dos alunos 
perante o aprendizado de química, faz-se necessário refletir sobre as ações que 
podem contribuir com a sua melhoria tanto para o alcance dos objetivos 
educacionais, bem como para atender às necessidades e aos interesses da 
comunidade na qual a escola está inserida (MACENO e GUIMARÃES, 2012). 

 

Metodologia 

Com o objetivo de melhorar a compreensão do conteúdo “classificação de 
cadeias carbônicas”, inserido nas habilidades de utilização de códigos e 
nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações 
químicas propostas pelas diretrizes do Enem 2014, regido pela Portaria/MEC nº 807, 
de 18 de junho de 2010, além de avaliar o que os alunos tinham aprendido sobre a 
introdução a química orgânica, propôs-se uma atividade lúdica ás terceiras séries do 
ensino médio da E.E.E.F.M Bartouvino Costa que consistiu na confecção de 
modelos de cadeias carbônica com material biodegradável.  

Inicialmente, foi realizada uma aula expositiva com a utilização de um Kit 
Multimídia (apresentação de slides) sobre os postulados de Kekulé, propriedades do 
carbono como ângulos entre valências, hibridação de orbitais e geometria, 
diferenças entre ligações sigma e pi, classificação do carbono em primário, 
secundário terciário e quaternário, além da própria classificação de cadeias 
carbônicas. Ao término da exposição e debate do conteúdo foi realizado com os 
alunos atividades de fixação em que eles tinham que exercitar o conteúdo até então 
explanando e uma atividade específica em que eles tinham que apresentar a 
classificação das cadeias carbônicas quanto às extremidades livres ou fechadas, ao 
tipo de ligação entre carbonos, a presença de heteroátomo, a classificação de 
carbonos e a aromaticidade da cadeia.  

Posteriormente, foi apresentada e analisada uma cadeia carbônica feita com 
um Kit de modelagem molecular padrão, conforme apresentado na Figura, 1 e 
proposto aos alunos uma atividade a ser realizada em grupo de até cinco alunos. 
Nesta atividade eles teriam que construir cadeias carbônicas, semelhantes ao 
modelo apresentado, usando material biodegradável como representantes dos 
elementos químicos organógenos (C, H, O, N, etc.). Dentre as possibilidades os 
alunos escolheram alimentos para representar os elementos químicos, já que esses 
eram de fácil aquisição e poderiam ser aproveitados posteriormente. 

Diante da escolha foi recomendado que os alunos deveriam se atentar quanto 
aos alergênicos presentes em alguns alimentos, como em balas que contém 
corantes que são altamente prejudiciais para pessoas alérgicas, principalmente o 
corante vermelho e o amarelo, além da caseína e ovoalbumina que também são 
prejudiciais nesse critério e comuns em doces industrializados. Foram informados 
aos alunos que não seriam cobrados os aspectos relacionados à geometria 
molecular, visto a fragilidade dos alimentos, mas seria levada em consideração a 
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Figura 2b- Modelo de cadeia carbônica proposto 

pela ficha 1 Grupo B. 

Figura 2a- Modelo de cadeia carbônica 
proposto pela ficha 1 Grupo A. 

criatividade na confecção das cadeias e a diferenciação dos elementos baseado nas 
suas propriedades atômicas como o raio atômico e eletronegatividade, além das 
tendências periódicas (valências).  

Cada grupo teve que confeccionar as cadeias carbônicas trabalhando com 
seus alimentos de forma higiênica, obedecendo às orientações passadas 
previamente por um roteiro que foi sorteado, se responsabilizando quanto á 
problemas alérgicos, diabetes, dislipidemias e hipoglicemia. Se os alunos 
realizassem a atividade corretamente, além da pontuação, teriam direito a ficar com 
a cadeia carbônica comestível, caso contrário perderiam parte da pontuação e 
teriam que deixar a estrutura sob-responsabilidade do professor. 

As fichas sorteadas continham as seguintes instruções: 

 Ficha 1: Monte uma cadeia carbônica com no mínimo 6 carbonos, alifática, 
homogênea, normal e saturada. 

 Ficha 2: Monte uma cadeia com no mínimo 4 carbonos, alicíclica, 
heterogênea, normal e insaturada. 

 Ficha 3: Monte uma cadeia com no mínimo 6 carbonos, alifática, homogênea, 
ramificada e insaturada. 

 Ficha 4: Monte uma cadeia com no mínimo 6 carbonos, acíclica, homogênea, 
ramificada, saturada com ao menos uma ligação pi. 

 Ficha 5: Monte uma cadeia com no mínimo 5 carbonos, acíclica, heterogênea, 
insaturada e ramificada. 

 Ficha 6: Monte uma cadeia com no mínimo 5 carbonos, com ao menos 3 
elementos químicos diferentes, acíclica, homogênea, normal e saturada. 

Cada grupo ficou responsável por construir e apresentar duas cadeias 
carbônicas, visto que para isso dispôs-se do tempo referente a uma aula, ou seja, 55 
minutos. Por ser uma atividade que se trabalhou com alimentos, teve que ser 
realizada num ambiente externo da escola, onde os alunos realizavam suas 
refeições. 

 

Resultados e Discussões:  

Os alunos confeccionaram as cadeias carbônicas obedecendo às normas 
contidas nas fichas conforme pode ser visualizado nas imagens a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode observar na Figura 2a os alunos usaram uvas verdes para 
representar o elemento carbono e vermelhas para o elemento hidrogênio, 
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Figura 3- Modelo de cadeia carbônica proposto 
pela ficha 6 Grupo B  

obedecendo ao que foi solicitado na ficha 1(cadeia carbônica com no mínimo 6 
carbonos, alifática, homogênea, normal e saturada), porém não inovaram na 
confecção de sua cadeia carbônica.  

Os alunos do grupo B, em contrapartida, inovaram com uma cadeia carbônica 
de mesma classificação do grupo A, porém com representantes de 5 elementos 
químicos diferentes. Os alunos do grupo B usaram docinho de leite em pó sem 
pigmentação para representar o carbono e pigmentados nas cores verde, azul, 
amarelo e laranja como representantes dos elementos nitrogênio, hidrogênio, 
oxigênio e cloro (halogênio), respectivamente.   

A segunda cadeia montada pelo grupo B foi correspondente à ficha 6, que pedia 
uma cadeia com no mínimo 5 carbonos, ao menos 3 elementos químicos diferentes, 
acíclica, homogênea, normal e saturada. Como as fichas foram obtidas por meio de 
sorteio, o grupo B se beneficiou ao retirar cadeias de classificação semelhante e 
com isso não inovaram na representação da cadeia que pode ser visto na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os grupos de alunos C e D sortearam como uma das opções a ficha 2 e 
confeccionaram uma cadeia alicíclica, heterogênea, normal e insaturada com 4 
carbonos, exatamente como foi solicitado. Os alunos do grupo C usaram batatas 
para representar os carbonos, corte de cenoura para o oxigênio e alhos para os 
hidrogênios. Já os alunos do grupo D usaram cortes de banana, uvas vermelhas e 
verdes para representarem respectivamente os mesmos elementos (Figura 4). Uma 
observação feita durante a correção da atividade foi quanto à possibilidade da 
ligação tripla nesta cadeia fechada, uma vez que esse tipo de ligação confere ao 
carbono uma geometria linear.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Os alunos do grupo D também fizeram uma representação do que era 
proposto pela ficha 3, como apresentado na Figura 5a. Usando cortes de bananas 
para representar carbonos, uvas verdes para os hidrogênios e uva vermelha para o 
oxigênio, eles montaram uma cadeia com 6 carbonos, alifática, homogênea, 

(a) (b) 

Figura 4- Modelo de cadeia carbônica proposto pela ficha 2 
Grupo C (a) e Grupo D (b). 
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Figura 5a- Modelo de cadeia carbônica 
proposto pela ficha 3 Grupo D. 

Figura 5b- Modelo de cadeia carbônica 
proposto pela ficha 3 Grupo E 

Figura 6- Modelo de cadeia carbônica proposto pela ficha 4 
Grupo F. 

ramificada e insaturada. Pode-se observar que em ambas as cadeias feitas pelo 
grupo D não houve inovação, eles seguiram estritamente o que estava na ficha.  

O grupo E também representou uma proposta para a ficha 3 (Figura 5b). Eles 
usaram marshmallow de formatos diferentes como representantes do carbono, 
hidrogênio e oxigênio, além de serem mais criativos do que os alunos do grupo D, 
uma vez que fizeram duas insaturações entre carbonos, uma ligação pi entre 
oxigênio e carbono e usaram dois oxigênios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Umas das representações feitas pelo grupo F obedeceu ao que era pedido na 
ficha 4 (Monte uma cadeia com no mínimo 6 carbonos, acíclica, homogênea, 
ramificada, saturada com ao menos uma ligação pi), para isso eles usaram jujubas 
de formatos diferentes como representantes dos elementos químicos carbono, 
hidrogênio e oxigênio (Figura 6) . 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O grupo de alunos G e H foram criativos tanto na escolha dos representantes 
dos elementos químicos, quanto na montagem das cadeias carbônicas. O grupo G 
inovou na escolha dos representantes químicos, uma vez que foi o único grupo que 
usou frios (ovos de codorna-C, azeitona-H, presunto-O, queijo-N), já o grupo H foi o 
único que usou chiclete no formato cilíndrico para representar as ligações químicas, 
ao invés de palitos de dente. Uma das cadeias montadas por eles corresponde ao 
que pedia a ficha 5 e pode ser observado na Figura 7. 
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Figura 8 – Representações tridimensionais de 
cadeias, Grupo I(a), J(b) e K(c) 

(a) 

(c) 

(b) 

Figura 9 – Modelo de cadeia carbônica 
proposto pela ficha 5 Grupo I. 

Figura 7- Modelo de cadeia carbônica proposto pela ficha 5 Grupo G(a) e H(b). 

(a) 

(b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O grupo G montou uma cadeia acíclica, heterogênea, insaturada e ramificada, 
porém usou mais de 5 carbonos, representantes para 4 elementos químicos, mais 
de uma ramificação e duas instaurações. O grupo H não foi tão criativo na 
montagem de sua cadeia quanto o grupo G, mas também fez duas insaturações e 
apesar de não usar 4 representantes de elementos químicos diferentes, eles 
repetiram o elemento químico que correspondia ao heteroátomo. Vale ressaltar que 
apenas três grupos perceberam que podiam usar o plano tridimensional, como pode 
ser observado na Figura 8. A maioria dos alunos ficou presa às estruturas 
esquematizadas na lousa e esqueceu-se de observar o modelo tridimensional de 
referência (Figura 1). O grupo I inovou ao tentar fazer uma cadeia tridimensional, em 
contrapartida não obedeceu ao número de valências do elemento carbono 
representado pela jujuba vermelha. Isso pode ser comprovado pela Figura 9, que 
mostra uma representação de uma cadeia acíclica, heterogênea, insaturada e 
ramificada em que os carbonos possuem as quatro valências.  

De forma geral pode-se observar que a maioria dos grupos obedeceu ao que 
era pedido nas fichas, exceto o grupo I, que em uma de suas representações 
esquemáticas comprometeu as valências do elemento carbono. Eles também 
diferenciaram os elementos por seus representantes e por seu tamanho, apesar de 
nem todos obedecerem aos critérios padrões. Quanto à criatividade destacaram-se 
os grupos B, C, G e H. O grupo B pela formação de sua cadeia, o C pela escolha de 
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seus representantes para os elementos e os G e H tanto pela formação da cadeia 
quanto pela escolha de seus representantes para os elementos químicos. Os alunos 
participaram da atividade de forma coletiva estruturando o conhecimento adquirido 
nas aulas teóricas, alcançando assim o objetivo da aprendizagem significativa. 

 

Considerações Finais 

Com a realização desta atividade conclui-se que materiais alternativos podem 
ser utilizados nas aulas de química como um recurso inovador a ser explorado pelos 
alunos de forma positiva no processo de ensino-aprendizagem. Se forem utilizadas 
adequadamente, mediados pelos educadores, podem ainda ser um agente 
transformador que enriquece as aulas e as tornam divertidas, animadas e atrativas. 

A aplicação das atividades lúdicas como a descrita no texto são importantes 
pelo fato de colocarem o aluno na posição de coautor da aula e não só reproduzir 
fórmulas e conceitos. Tais atividades revigoram o ensino e se inserem como uma 
das estratégias possíveis para a construção do conhecimento, atendendo as novas 
Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996) os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN/1999), que promoveram muitas reflexões sobre as 
metodologias e os recursos a serem utilizados nas salas de aula.  

Para a atividade mencionada não há necessidade de materiais caros ou 
recursos fora da atual realidade da educação pública. Espera-se que cada vez mais 
ferramentas de ensino alternativas sejam utilizadas nas salas de aula quebrando a 
imagem negativa que a química representa aos educados, contribuindo assim para 
aquisição do conhecimento de maneira efetiva e descontraída. 

Como mediadores do saber, devemos perceber que as mudanças em prol de 
uma reestruturação educacional no âmbito da química estão acontecendo e como 
profissionais comprometidos com o saber os docentes precisam se adequar as 
novas tendências educacionais para que o a aquisição do conhecimento seja eficaz 
e prazerosa para os discentes. 
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Resumo  

Neste artigo, apresentamos uma análise crítica do jogo “Saga Científica”, o qual 
aborda aspectos de Natureza da Ciência no contexto de síntese da amônia. O jogo 
foi aplicado em uma turma de 15 estudantes de uma escola pública de Ouro Preto. 
Foram realizadas entrevistas com alguns dos estudantes que jogaram o jogo “Saga 
Científica”, com os objetivos de avaliar essa ferramenta didática a partir das 
possíveis visões dos estudantes sobre aspectos de NC; e de apontar possíveis 
modificações no jogo na tentativa de contribuir para a melhoria do mesmo. Os dados 
foram categorizados e analisados com base no modelo Science Eye (Justi, Erduran 
2015). Nossos resultados evidenciam que várias ideias, coerentes ou não com as 
científicas, foram influenciadas pelo jogo. Concluímos que o jogo “Saga Científica” 
tem potencial para gerar discussões sobre NC, mas que é sugerido que professores 
invistam em uma formação continuada que possibilite discussões mais profundas 
sobre esses aspectos. 

Palavras chave: jogos, natureza da ciência, science eye, ensino de Química. 

 

Introdução: Jogos e Natureza da Ciência 

Um jogo pode atender a várias finalidades, entre elas: apresentar um 
conteúdo; avaliar conteúdos; revisar e/ou sintetizar pontos ou conceitos importantes; 
destacar e organizar temas e assuntos relevantes; integrar assuntos e temas de 
forma interdisciplinar; e ainda contextualizar conhecimentos (Cunha, 2012). Esse 
autor destaca que o jogo didático não deve ser levado para a sala de aula como 
forma de preencher o tempo livre das aulas, ou apenas com o objeto de diversão 
durante as mesmas. Cunha, destaca também a importância do papel do professor 
na condução do jogo, apontando que quanto mais coerente for a condução feita pelo 
professor durante o desenvolvimento do jogo, mais didático este será.  

Segundo Cunha (2012), alguns pontos de mudança podem ser evidenciados 
a partir de trabalhos que relatam a utilização de jogos didáticos em salas de aula, 
tais como: a aprendizagem de conceitos que, em geral, acontecem mais 
prontamente, devido à motivação dos estudantes; o desenvolvimento de habilidades 
e competências como a argumentação e o raciocínio estratégico; a melhoria da 
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motivação para a participação do trabalho escolar, proporcionada pelo aspecto 
lúdico do jogo; e a melhoria da socialização, pelo fato dos jogos serem 
desenvolvidos em conjunto.  

Apesar dos apontamentos de Cunha (2012), ainda é difícil encontrar trabalhos 
que consigam esclarecer as melhorias trazidas pela introdução de jogos nas aulas 
de Ciências em geral e de Química em particular. Grande parte dos trabalhos trazem 
resultados superficiais que não mostram o avanço no conhecimento dos estudantes 
e/ou não dão suporte ao leitor para que o mesmo possa fazer relações entre o 
objetivo do jogo e os resultados encontrados. Ademais, poucos são os jogos 
didáticos que trazem algum tipo de resultado, uma vez que nem sempre observa-se 
a sua aplicação no contexto de ensino para o qual se destinam.  

O jogo “Saga Científica”, ao contrário, foi criado e aplicado no contexto regular 
do ensino de Química. Esse jogo objetiva a inserção de discussões mais funcionais 
de aspectos de Natureza da Ciência (NC), com base nas críticas estabelecidas na 
literatura da área e comentadas a seguir.  

Nos trabalhos sobre NC estabelece-se uma discussão intensa a respeito da 
abordagem de NC nos currículos de Ciências. Segundo Justi (2013), a ideia mais 
amplamente difundida foi a de Lederman e seus colaboradores. Segundo esses 
autores, NC se relaciona aos valores e considerações epistemológicos relacionados 
ao conhecimento científico (Lederman, 1992; Abd-el-khalick, Bell & Lederman, 1998 
apud Justi, 2013).  

Lederman e seus colaboradores elencam aspectos que consideram centrais a 
esse tipo de conhecimento, tais como: o conhecimento científico é provisório; tem 
bases empíricas; é subjetivo; é parcialmente um produto da inferência, criatividade e 
imaginação humanas; é contextualizado social e culturalmente; observações são 
diferentes de inferências; leis são diferentes de teorias científicas e ambas têm 
funções distintas, entre outros. 

Muitas críticas surgiram em relação a essa visão. Uma delas é a de que não 
existe nenhuma evidência de que um conhecimento apenas declarativo sobre NC 
pode dar suporte à sua aplicação em situações do cotidiano (Allchin, 2011; Van 
Dick, 2011 apud Justi, 2013). 

Levando em consideração essa crítica à inserção de aspectos de NC nos 
currículos de Ciências a partir de listagens a serem memorizadas pelos estudantes, 
o jogo “Saga Científica” surgiu como uma proposta de inserção de estudantes de 
Química da educação básica em uma simulação fictícia da vida do cientista Fritz 
Haber, no contexto histórico das pesquisas para a síntese da amônia em escala 
industrial (SIQUEIRA, 2014).  

Neste trabalho nos propomos a avaliar essa ferramenta didática a partir das 
possíveis visões dos estudantes sobre aspectos de NC e a apontar possíveis 
modificações no jogo, na tentativa de contribuir para a melhoria dessa ferramenta. 

 

O jogo “Saga Científica” 

O jogo “Saga Científica” foi idealizado por Marcelo Siqueira no contexto do 
PIBID (Projeto de Institucional de Bolsa de Iniciação à docência) Química da 
Universidade Federal de Ouro Preto em 2014 e deu origem ao seu Trabalho de 
Conclusão de Curso de Química Licenciatura (Siqueira, 2014). 

O jogo “Saga Científica” é um jogo de tabuleiro que passa no contexto da 
história de Fritz Haber e a síntese industrial de amônia. Ele pode ser jogado por 
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grupos de cinco jogadores, dos quais três fazem papel de cientistas e dois fazem 
papel de financiador. 

O objetivo geral do jogo é a construção de uma fábrica de amônia, que só é 
possível com a aquisição de vinte mil fritz1. Para isso, cientistas e financiadores 
devem fazer parcerias durante o jogo. É importante esclarecer que um cientista pode 
vencer o jogo sozinho diferentemente do financiador, que não consegue vencer sem 
a parceria do(s) cientista (s). Isso porque o financiador pode ter o recurso financeiro, 
mas não possuir o conhecimento técnico necessário ao empreendimento.  

O jogo é composto por quarenta e seis etapas. À medida que o cientista 
cumpre a tarefa de cada etapa ele avança no jogo. Algumas das etapas são 
constituídas de leituras de cartão-discurso, os quais foram criados para dar aos 
jogadores informações diversas. Em outras etapas os cientistas podem jogar na 
fábrica, na bolsa de valores2, no tribunal3 e na biblioteca4.  

É importante ressaltar que um jogador não precisar ir obrigatoriamente à 
biblioteca. Ele pode utilizar das informações que outro cientista conseguiu para 
avançar no jogo.  

Os financiadores não passam pelas etapas do jogo. Eles jogam apenas uma 
vez a cada rodada jogando na fábrica ou na bolsa de valores e fornece auxílio de 
pesquisa aos cientistas ao longo de todo o jogo, através de cartões representativos 
que podem ser vendidos ou doados aos cientistas. Cada financiador possui três 
cartões representativos iguais, mas com valores de venda e grau de risco5 
diferentes. 

 

Metodologia: Coleta de dados  

O jogo foi aplicado em uma turma do segundo ano do ensino médio de uma 
Escola Estadual de Ouro Preto. A aplicação ocorreu dentro de uma sequência de 
atividades do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) no 
período de quatro aulas geminadas.  

A aplicação do jogo foi filmada. Os quinze estudantes foram organizados em 
três grupos de cinco. Cada grupo usou um tabuleiro. Além disso, havia integrante do 
PIBID guiando o jogo em cada grupo, além da presença do criador do jogo nos 
grupos. No final do jogo, o seu idealizador discutiu com toda a turma as ideias que 
surgiram durante o jogo sobre aspectos de NC.  

Após a aplicação do jogo, os estudantes que mais se engajaram na atividade 
foram selecionados para participar de uma entrevista semiestruturada. Essa seleção 

                                                        
1
 Fritz é a moeda utilizada no jogo, criada em homenagem ao cientista Fritz Haber.  

2
 A fábrica e a bolsa de valores, são os dois lugares que o financiador pode estar. Tanto na fábrica 

quanto na bolsa de valores há seis possibilidades as quais definem quantos fritz o financiador deve 
ganhar a cada rodada, sendo que ele não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. 

3
 O tribunal é onde o cientista é julgado e, cada vez que isso for necessário, será indicado na etapa 

que o mesmo estiver. 

4
 A biblioteca é o lugar que o cientista consegue as informações necessárias para progredir na sua 

pesquisa. 

5
 O grau de risco simboliza os fatores que podem dificultar a pesquisa. Ele aumenta à medida que o 

valor do cartão diminui, o que simboliza, por exemplo, que ao comprar um equipamento barato o risco 
dele estragar é maior do que um equipamento no valor maior. 
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se justifica pelo fato de que, nas entrevistas, necessitávamos compreender melhor o 
que os estudantes compreenderam do jogo e, por isso, optamos por aqueles que se 
expressaram mais. 

Foi elaborado um protocolo de entrevista com quinze questões. Algumas mais 
diretas como: “Você acredita que qualquer pessoa pode ser um cientista?”; outras 
menos, nas quais os estudantes deveriam fazer uso de suas ideias sobre ciência 
para resolver as situações. Por exemplo: “(...) Posteriormente, a amônia foi utilizada 
na produção de explosivos para a primeira Guerra Mundial. Fritz Haber foi à frente 
do exército alemão para comandar a tropa que fez uso de armas químicas. Mesmo 
contra a vontade de sua mulher ele não deixou de ajudar o exército alemão na 
guerra. Alguns historiadores dizem que o suicídio de sua mulher teve como causa a 
frustração da mesma com o envolvimento de Haber na guerra. Em 1920, Fritz Haber 
ganhou o prêmio Nobel de Química pela síntese da amônia, feito que foi usado 
como fonte de vida e sustento e também como arma fatal. É importante que você 
saiba que o prêmio Nobel de Química é concedido a pessoas que tiveram alguma 
contribuição para facilitar a vida em sociedade. Pensando em todo esse contexto, 
você julga que o cientista Fritz Haber foi merecedor do prêmio Nobel de Química 
pela síntese da amônia? Por quê?” 

As entrevistas aconteceram em dois dias não consecutivos e tiveram duração 
entre meia hora e uma hora e meia. O primeiro encontro aconteceu quatorze dias 
após a aplicação e envolveu quatro estudantes. O segundo, vinte e um dias após a 
aplicação e envolveu outros quatro estudantes. Todas as entrevistas foram gravadas 
em áudio e posteriormente transcritas. 

 

Análise: O modelo “Science Eye” 

Os dados foram categorizados e analisados com base no modelo Science 
Eye (Justi; Erduran, 2015). A Science Eye tem como representação visual (Figura 2) 
uma analogia com a London Eye, uma roda gigante situada em Londres que, 
diferente de outras rodas gigantes, possui cápsulas de vidro no lugar de cadeiras e 
que comporta em média vinte cinco pessoas andando livremente. Isso possibilita 
uma visão ampla e diversificada da cidade. De forma similar, o modelo Science Eye 
em que a partir de uma mesma área do conhecimento pode-se ter visões diferentes 
sobre ciência.  

 

Figura 1 – Representação visual da “Science Eye” (Justi; Erduran, 2015). 
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Em seu trabalho Justi e Erduran (2015), discutem um pouco sobre cada área 
que aparece no modelo, destacando que ele não é algo fechado, mas está aberto a 
modificações e novas áreas podem ser inseridas. As autoras destacam ainda que 
não é necessário que todas as áreas apareçam em um único momento, mas que 
elas sejam conjugadas em diferentes momentos de um planejamento ou de uma 
aula. 

 

Processo de Categorização 

Inicialmente, realizamos um levantamento de todas as ideias dos estudantes 
sobre ciências apresentadas nas entrevistas. Posteriormente, as ideias explicitadas 
verbalmente pelos estudantes foram colocadas em um quadro, apresentado na 
seção “Resultados e Discussões” (Quadro 1). Consideramos ideias explícitas 
aquelas que os estudantes deixam claro seu entendimento sobre aspectos de NC, 
como no exemplo: “Cientificamente ele teve a ajuda dele e a partir dos estudos de 
outros cientistas eles descobriram... eles descobriram essa fórmula... essa... amônia 
em grande escala”.  Nesse exemplo, o estudante mostra que ele compreende o 
avanço da ciência pelos estudos anteriores.  

O quadro não foi organizado em ordem cronológica, isto é, uma ideia pode ter 
sido apresentada por um estudante no início da entrevista e por outro apenas no 
final desta. Uma mesma ideia pode ter sido apresentada por mais de um estudante. 
Além disso, algumas ideias são coerentes com a construção do conhecimento 
científico e outras não.  

As ideias foram classificadas dentro de cada área do conhecimento científico, 
de acordo com o modelo de Justi e Erduran (2015). Optamos por essa metodologia 
de análise, pois o jogo foi criado com base no Science Eye. Dessa forma podemos 
avaliar quais as áreas do conhecimento e os aspectos correspondentes a essas 
foram enfatizados no jogo. 

 

Resultados e Discussões 

No quadro 1, temos a exposição das ideias dos estudantes classificadas 
dentro das áreas do conhecimento. É importante destacar que essa categorização 
ocorreu de acordo com o contexto das falas dos estudantes nas entrevistas. 
Ademais, essa categorização é apenas uma interpretação dos resultados, o que 
significa que pode haver outras categorizações, partindo de outros contextos. 

A partir da categorização no quadro 1, categorizamos em blocos temáticos as 
ideias dos estudantes. Em uma primeira temática, envolvendo as ideias relacionadas 
a humanização na ciência, estão presentes as ideias 1, 2, 11, 15, 16. As ideias 1 e 
2, podem ter sido influenciadas pelas ações (que mostram que o cientista é um ser 
comum como qualquer outro ser humano) realizadas durante o jogo entre cientistas 
e financiador   as quais evidenciam que o cientista é um ser humano. A ideia 11 
pode estar relacionada ao fator “grau de risco” criado no jogo, em que o cientista tem 
o livre arbítrio para decidir qual será a melhor opção para sua jogada. As ideias 15 e 
16, apesar de estarem no mesmo bloco de ideias relacionadas à humanização da 
ciência não são coerentes com as ideias científicas, mas podem ter sido 
influenciadas pelo jogo “Saga Científica”, pois a questão financeira é muito presente 
ao longo do jogo, uma vez que o cientista sempre necessita de dinheiro para 
conquistar algo durante o jogo.  
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As ideias 3, 4, 5 e 6, estão relacionadas ao segundo bloco temático sobre o 
financiamento de pesquisas. As ideias 3, 4 e 5 podem ter sido influenciadas pelas 
relações financeiras estabelecidas durante o jogo, uma vez que os estudantes jogam 
de forma individual, por outro lado, representam uma empresa. Além disso, aqueles 
que fazem papel de cientistas devem sempre buscar se relacionar para conseguirem 
financiamento durante o jogo. A ideia 6, no entanto, possivelmente não foi 
influenciada pelo jogo, pois em nenhum momento de sua aplicação, aspectos 
relacionados à divulgação científica foram trabalhados. 

 

Quadro 1 – Categorização as ideias dos estudantes de acordo com as áreas do 
conhecimento. 

ID Ideias gerais dos estudantes Área(s) do conhecimento Estudantes 

01 O cientista tem vida social. Sociologia da ciência 
A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, A8 

02 O cientista é um ser comum. 
Sociologia da ciência, 
antropologia da ciência 

 A2, A4, A6, 
A7. 

03 
Cientistas vão em busca de financiamento 
para   suas pesquisas. 

Economia da ciência A1 

04 
Empresas são os principais parceiros de 
pesquisas. 

Economia da ciência. 
Sociologia da ciência 

A1, A6 

05 Indivíduos podem financiar pesquisa.  
Sociologia, Economia da 
ciência. 

A2, A5 

06 
Empresas também podem financiar a 
divulgação científica. 

Sociologia da ciência, 
antropologia da ciência e 
economia da ciência 

A5  

07 
A ciência é uma ferramenta para solucionar 
problemas da sociedade. 

Antropologia da ciência A1, A2 

08 
Meritocracia: reconhecimento pela 
sociedade científica de um feito que 
contribuiu para facilitar a vida em sociedade. 

Sociologia e antropologia da 
ciência 

A2, A4, A6 

09 
Colaboração: cientista constrói 
conhecimento em equipe. 

Antropologia e sociologia da 
ciência 

A8 

10 
Contribuição: um cientista faz avançar o 
conhecimento, partindo de outros estudos já 
desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Antropologia, sociologia, 
Filosofia da ciência 

A2, A4 

11 
As escolhas/decisões de um cientista 
influenciam na própria carreira. 

Sociologia da ciência. 
Antropologia da ciência 

A1, A2, A3, A4 

12 
O contexto influencia no reconhecimento de 
uma pesquisa. 

Sociologia e História da 
ciência 

A2, A4 

13 
Ciência imparcial: a ciência não tem um 
caráter bom ou ruim, mas ganha um caráter 
ao ser utilizada para determinados fins. 

Filosofia da ciência A2, A4 

14 
A Ciência é constituída de verdades 
absolutas. 

Filosofia da ciência A6 

15 
Para ser um cientista tem que possuir 
bastante dinheiro. 

Economia da ciência A3. 

16 
Não é qualquer pessoa que pode ser um 
cientista. 

Sociologia da ciência A5 

17 
O cientista trabalha isolado e de forma 
independente. 

Sociologia da ciência A1 e A2. 

 

Também tem-se um terceiro bloco temático relacionado ao trabalho do 
cientista (ideias 9, 10 e 17). Dessas observamos que as ideias 9 e 10 podem ter sido 
influenciadas pelo jogo, uma vez que relações de contribuição (quando os 
estudantes fazem uso de informações já utilizadas por colegas) e colaboração 
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(quando há discussões sobre informações) são estabelecidas. No entanto, o jogo 
pode também ter influenciado na ideia 17, que consideramos pouco coerente, visto 
que o cientista é representado exclusivamente por um ser individual, podendo levar 
o estudante a pensar que o cientista trabalha em completo isolamento. 

Algumas ideias, não estão em blocos como as ideias 7, 8, 12 e 14. As ideias 7 
e 14 estão relacionadas à “ciência salvadora” que podem ter surgido a partir do jogo. 
A ideia 7 pode estar relacionada ao fato do jogo ter um objetivo específico: a 
construção de uma fábrica de amônia. E a ideia 14 pode estar relacionada à questão 
de que no jogo o cientista só avança com o acerto e não com o erro. 

A ideia 12 também pode ter sido influenciada pelo jogo uma vez que o 
contexto em que ele se passa direcionou as pesquisas da época, ou seja, pela 
necessidade de fixação de nitrogênio começou-se a pesquisar sobre a síntese da 
amônia. Apesar disso, não podemos afirmar que, certamente, essa ideia tenha 
advindo do “Saga Científica”, já que a questão de meritocracia  não foi discutida 
durante o mesmo.  

A análise da aplicação do jogo evidencia que as áreas do conhecimento 
científico que mais se destacaram foram a Sociologia, a Antropologia e a Economia 
da Ciência. Isso indica que o jogo foi favorável para a discussão de aspectos 
relacionados a essas áreas, mas isso não indica que as outras áreas apresentadas 
na Science Eye não possam ser trabalhas durante o jogo; algo que irá depender do 
contexto de sua aplicação em sala de aula. 

 

Aspectos do jogo que podem ser melhorados 

Consideramos que o jogo “Saga Científica” é um jogo diferenciado pelo fato 
de possibilitar discussões de diferentes aspectos de NC. Os aspectos a serem 
discutidos podem variar com o contexto da aplicação do jogo e das pessoas que 
guiam a discussão.  

Julgamos que pelo seu conteúdo, o jogo deve ser guiado por pessoas que 
tenham conhecimentos sólidos de NC. Para isso, é importante que professores de 
Ciências invistam em uma formação continuada que possibilite a discussão em torno 
de ideias sobre ciência e que sejam envolvidos em contextos de produção e 
aplicação de materiais didáticos que promovam o desenvolvimento de 
conhecimentos funcionais sobre NC.  

Isso poderia evitar o desenvolvimento de crenças como a de “ciência 
salvadora”, evidenciada entre alguns dos participantes do “Saga Científica”. 
Permitiria também que discussões fossem ampliadas para diferentes contextos de 
produção do conhecimento científico. Por exemplo, no caso em que estudantes 
manifestaram a ideia de que as empresas são os únicos financiadores de pesquisas, 
poderia ter sido discutida a situação de que, em nosso país, temos grande parte de 
financiamento das pesquisas promovido por entidades públicas. 

Outro aspecto que deve ser ressaltado é que a aplicação do jogo é pouco 
viável no horário regular das aulas de química, devido ao tempo gasto para se 
cumprir suas 46 etapas. Sugere-se que o jogo seja proposto na forma de módulos 
com objetivos claros para cada um deles ou que tenha o número de etapas 
reduzido, sem descaracterização da proposta. 

Outra limitação é que uma turma regular possui mais que cinco estudantes. 
Neste sentido, seria importante que o jogo contivesse instruções que permitissem 
aos grupos em certos momentos trabalharem mais autonomamente e, em outros, 
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socializarem com toda a classe e com o professor os aspectos discutidos. Isso 
facilitaria a atuação do professor como guia nos grupos e no conjunto da sala de 
aula, de forma a mediar mais efetivamente a construção dos conhecimentos dos 
estudantes sobre ciência.  

 

Considerações Finais 

A partir da análise dos resultados deste trabalho podemos perceber que 
várias ideias dos estudantes foram influenciadas pelo jogo “Saga Científica”. 
Algumas coerentes com as ideias científicas (como: a construção da ciência ocorre 
de maneira colaborativa; auxílio financeiro é necessário para o desenvolvimento 
desse conhecimento) e outras nem tanto (como: o cientista é um ser isolado, que 
trabalha de forma independente). Além disso, podemos dizer que o jogo tem 
potencial para discutir aspectos relacionados à Sociologia, à Antropologia e à 
Economia da Ciência, desde que seja guiado por professores que possuam 
conhecimentos sobre NC. 

Essa análise também nos possibilitou alguns apontamentos para a melhoria 
do “Saga Científica” como o de que o jogo seja aplicado em módulos ou que tenha o 
número de etapas reduzido; que contenha instruções claras sobre momentos 
destinados a discussões em grupo e com toda a classe; e a necessidade de que 
professores apresentem conhecimentos sólidos sobre NC para a efetiva aplicação 
dessa (e de outras) ferramentas didáticas que abordem tais aspectos em salas de 
aula de Química.  

Ainda que esses pontos necessitem ser melhorados, o jogo “Saga Científica” 
pode gerar discussões ricas em torno das ideias sobre ciência. Esse jogo pode 
contribuir para que os alunos pensem no processo de construção da ciência, seus 
produtos e nas pessoas e aspectos envolvidos nesse processo. Além disso, o jogo 
atinge o objetivo de não ser apenas uma diversão para os alunos, ou ainda um 
instrumento para cobrir as horas vagas das aulas; ele vai além possibilitando que os 
alunos sejam protagonistas do processo de aprendizagem sobre NC. 
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Resumo  

A atividade lúdica vem sendo um instrumento didático motivador e atrativo que 
proporciona uma aquisição do conhecimento de forma natural, prazerosa e 
espontânea (LIMA, et al). Entre as alternativas no que diz respeito às atividades 
lúdicas que podem ser trabalhadas em sala de aula, destacam-se os jogos, pois eles 
de forma significativa já fazem parte da vida do aluno desde a infância (SOARES, 
2013). Neste trabalho foi-se confeccionado e aplicado um jogo com o objetivo de ser 
uma ferramenta didática para uma turma de ensino médio, para isso utilizou-se 
pesquisa qualitativa, realizou-se observações, levantamento de dados pela 
aplicação de questionários, e a confecção e aplicação de um jogo de tabuleiro como 
forma facilitadora de ensino. Esperou-se que a aplicação do jogo resulte no 
despertar o interesse dos alunos e suas respectivas participações nas salas de aula, 
e sirva como um estímulo aos educadores no emprego dos jogos em salas de aula. 

 

Palavras chave: Jogos, aprendizagem, química. 

 

Introdução  

O ensino de química enfrenta grandes desafios, isso porque na maioria das 
escolas brasileiras ele tem sido de forma tradicional, distante de aspectos 
formadores (SANTOS; et al., 2007), o que torna o ensino pouco estimulante e 
atrativo. Esse ensino tão tradicional e monótono acaba gerando certo desinteresse e 
desatenção por parte do aluno em relação à disciplina de química. Perante esses 
desafios, e o insucesso gerado pelo modo que a química vem sendo trabalhada em 
sala, deveria ser um alarmante para os atuais e futuros professores de química 
pensarem em meios de potencializar o ensino dessa ciência. 

O ensino de Ciências deve ser organizado de forma a desenvolver algumas 
habilidades nos alunos, entre elas valorizar o trabalho em grupo, capacitar o aluno a 
exercer seu papel de cidadão consciente na sociedade, desenvolver ações críticas e 
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cooperativas para a construção coletiva do conhecimento. O ensino de ciências 
deve se dar de forma a construir pensamentos de autonomia e ação (SANTANA, 
2012). Tendo em vista potencializar o ensino de ciências, muitos professores têm 
buscado diferentes ferramentas didáticas para tornar o conhecimento científico mais 
claro e acessível, com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino e tornar a 
instituição educacional um lugar mais agradável (FOCETOLA, 2012). 

O uso de atividades lúdicas em sala de aula ainda é uma atividade recente, 
mas esse método anda ganhando cada vez mais espaço entre os educadores 
(SOARES, 2013). O uso do lúdico pode ser uma maneira de despertar o interesse 
do aluno pela Química e também pode funcionar como meio de transformação deste 
aluno em termos sociais, direcionando–o a uma vida integrada com a sociedade 
(BERGAMO, 2012). 

 

O objetivo da atividade lúdica não é apenas levar o estudante a memorizar 
mais facilmente o assunto abordado, mas sim induzir o raciocínio do aluno, 
a reflexão, o pensamento e consequentemente a construção do seu 
conhecimento, onde promove a construção do conhecimento cognitivo, 
físico, social e psicomotor. Além do desenvolvimento de habilidades 
necessárias às práticas educacionais da atualidade (FREITAS, 2012). 

 

De acordo com Silva (2013), as atividades lúdicas, no ensino Fundamental e 
Médio, são práticas privilegiadas para a aplicação de uma educação que vise o 
desenvolvimento pessoal do aluno e a atuação em cooperação na sociedade. São 
também instrumentos que motivam, atraem e estimulam o processo de construção 
do conhecimento. As atividades lúdicas são de grande importância para a educação, 
pois são atividades que favorecem o desenvolvimento na forma de expressão e 
comunicação do aluno, favorece as relações interpessoais e o trabalho em equipe. 
Esses fatores são elementos valiosos para o bom andamento da aprendizagem no 
ambiente escolar (SANTANA, 2012). 

 

A utilização do lúdico, que inclui jogos, brinquedos e brincadeiras, pode não 
representar de imediato um aprendizado, mas pode vir a desenvolver 
potenciais no sujeito, até mesmo quando são encaradas como passa 
tempo, proporcionando mais oportunidades de se abastecer intensamente 
de informações, de conhecimentos, com base nas várias simulações e 
fantasias que executa (CHATEAU, 1894 apud SOARES, 2013, p.26). 

 

A utilização do lúdico no ensino é uma atividade que rompe com as barreiras 
disciplinares, tornando–se um recurso fundamental para a ampliação e 
representação do conhecimento (PESSOA, 2012). Fazer uso de atividades lúdicas 
no ensino de química chama a atenção dos alunos, pois é uma atividade que foge 
das aulas tradicionais. A presença do lúdico nas aulas torna a química mais 
interessante e divertida, e isso acaba aproximando os conteúdos com a realidade do 
aluno, levando–o a se envolver mais nas aulas e consequentemente formar uma 
opinião crítica sobre assuntos científicos, sociais, econômicos e ambientais. 

O jogo é uma das atividades lúdicas mais antigas. Huizinga (1991) vê o jogo 
como um elemento da cultura, que acompanhou as origens até os tempos de hoje. 
Em toda parte encontra–se o jogo, ele faz parte da vida das pessoas. O espírito do 
jogo está presente na maioria das atividades realizadas pelos homens, como nas 
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palavras onde a metáfora é um jogo de palavras. Os jogos tiveram ao longo da 
historia um papel primordial na aprendizagem de tarefas e no desenvolvimento de 
habilidades sociais. É possível então notar o papel social e cultural do jogo (ALVES, 
2003). 

Autores como Soares (2013) e Hiuzinga (1991), buscam definir o jogo a partir 
de algumas características fundamentais. Soares (2013) define o jogo como sendo 
qualquer atividade lúdica que tenha regras claras e explícitas, estabelecidas na 
sociedade, desde que seja comum e tradicionalmente aceitas, sejam de competição 
ou de cooperação. Hiuzinga (1991) caracteriza o jogo como sendo uma atividade 
livre, uma evasão da vida real, uma atividade desinteressada que possui espaço e 
tempo limitado e ele cria ordem através das regras, é uma atividade desligada de 
interesse material. O jogo tem características como prazer, liberdade, 
voluntariedade, presença de regras e caráter não sério. Para definir o jogo limita–se 
a descrever suas principais características, a primeira a ser destacada é a 
voluntariedade, o jogo tem que ser livre, se for sujeito a ordens deixa de ser jogo 
(SOARES, 2013). O jogo é uma atividade livre e nunca deve ser imposta. Soares 
(2013) ressalta “o jogo só pode ser considerado jogo quando é escolhido livremente, 
caso contrário passa a ser trabalho ou, como consta de classificações mais 
recentes, jogo didático”. Para um indivíduo adulto e responsável o jogo é uma 
função que facilmente poderia ser dispensada, é algo supérfluo, portanto, quando 
ele joga o faz por escolha. O jogo só se torna uma necessidade urgente na medida 
em que o prazer por ele provocado o transforma numa necessidade (HIUZINGA, 
1991). 

Soares (2013) afirma que o jogo surge como uma alternativa simples, viável e 
capaz de despertar o interesse dos alunos motivando-os. Os professores recorrem 
ao jogo em busca de tirar o aluno da posição passiva na sala de aula, para 
despertá–lo da condição de descaso perante as aulas. Com o jogo é possível 
aproximar o professor e o aluno, melhorando assim o relacionamento entre o 
educador e o educando. Consequentemente esses fatores geram uma melhora 
significativa no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Metodologia  

O método aplicado a esta pesquisa é de caráter qualitativo, dele faz parte a 
obtenção de dados descritivos mediante o contato direto do pesquisador com o 
objeto de pesquisa, o pesquisador busca entender os fenômenos pela perspectiva 
dos participantes da situação estudada. Os resultados dos eventos em estudo é 
consequência de uma observação mais criteriosa e participativa. O método 
qualitativo se assemelha a procedimentos e interpretações dos fenômenos que 
fazem parte do dia a dia do objeto de pesquisa (NEVES, 1996). Neste caso, os 
alunos são os objetos de pesquisa e a sala de aula o ambiente em que eles serão 
observados, em suas atividades cotidianas. 

Para o desenvolvimento da pesquisa com método qualitativo, foi usado o 
estudo de caso, que se baseia ao pesquisador recorrer à multiplicidade de dados, 
onde poderá ser coletados em diferentes momentos e situações, também poderá 
contar com inúmeros informantes (LÜDKE & ANDRÉ, 2013). 

Foi feita revisão bibliográfica, com base nela foi possível delinear a pesquisa. 
Em seguida deu-se inicio á construção do jogo “Trilha Orgânica” (ANEXO B), para 
que, através da aplicação deste, fosse possível relatar se realmente ele seria uma 
ferramenta produtiva, no que diz respeito ao ensino de química. O jogo “Trilha 
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Orgânica” é de criação das autoras desta pesquisa, porém, para que fosse 
construído, baseou-se em outros jogos de tabuleiro. 

Utilizou-se da aplicação do jogo já mencionado em uma turma de 3º ano do 
curso técnico em química integrado ao ensino médio no Instituto Federal de Goiás – 
Câmpus Inhumas. Através da aplicação, pôde-se ter a experiência de como é o 
comportamento inicial dos alunos, ou seja, antes da aplicação do jogo, e ainda o 
comportamento final dos alunos, após a aplicação do jogo. E por meio de 
observação comprovar se realmente as atividades lúdicas são aceitas de forma 
receptiva pelos alunos, ou ainda, se há algum tipo de resistência por parte dos 
alunos e até mesmo do professor, que muitas das vezes nunca teve contato com 
tais atividades.  

De acordo com Lüdke e André (2013), o método de observação ocasiona um 
contato pessoal e estreito entre o pesquisador com o fenômeno pesquisado. E por 
isso gera experiências diretas. E ainda, através da observação é possível descobrir 
novos aspectos do problema em estudo. A observação também permite a coleta de 
dados, quando se é impossível outras formas de comunicação. 

Além da observação, foi aplicado um questionário ao professor responsável 
pela turma selecionada para aplicação do jogo, em que ele pôde relatar se o jogo 
contribuiu para o ensino e aprendizagem dos alunos, e ainda se ele, como educador, 
utilizaria ou já utilizou de tal ferramenta em suas aulas. Também foi aplicado 
questionários aos alunos da turma que teve a experiência de jogar o jogo “Trilha 
Orgânica”, para obtenção dos resultados sobre a eficácia do jogo enquanto 
ferramenta didática. 

 

Resultados e Discussões  

Como já citado o jogo trilha orgânica é de criação própria das autoras da 
pesquisa, porém, fundamentando em jogos comuns de tabuleiro já existentes, a 
escolha de criar um jogo fundamentado em jogos já existentes foi devido a Soares 
(2013), que diz que quando o jogo é fundamentado em jogos que já são conhecidos 
pelos alunos se torna mais fácil à aplicação, isso devido ao fato das regras básicas 
já serem conhecidas pelos alunos, o que proporciona um maior desempenho 
durante a aplicação do jogo, tendo em vista que as regras são fundamentais para o 
sucesso da aplicação do jogo. Além das regras, a diversão gerada pelo jogo foi outro 
fator que levou a escolha de criar um jogo fundamentado em jogos já conhecidos, 
pois o jogo deve causar divertimento no aluno, pensando nisso foi escolhido jogo de 
tabuleiro, pois é um tipo de jogo que está presente na vida de praticamente todas as 
pessoas, os jogos de tabuleiros geralmente envolvem bastante os jogadores, 
perante isso, foi escolhido criar o jogo “trilha orgânica”. 

O jogo foi aplicado a uma turma de 3° ano do ensino médio, a turma escolhida 
para a aplicação foi o 3° ano do curso de Técnico em Química integrado ao ensino 
médio do Instituto Federal de Goiás,- Câmpus Inhumas. A turma já havia tido aulas 
anteriormente sobre o conteúdo ligado ao jogo trilha orgânica, portanto, o conteúdo 
já tinha sido estudado pelos alunos. Nesse caso o jogo foi usado para reforçar o 
conteúdo já estudado. 

A aplicação do jogo realmente causou divertimento para a maioria dos alunos, 
pois houve muita risada e interação entre os jogadores, em alguns momentos alguns 
alunos chegaram a falar “não vou jogar mais não”, mas com um tom de brincadeira, 
em nenhum momento desistiram de jogar. Houve até um dos grupos que pediu para 
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jogar novamente, até que os outros grupos terminassem. A aplicação do jogo 
mostrou que uma atividade lúdica em sala de aula pode melhorar a interação entre 
os alunos, pois os alunos interagiram o tempo todo uns com os outros, até se 
ajudaram, mesmo jogando um contra o outro, alguns alunos até falavam “lembra do 
que a professora explicou aquele dia” ou ate mesmo “pensa mais um pouco, não é 
isso” com a intenção de ajudar o colega a responder de forma correta a pergunta. O 
jogo também ajudou alguns alunos, que se achavam superiores, a respeitar mais os 
colegas que não possuíam o mesmo rendimento em sala de aula. Foi o caso de uma 
aluna que tirou uma carta que a permitia avançar sem responder a próxima 
pergunta, a aluna ao ler o que a carta dizia, disse “com coisa que eu preciso não 
responder para avançar”, porem essa mesma aluna não ganhou o jogo.  A 
colaboração entre os alunos foi algo que chamou muita atenção, eles se ajudavam o 
tempo todo. A utilização de jogos também melhora a relação professor aluno, com a 
aplicação do jogo viu-se que à proximidade do professor com os alunos aumenta de 
forma muito significativa. O tempo todo o professor está em contato com o aluno, 
pelo fato das cartas não indicarem a resposta correta, os alunos precisam sempre 
recorrer ao professor para garantir a certeza da resposta certa, o que garante um 
contado direto e continuo com o professor. Também possibilita ao professor 
conhecer melhor sobre as duvidas mais frequentes de seus alunos. 

 

Considerações Finais 

O jogo “Trilha Orgânica” foi construído para abordar o conteúdo de química 
orgânica, porém o mesmo jogo pode ser adaptado para vários outros conteúdos, 
dependendo somente da troca das cartas contendo as perguntas. A escolha por este 
jogo deve-se a afinidade com as regras já conhecidas de qualquer outro jogo de 
tabuleiro. 

O reforço de conteúdo e o estreitamento da relação entre professor aluno 
foram os focos do nosso trabalho, e a partir da aplicação do nosso jogo podemos 
perceber que contribuímos para alcançar uma educação de qualidade. Levando em 
consideração que através do jogo foi possível associar a aprendizagem com o 
prazer de brincar, onde juntos levam ao prazer de aprender. Assim, foi possível 
mostrar aos alunos que participaram que é possível aprender brincando. 

O êxito nas salas de aula deve-se ao prazer de ensinar, e através das 
atividades lúdicas é possível ensinar de forma prazerosa, tanto para o aluno quanto 
para o professor que a ministra. Levando em consideração, que para aplicar tais 
atividades é necessário ter domínio do conteúdo a ser abordado pelo 
ministrante/professor, e também saber conduzir tal situação, pois, é possível se 
deparar com alunos que tenham certa resistência a tais atividades, devido a fatores 
múltiplos, e assim é necessário lembrar que, para que seja prazeroso, a participação 
no jogo deve ser livre e espontânea. 

Percebe-se que no método tradicional de ensino há um alargamento entre a 
relação professor aluno, o que pode dificultar na aprendizagem. No jogo há um 
estreitamento dessas relações, em que o aluno vai enxergar o professor como um 
parceiro na atividade. 

Para que um jogo seja construído e ministrado é preciso ficar atento a 
inúmeros fatores, como o jogo deve ser divertido, atraente ao aluno. Não deve 
conter regras muito complexas, pois dificulta a atenção do aluno. E ainda precisa 
abordar o conteúdo que está dentro do plano de ensino, para que realmente seja 
uma contribuição naquele momento, e não somente um passa tempo. 
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Por fim, ensinar brincando pode ser muito mais eficiente em certos momentos 
do que o método tradicional de ensino, pois, a brincadeira está presente desde a 
nossa infância, e pode sim ser eficaz na adolescência e ainda enquanto adulto, no 
que diz respeito a aprendizagem de conteúdos na sala de aula. 
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Resumo  

O uso de jogos no Ensino de Química está sendo cada vez mais utilizados nos 
ambientes educacionais, alguns trabalhos nos mostram que há participação, 
motivação, interação e discussão tornando os jogos uma estratégia interessante 
para ser trabalhado em sala de aula. Algumas pesquisas indicam que utilizar esse 
recurso pode tornar a aula mais atrativa, visto que as atividades lúdicas têm como 
característica levar aos participantes momentos de prazer. Se utilizado corretamente 
o jogo pode auxiliar no resgate desses alunos para a discussão dos conteúdos de 
química, saindo do campo apenas da memorização. Este trabalho objetiva verificar a 
forma com que esses jogos puderam (ou não) fundamentar tais questões levantadas 
anteriormente, bem como inferir na aprendizagem de conceitos e conteúdos de 
química em uma escola da cidade de Brasília por meio da intervenção dos alunos do 
PIBID. 

Palavras chave: Jogos Pedagógicos, Ensino de Química, PIBID. 

 

Introdução 

O ato de jogar, brincar, se divertir, de modo geral, faz parte da essência do 
ser humano. Muitas vezes nos deparamos praticando esse tipo de atividade, e sem 
perceber estamos aprendendo algo novo, quer seja uma nova estratégia, ou um 
novo conceito. Pesquisas na área de Ensino de Ciências apresentam tendência de 
buscar metodologias que resgatem o aluno para dentro das salas de aula. Dentre 
essas pesquisas uma das que mais ganha força atualmente nos eventos científicos 
de Ensino de Química e correlatos, são as utilizações de atividades lúdicas. Dentre 
essas se destacam os jogos educativos, ou práticas que de alguma forma levem os 
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alunos a situações de prazer, alegria e maiores interações tanto com outros alunos, 
quanto com o próprio professor. 

O crescimento nessa área foi gradativo e processual, de acordo com Cunha 
(2012), de modo que aqueles que objetivavam criar jogos para o Ensino de Ciências 
tiveram muitas dificuldades, principalmente com a falta de incentivo e a baixa 
receptividade por parte dos educadores. Esse quadro foi modificando-se aos poucos 
e então ocorreu o surgimento de muitos autores de trabalhos, dissertações e 
algumas teses, bem como livros sobre o tema. 

A maioria dos trabalhos e artigos relacionados a essa utilização, diz respeito a 
jogos criados por professores e/ou pesquisadores, contendo conceitos apresentados 
em sala de aula, que objetivam identificar possíveis melhoras no ensino, a partir da 
avaliação da aprendizagem, bem como explicitado por Cavalcanti (2011). Em nosso 
trabalho invertemos essa perspectiva de modo que os próprios alunos reformulem 
jogos comerciais adaptando-os para a sala de aula com os conteúdos vistos por 
eles. Esse fator influencia diretamente na aprendizagem, haja vista o processo de 
reformulação necessita de uma etapa de pesquisa e apreciação desse jogo, sendo 
então possível transformá-lo em uma ferramenta educativa, sem perder a ludicidade. 

O aspecto lúdico de um jogo educativo dificilmente é negligenciado, 
entretanto o professor deve ressaltar que o conteúdo necessita ser de acordo com o 
que foi observado em sala de aula, essa consideração pode proporcionar meios 
para que a aprendizagem dos alunos seja mais facilmente alcançada. O equilíbrio 
entre o quesito lúdico e o aspecto educativo deve permear todo o trabalho, isso faz 
com que o jogo não seja exclusividade de um dos dois fatores. (SOARES, 2008). De 
acordo com Cavalcanti (2011) o jogo não deve ser usado como transmissão de um 
novo conteúdo e não deve substituir materiais pedagógicos já existentes, mas sim 
ser mais uma ferramenta de auxílio para o professor. Ainda nesse âmbito, é 
extremamente importante destacar que o jogo não deve ser apenas para tapar 
buraco durante alguma aula, e que deve sempre haver a mediação do professor, 
para que o objetivo não se perca no meio do caminho.  

O jogo educativo apresenta a característica de ser um meio integrador, onde 
os participantes têm a chance de debater e conversar com o exposto, sendo assim, 
Campos (2007), afirma que em grupos esses jogos podem ser ainda mais 
prazerosos. Ainda que exista competição entre eles, desde que as regras sejam 
bem esclarecidas, até mesmo os perdedores podem sair ganhando, quer seja 
conhecimento e aprendizagem, ou novas estratégias. 

Utilizar jogos comerciais e transformá-los em jogos educativos pode não ser 
algo totalmente inovador, mas que é capaz de render excelentes frutos. Propor aos 
alunos que façam essa transformação é ainda mais interessante, pois no momento 
da confecção do jogo, existe a possibilidade de um enriquecimento intelectual por 
parte dos alunos, visto que ao longo do processo de criação eles devem buscar 
outras fontes que lhe deem subsídios teóricos, como livros, artigos de jornal, 
revistas, internet, entre outros. Há também a possibilidade de um momento de 
discussão entre o grupo sobre possíveis conceitos errados, além da criação das 
regras e de outros aspectos pertinentes aos jogos. É possível perceber ainda a 
preocupação com o nível de dificuldade, já que os alunos vão levar em consideração 
o que foi visto em sala por eles até o momento de criação do jogo. 

Em todas as etapas do processo de criação de jogos, o professor deve se 
preocupar com seus alunos, de modo a perceber os avanços e as dificuldades que 
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eles estão apresentando.   Ele deve propor situações em que a curiosidade de seus 
alunos seja aguçada, de modo a lhes despertar os sentidos investigativos. 

Ainda é importante destacar que, de acordo com Soares (2008), o aluno deve 
ter liberdade de escolha, decidindo se quer ou não participar da atividade, já que se 
a participação for obrigatória retira a ludicidade que o jogo deveria ter, e deixa de ser 
um momento prazeroso. 

 

Metodologia 

Os jogos utilizados para esse trabalho foram produzidos pelos próprios 
alunos, a partir de reformulações de jogos comerciais, essa reformulação aconteceu 
durante a realização de um projeto com alunos do Terceiro Ano do Ensino Médio de 
2014, orientado pela professora supervisora do PIBID na escola. Sendo assim, a 
pesquisa iniciou-se em 2014 quando, por meio do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à docência – PIBID começou a trabalhar em contra turno a utilização de 
jogos comerciais, tais como, Imagem e ação, Banco Imobiliário, Perfil, entre outros 
com os alunos do terceiro ano do Ensino Média de uma escola de Brasília-DF. 

Assim, no primeiro momento a equipe do PIBID escolheu alguns dias para 
apresentação dos jogos aos alunos, de modo que eles pudessem interagir com esse 
material. Posteriormente foi proposto que os alunos construíssem jogos a partir do 
que eles tiveram contato ou outro jogo em que se sentissem mais confortável para a 
adaptação. 

Após essas adaptações de vários jogos pelos alunos, foi feita uma revisão 
dos mesmos pela equipe do PIBID na escola e jogado todos os jogos construídos, 
sorteando os jogos de modo que os grupos de alunos jogassem jogos diferentes dos 
construídos por eles. 

Dentre os jogos construídos os alunos por fim, teriam que selecionar um jogo 
para que este fosse trabalhado com outra turma. O jogo escolhido pelos alunos foi o 
Imagem & Ação Científico, que é uma adaptação do jogo Imagem e Ação da 
empresa Grow. O jogo adaptado permeia conteúdos de Química, Física, Biologia e 
Matemática. Assim como o jogo que deu origem a essa adaptação, os alunos terão 
a possibilidade de resolver e acertar as perguntas propostas a partir de desenhos, 
ou mimicas, se assim preferirem. 

Após a realização da atividade, esses alunos responderam um questionário 
com cinco perguntas sobre as 4 áreas do conhecimento, entretanto esse trabalho 
dará enfoque para as questões de Química. As perguntas estão relacionadas a parte 
estrutural do jogo, bem como aos conceitos neles apresentados. Os conteúdos 
escolhidos pelos alunos tratavam de assuntos que normalmente são apresentados 
no primeiro ano do Ensino Médio, como por exemplo aspectos de História da 
Química, Transformações Físicas e Químicas e o conceito de Densidade etc., 
entretanto esses conteúdos podem ser observados ao longo de todo o Ensino 
Médio, principalmente por que Brasília tem uma estrutura curricular diferente dos 
outros estados, de modo que alguns conteúdos estão alocados em séries diferentes. 

 

 

 

 

 



II Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas em Ensino de Química – JALEQUIM Level 2 
Goiânia, GO – 21 a 23 de Abril de 2016 

4 
TEMA DO TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Imagem & Ação Científico, tabuleiro e cartas-perguntas 

 

Resultados e Discussões 

O questionário utilizado para a verificação da aprendizagem, apresentou 
grande quantidade de respostas, ainda mais para as duas primeiras perguntas, cujo 
teor discursivo possibilita aos alunos colocarem suas opiniões acerca da utilização 
dos jogos em sala de aula. Como essas questões são muito abrangentes, decidiu-se 
optar por selecionar algumas das respostas mais relevantes, sabendo ainda que as 
outras também merecem o mesmo tratamento. 

Como já demonstrado anteriormente, o jogo selecionado é interdisciplinar, 
com questões acerca das ciências exatas, entretanto, decidiu-se analisar apenas as 
questões pertinentes aos conteúdos de Química. A seguir apresentaremos as 
perguntas formuladas pelos alunos para compor o questionário, algumas respostas 
selecionadas para esse trabalho e um breve diálogo com a literatura. 

{Questão 1} Você foi capaz de compreender os conteúdos apresentados a 
partir do jogo? Exemplifique essa experiência.  

Respondendo a essa questão os alunos foram unânimes em dizer que o jogo 
proporciona momentos de aprendizagem, bem como diversão e interação entre eles. 
As frases a seguir foram transcritas na íntegra a partir do questionário utilizado, sem 
alteração ortográfica ou gramatical. 

 

“Sim. Fui capaz de compreender os conteúdos apresentados no jogo. 
Principalmente quando caia em questões de química, física ou biologia, 
compreendi facilmente as respostas. Ex: DNA, força elástica e etc.” 

 

“Na minha opinião deve ser mais utilizado em sala de aula, pois assim os 
alunos perdem a timidez e tem mais intimidade com o colega. Um controle 
de jogos em sala de aula será bastante interessante. ” 

 

“Sim, achei muito interessante pois além de aprender me diverti muito, São 
vários tipos de desenhos e fórmulas para nos ajudar como apender 
fórmulas que eu não sabia o que eram.” 

 

Segundo Campos (2007) O jogo é um tipo de atividade com um viés poderoso 
para o exercício da vida social e da atividade construtiva da criança e é perceptível 
tal aspecto na fala de um dos alunos, já que muitos no intuito de ganhar o jogo 
acabam deixando a timidez de lado. 

{Questão 2} Quais aspectos, positivos ou negativos, você pode observar 
sobre a utilidade do jogo em sala de aula?  

Em alguns casos os alunos também criticaram o jogo, ao responderem essa 
questão eles estavam livres para indicar os aspectos positivos e negativos dessa 
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ferramenta, e a grande maioria dos aspectos negativos diz respeito ao tempo de 
jogo, haja vista as aulas tem duração de 45 minutos, 

 

“Negativos apenas o tempo que foi curto para jogar todos os jogos, e positivos todo o jogo”. 

 

“Positivos pois é uma maneira mais dinâmica de compreender os conteúdos. Negativo 
apenas o tempo de aula que foi curto para o tamanho do jogo. ” 

 

“O jogo foi bem criativo, mas poderia ter sido mais aproveitado se tivesse sido jogado com 
menos pessoas. ” 

 

{Questão 3} Indique V (Verdadeiro) ou F (Falso) para a seguinte proposição: 
A alquimia pode ser entendida como uma época pré-ciência, onde o conhecimento 
mágico abriu espaço para as pesquisas científicas.  

As questões conceituais são tão importantes quanto as opiniões dos alunos. 
Quanto a essa questão, 63,0% dos alunos conseguiram responde-la corretamente. 
Vale lembrar que os conteúdos dos jogos são normalmente apresentados para a 
primeira etapa do Ensino Médio, e que muitos alunos já não lembravam mais sobre 
a História da Química, principalmente sobre teoria do flogístico e alquimia. O alto 
índice de acertos para essa pergunta indica que o jogo pode ser utilizado para 
relembrar conceitos já estudados. 

{Questão 4} Indique V (Verdadeiro) ou F (Falso) para a seguinte proposição: 
Ao amassar o papel é possível observar uma transformação física, enquanto que 
queimá-lo é observar sua transformação Química. 

Esta questão aborda as Transformações Físicas e Químicas, de modo que 
96,3% dos alunos conseguiram responde-la corretamente, o que corrobora 
novamente com a possibilidade do jogo auxiliar nas discussões e com isso os alunos 
irão relembrando o que aprenderam durante o Ensino Médio de maneira prazerosa. 

Outra questão importante é a discussão do erro, apontado por Cavalcanti 
(2011), no qual os alunos ao errarem uma resposta ou algo parecido no ambiente do 
jogo gera uma discussão e com isso todos os jogadores participam para tentarem 
resolver o obstáculo proposto. Assim, quando os alunos respondem ao questionário 
percebe-se um volume grande de respostas corretas. 

{Questão 5} A densidade é uma relação entre massa e volume, sendo assim, 
qual a densidade de um material cuja massa é igual a 1,78g e o seu volume é de 
9,520mL? Dados: d=m/v.  

Essa última questão teve um índice de 59,3% de acerto dos alunos 
participantes. O índice de acertos foi relativamente menor, se comparado as outras 
duas questões. O que já era esperado, visto que, normalmente os alunos 
apresentam grandes dificuldades em matemática. Para reduzir essas dificuldades, o 
professor pode relembrar essas manipulações algébricas antes do início da 
atividade, como forma de ajudar os alunos a melhorarem seus desempenhos. Cabe 
salientar que as questões foram elaboradas pelos alunos e foi ideia deles colocar 
questões que envolvam cálculos pois os mesmos afirmaram que sempre há alunos 
que erram as contas e por isso, acham importante trabalhar com isso. 

 

Considerações Finais 
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Os jogos no Ensino de Química são notoriamente úteis, tanto no aspecto 
educativo, quanto lúdico. Muitas vezes os alunos têm certo desconforto com a 
disciplina de química, justificando que tem muitos cálculos, muitas fórmulas, por ser 
difícil de entender. E ao ser trabalhado o jogo em sala de aula, eles se esquecem 
dessas dificuldades e com aspectos de competição se concentram em entender a 
pergunta e tentar acertar a questão, promovendo discussões interessantes para o 
professor verificar como os alunos estão entendo certos conteúdos. 

Foi perceptível o maior interesse dos alunos por essa atividade e como se 
pode observar, na análise feita o rendimento no questionário foi satisfatório. Ainda 
que ocorra competitividade, tal fato pode se tornar um aliado ao aprendizado e a 
avaliação da aprendizagem, pois mesmo que o aluno saia perdendo no jogo, ele 
ganha em discussão e conhecimento sobre o conteúdo abordado no jogo e na 
disciplina. 

Por ter sido um jogo feito pelos próprios alunos, este não está livre de erros 
conceituais, mesmo que passado pela supervisão da professora e dos bolsistas do 
PIBID, porém ao longo da sua utilização tais erros poderão ser identificados e assim 
minimizados, para um melhor aproveitamento do mesmo. Aqui cabe mais uma vez 
ressaltar a importância da presença e mediação do professor, pois se o aluno não 
compreende bem o conteúdo o andamento do jogo pode ser comprometido, tal fato 
é minimizado quando se joga em grupos, pois com isso possibilita-se discussões em 
grupo para a formulação de respostas e assim caminhar no jogo. 
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Resumo  

O uso de jogos na educação vem aumentando ao longo do tempo e no ensino de 
química não é diferente. A utilização dessas estratégias prima principalmente por 
aumentar a motivação dos estudantes, despertar o interesse para conteúdos que 
para eles são considerados difíceis e sem aplicações e mais importante com relação 
ao ensino, possibilitar a discussão do conhecimento químico favorecendo a 
aprendizagem e a avaliação da aprendizagem. Este trabalho pretende-se discutir 
como foi o trabalho de desenvolver e aplicar o jogo “A próxima pista” na perspectiva 
da química forense, com os alunos da graduação do instituto de química da 
Universidade de Brasília. 

Palavras chave: Jogos no ensino de química, química forense, alunos da 
graduação 

 

Introdução 

  A utilização de jogos na educação não é algo novo, existe na literatura relatos 
da utilização de jogos com fins pedagógicos desde a Grécia antiga com a finalidade 
de treinar adolescentes para futuros combates, até épocas como Renascimento, 
Romantismo entre outras (Aranha,1996). Porém, pesquisas utilizando jogos no 
ensino de ciências em particular a química, no Brasil, começaram por volta dos anos 
90 o que podemos considera-la recente o que caracteriza a realização de estudos e 
pesquisa com relação à temática. Atualmente nos congressos e encontros da área 
de Ensino de Ciências e Ensino de Química o número de trabalhos está 
aumentando consideravelmente, bem como o número de artigos submetidos a 
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periódicos como Química Nova na Escola, por exemplo. Há também um grande 
número de jogos e atividades lúdicas sendo desenvolvidos no âmbito do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID que em suas intervenções 
realizadas nas escolas acabam criando e/ou adaptando jogos em algum momento 
da sua vigência. Trabalhos como o de Abreu et. al. (2010) nos mostra que mesmo 
sendo algo recente a utilização de jogos e atividades lúdicas vem aumentando 
espantosamente nos ENEQ’s e ENPE’s sendo assim, surge a necessidade de 
investigar em termos de aprendizagem e avaliação da aprendizagem como se dão 
tais aspectos  principalmente na elaboração e apresentação de jogos no ensino de 
química, tanto no ensino superior, educação básica, bem como em oficinas para 
professores na perspectiva de formar professores com uma postura lúdica, 
conhecendo novas estratégias e metodologias que possam ajuda-los em sala de 
aula (CAVALCANTI,2011).  

  A Química Forense, assim como os jogos têm despertado consideravelmente 
o interesse tanto de alunos de cursos de Química, quanto de alunos do ensino 
médio. Podemos atribuir essa percepção ao impacto social da ciência aplicada, que 
se reflete na variedade de filmes e séries de TV envolvendo temáticas relacionadas 
à área, como exemplo maior deste impacto temos o seriado CSI (Crime Scene 
Investigation) que se tornou muito popular entre jovens e adultos com programas 
tanto na tv paga quanto em tv aberta. (SILVA; ROSA, 2013). 

  Considerada uma ramificação das Ciências Forense a Química Forense 
utiliza conceitos, conteúdos e técnicas da Química para a elucidação de delitos 
colaborando com sociedade comprovando documentos, apontando culpados entre 
outros. O Ensino de Química utiliza ainda timidamente o potencial da Química 
Forense como estratégia didática mesmo sendo uma área interdisciplinar com um 
enfoque CTS oportunizando a discussão de inúmeros conteúdos por meio dessa 
metodologia.  

  Dentro desta perspectiva surgiu a ideia de trabalharmos o Ensino de Química 
utilizando a Química Forense como tema gerador. A dinâmica da Química Forense, 
centrada na elucidação de crimes, está intrinsecamente relacionada com a 
metodologia de Estudos de Caso (SÁ; QUEIROZ, 2010) e, portanto, permite aos 
estudantes significar e correlacionar conteúdos disciplinares elaborando e testando 
hipóteses, assim como, buscar soluções críticas para resolver os enigmas 
propostos. Além disso, representa uma aplicação direta e concreta de muitos dos 
conteúdos estudados em cursos de química além de possibilitar um caráter 
inerentemente inter e multidisciplinar (BRUNI, OLIVEIRA E VELHO, 2012). 

  A partir do exposto a ideia é desenvolver um jogo que tenha a Química 
Forense como tema, no qual os jogadores utilizarão seus conhecimentos aprendidos 
durante as disciplinas do curso de química para elucidar as situações problemas que 
o jogo possui e assim trabalhar como estratégia de avaliação da aprendizagem. 
Atualmente trabalhamos com esse jogo em um projeto de pesquisa de Química 
Forense e um projeto de extensão que visa trabalhar com professores e alunos do 
Ensino Médio. Para este trabalho nosso objetivo é analisar o processo de criação, 
elaboração e aplicação do jogo pelos alunos participantes do projeto de extensão.  

 

Metodologia:  

  Como se trata de um projeto de extensão, primeiramente aconteceram 
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reuniões semanais para pensarmos que jogo iríamos adaptar e posteriormente 
pensar na elaboração da estória e situações problemas que cercam o jogo. 

  O jogo escolhido pelos participantes do projeto foi o Scotland Yard, tal 
material trata-se de um jogo de tabuleiro da Grow, no qual simula ruas e locais de 
Londres em que Sherlock Holmes e seu amigo Watson desvendam crimes por meio 
de pistas encontradas nos locais do tabuleiro.  O Scotland começa com a leitura de 
uma estória sobre um crime, um roubo, um desaparecimento trazendo consigo 
personagens e pistas que ao longo do jogo serão importantes para a resolução do 
caso. Os jogadores por sua vez percorrem o tabuleiro e entram em locais como, 
teatro, parque entre outros locais na busca de pistas que irão ajudar a resolver a 
charada. Esse jogo foi escolhido pois, trata-se também de resoluções de crimes o 
que facilitará a adaptação para o contexto da química forense. 

  A equipe do projeto de extensão, e por consequência, da criação e 
desenvolvimento do jogo é composta por 4 estudantes de graduação dos cursos de 
bacharelado em química (2), licenciatura em química (1) e engenharia química (1), 
além de 3 professores do IQ/UnB. Cada estudante foi responsável pela elaboração 
de um caso. A dinâmica da criação do jogo ocorreram nas seguintes etapas. 

a) Escolha do tema: Cada estudante participante escolheu um tema para 
elaboração de um caso. Este tema deveria abordar um crime, o qual seria o 
cerne do caso a ser resolvido pelos jogadores. Cada tema levantado, foi 
discutido em reuniões de grupo para avaliar a sua adequação e utilidade 
didática.  

b) Revisão da literatura: Uma vez, vez escolhido o tema, os estudantes 
realizaram levantamentos bibliográficos (em especial em revistas cientificas e 
sites oficiais ligados à química forense como por exemplo, journal of forensic 
Science (elsevier), Pericia Criminal (pulblicaçao da Associaçao Dos Peritos 
Federais), leitura de livros entre outros, buscando relato de casos similares à 
temática escolhida e trabalhos que pudessem ser adaptados aos casos em 
desenvolvimento. Nesta etapa os alunos também estudaram sobre técnicas e 
dados que poderiam ser úteis para a construção das pistas. Esta etapa do 
projeto durou aproximadamente 4 meses, e o material levantado foi discutido 
por todo o grupo nas reuniões semanais. 

c) Redação da estória: A terceira etapa foi a redação, por parte dos estudantes, 
de uma estória que contivesse todos os principais aspectos do caso, 
personagens, ambientação, o crime em si, a motivação do crime, etc.  Cada 
redação foi apresentada e discutida pelo grupo e adaptações foram feitas. 

d) Recortes: Uma vez finalizada a estória, foram realizados os recortes para 
obter o formato do jogo. A partir dos recortes foram construídos “o caso” (que 
apresenta os personagens, a ambientação, o crime e as perguntas a serem 
respondidas, as pistas (conjunto de dados químicos – espectros, dados 
analíticos, reações químicas, etc) as quais serão usadas para solucionar o 
crime. Cada pista foi posteriormente associada a um local do tabuleiro. A 
solução que apresenta para o jogador a solução do caso e do crime 
consequentemente. Na solução encontra-se também as respostas das 
perguntas apresentadas nos casos. 

e) Revisão dos casos: Com os casos (e pistas e soluções) prontos, foi realizada 
uma etapa de revisão. Nesta etapa profissionais que tem contato com a área 
forense (ex. Peritos federais ou pesquisadores da área das ciências forenses) 
fizeram uma leitura e avalição do material elaborado juntamente com os 
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estudantes. A partir desta leitura e discussões, foram realizados correções e 
adaptações nos casos elaborados, visando torna-los os mais verossímeis 
possíveis. A partir desta discussão, observou-se a necessidade de incluir um 
elemento que não existe no jogo original – a consultoria. 

 

A consultoria consiste em uma informação adicional, que assim como as pistas é 
associada a cada lugar do tabuleiro, mas que visa fornecer informações que 
auxiliem na interpretação das pistas (ex. Tabela com valores de Kps, Tabela de 
cores para interpretação de fotometria de chama, ou informações sobre o que é a 
espectroscopia Raman e como se interpreta, de forma preliminar, um espectro 
Raman). Por fim a elaboração do tabuleiro e conjunto de regras.  

f) Aplicação do jogo: Uma vez elaborado o jogo “A próxima pista”, grupos de 4 a 
6 estudantes dos cursos de graduação do IQ-UnB foram convidados a avaliar 
cada caso. Esta etapa teve como objetivo avaliar a jogabilidade do jogo, bem 
como identificar falhas. Os estudantes participantes do projeto 
acompanharam a apresentação do jogo em conjunto com os pesquisadores e 
propuseram as adequações necessárias. 

 

Figura 1- tabuleiro do jogo A próxima pista 

 

Resultados e Discussões:  

  Como dito anteriormente esse trabalho tem como objetivo discutir o jogo A 
próxima pista na perspectiva de quem elabora e constrói o jogo, ou seja, para esse 
trabalho nos atentaremos para o processo, em como o mesmo pode contribuir para 
a formação dos alunos que participaram deste projeto. Assim, podemos destacar 
nossos resultados em 4 momentos que serão discutidos neste trabalho, a saber 
pensamos em: 1-heterogeneidade dos alunos; 2-pesquisa (realizada pelos alunos 
envolvidos); 3-processo de criação; 4-entrevista com os alunos. Os momentos 2 e 3 
serão discutidos juntos a fim de otimizar o texto e melhorar a compreensão.  

1-heterogeneidade dos alunos  

  O Instituto de Química da Universidade de Brasília atualmente conta com 4 
cursos de graduação (Bacharelado, Licenciatura, Tecnológica e Engenharia 
Química), como o projeto de extensão que deu origem a esse trabalho surgiu de um 
projeto de pesquisa em Química Forense temos pesquisadores e alunos que não 
são da área de Ensino de Química e Licenciatura em Química, ou seja, o projeto de 
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extensão atualmente conta com professores de outras áreas de conhecimento e 
alunos de outros cursos do IQ. Hoje participando do projeto temos 2 alunos do 
Bacharelado, 1 da Licenciatura e 1 da Engenharia Química e esses alunos cursam 
variados períodos. 

  Essa possibilidade acreditamos ser positiva para a formação de quem 
participa, pois, há convivência de alunos de diferentes cursos e períodos facilitando 
a troca de informações e oportunidades de aprender com colegas que passaram por 
experiências diferentes. 

  Embora seja um projeto que tem finalidade educacionais o tema Jogos e 
Química forense atrai alunos de outros cursos que não seja a Licenciatura, o que 
oportuniza conhecer outras áreas e os outros cursos existentes no IQ, uma vez que 
há a possibilidade dos alunos pedirem duplo curso na Universidade de Brasília e 
assim, contribuir para uma formação mais amplificada. 

2-pesquisa 3-processo de criação 

  Ao iniciarem o processo de criação das estórias houve algumas reuniões para 
discutir somente as pesquisas realizadas pelos alunos. Tais pesquisas se davam 
principalmente sobre casos similares, técnicas envolvidas, soluções periciais entre 
outras que certamente contribuíram para a formação dos anos participantes do 
projeto. Para ilustrar tal aspecto apresentaremos um fluxograma que indica como se 
deu a elaboração e criação de um caso dentro do jogo A próxima pista. 

 

 

Figura 2 - Fluxograma de um caso do jogo A próxima pista 

 

  Observando o fluxograma podemos perceber que a ideia do aluno era criar 
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uma estória que envolvia assassinatos em série. Para isso foi pensado em todo um 
enredo, criado personagens e locais para assim, pensar em como seria a causa da 
morte das vítimas. Podemos perceber também que o criador pesquisou bastante 
sobre compostos químicos que podem levar a morte e como seria uma possível 
solução para descobrir tal causa das mortes na estória elaborada. Para esse 
exemplo temos mortes causadas por injeção de solução de KCl no qual desregula a 
bomba de sódio e potássio levando o indivíduo a uma parada cardíaca. 

  Além desse exemplo podemos citar outro caso que se baseia na 
contaminação de pessoas por necrochorume. Esse caso foi pensado primeiramente 
porque um aluno teve uma recordação que uma professora mencionou tal caso 
despertando o interesse dos alunos a pesquisar de quais substâncias são 
compostas o necrochorume e a partir disso construir todo um cenário, personagens 
e enredo que compõe este caso, mostrando que no desenvolvimento de jogos como 
este há contribuições para a formação dos alunos, no qual pesquisam e estudam 
inúmeros conteúdos de química motivados pela construção de um caso para que 
outras pessoas consigam resolve-lo e para isso os alunos precisam saber de todas 
as técnicas, análises, reações envolvidas para este fim.  

4-entrevista com os alunos 

  A entrevista com os estudantes foi muito importante para compreender o 
processo de elaboração/construção do jogo A próxima pista e avaliar a importância 
de estratégias como essa no processo de formação dos nossos alunos.  

  A entrevista constitui-se de perguntas abertas aos estudantes, no qual, foram 
gravadas para posterior análise. Os resultados dessa análise culminaram-se com os 
outros momentos discutidos neste trabalho, evidenciando a pesquisa presente em 
todo o desenvolvimento do jogo, bem como a diversidade dos estudantes envolvidos 
no processo de criação, possibilitando maior interação e motivação dos envolvidos, 
como podemos destacar alguns fragmentos das respostas dos alunos. 

  Foi perguntado se havia algum conteúdo que os estudantes não sabiam, ou 
nunca tinham visto durante as disciplinas do curso dos mesmos. 

“Ah sim muitos, por exemplo no caso da santa tinha o MEV, os 
pigmentos presentes nas tintas, coisas que eu nunca tinha visto na 
graduação” (fala do aluno 1). 

“Argentometria e algumas reações orgânicas isso eu nunca tinha 
visto, mas também ainda não fiz a disciplina que contempla esses 
conteúdos”. (fala do aluno 3). 

Outra pergunta que foi feita aos estudantes foi se eles conseguiram 
relacionar os conteúdos de química vistos nas disciplinas do curso 
com a química forense. 

“Sim, principalmente as etapas de análises, por exemplo, eu tinha 
feito analítica, vi algumas análises, mas não entendi muito bem 
aonde iria aplicar ou se iria utilizar algum dia”. (fala do aluno 2). 

  Muitas vezes os estudantes de graduação estudam para a prova e não para 
entender o fenômeno. O que observamos nas respostas dos alunos corrobora com 
este fato pois apesar de terem estudado algumas técnicas nas disciplinas do curso 
de química, eles ainda não se sentem seguros para utilizar tais conteúdos para a 
resolução de um problema. O aluno 1 ainda discute que os obstáculos criados para 
o jogo estão condizentes com o que é visto nas disciplinas e que assim, os alunos 
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que passaram por analítica por exemplo estão aptos a resolverem o caso dele, 
porém o que observamos, segundo o aluno 1 é que os alunos estão tendo 
dificuldades em resolver alguns casos e isso é devido a inexperiência em aplicar os 
conteúdos estudados em situações problemas. 

“É esse caso, todos os alunos que fizeram essa disciplina estão 
aptos a resolverem, mas não é isso que está acontecendo, acho que 
é porque nós estudamos só para passar nas disciplinas e nem 
pensamos o que vamos fazer com o conteúdo depois”. (fala do aluno 
1). 

  Por fim, foi questionado sobre a ressignificação de conteúdos por meio do 
jogo, ou seja, se os estudantes ao elaborarem o jogo puderam (re)significar algum 
conteúdo, ou conceito que não tinha ficado claro ou que eles não haviam 
compreendido. Alguns participantes disseram que com o jogo os conteúdos de 
química, não só os utilizados para os casos, fizeram sentido para eles, evidenciando 
uma possível melhora na formação de quem elabora e constrói jogos. 

  As dificuldades foram levantadas também nas entrevistas e questões como 
conectar a estória com conteúdos de química, elaborar a estória e montar tabelas de 
dados surgiram como respostas, bem como, deixar o caso lúdico e ao mesmo tempo 
“químico” foi dito como um grande desafio.  

  Novamente corroboramos com os momentos anteriores, mostrando a 
importância da pesquisa na elaboração dos casos, assim como, o processo de 
criação auxiliando no processo de formação do graduando. 

 

Considerações Finais:  

  O jogo A próxima pista se mostrou uma ferramenta interessante para discutir 
química forense e conteúdos de química diversos, com alunos da graduação na 
tentativa de problematizar os conteúdos visto pelos estudantes por meio de um jogo. 

  O processo de construção do jogo mostrou-se uma estratégia válida no 
processo de formação dos alunos que participam desta elaboração. A pesquisa, a 
interação juntamente com o processo de construção do material possibilitou aos 
estudantes conhecer conceitos novos, aprender conceitos que mesmo com as 
disciplinas na graduação não foi aprendido e dar sentido aos conteúdos vistos no 
curso. 

  Uma reflexão que pode ser realizada ao se elaborar um jogo com finalidade 
pedagógica principalmente pensando em trabalhar com a formação é a dificuldade 
encontrada na sua construção, elencando conteúdos que possam ser discutidos 
com os alunos, motivando-os e possibilitando-os há uma aprendizagem mais 
significativa. O contrário do que estamos observando, com o aumento da quantidade 
de jogos e atividades lúdicas realizadas na educação sem quaisquer cuidados com 
as regras, conteúdos, estória que cerca o jogo, objetivos e principalmente a 
discussão do conhecimento químico. 
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Resumo 

Compreender a complexidade do fenômeno educativo e no seu cerne a questão da 
formação e do desenvolvimento profissional do professor, através de uma 
abordagem reflexiva, são questões que se impõem como forma de superação de 
modelos baseados na racionalidade técnica, que acreditam que a técnica pode dar 
conta do processo, no entanto, a prática é que pode levar ao sucesso. Desta forma, 
por ser o desenvolvimento profissional um processo, e por sinal a categoria principal 
explorada neste estudo, procuramos identificar seus momentos marcantes, através 
da apreensão das concepções/crenças dos professores, na convicção de que estas, 
ao serem construídas e resignificadas, vão sinalizando mudanças acerca do ensino 
e do ser professor, demarcando, pois, as etapas do processo de desenvolvimento da 
profissionalização docente. 
 

Palavras chave: atividades lúdicas, formação de professores, concepções. 

 

Introdução 

O presente texto é parte integrante de uma pesquisa de mestrado, visando a 
formação de professores de química, onde licenciandos de uma universidade pública 
estão na condição de sujeitos da investigação.  

A compreensão que emerge é de que a formação de professores, progressivamente, 
se configura como imprescindível para o desenvolvimento e melhoria dos sistemas 
educativos. A cada ano tornaram-se visíveis os esforços, de ressignificação do 
sentido e da prática da atividade docente, tanto no âmbito da formação inicial quanto 
na formação continuada de professores. No espaço de formação oportuniza-se a 
confluência de práticas específicas onde os sujeitos interagem uns com os outros 
para se influenciarem e se reforçarem mutuamente, especialmente no que se refere 

mailto:elicriscouto2010@gmail.com
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aos conflitos que envolvem o momento da formação inicial.  

Abordaremos aqui uma discussão das concepções e crenças de futuros professores 
de química sobre o uso de atividades lúdicas em sala de aula pautada em duas 
premissas importantes. Primeiramente, consideramos que o levantamento das 
concepções prévias de licenciandos seja uma etapa importante do processo de 
formação que torna possível que estudantes e formadores inicialmente tomem 
consciência e posteriormente tenham condições de agir sobre o seu fazer-docente. 

Em segundo lugar, admitindo que a temática sobre o uso de atividades lúdicas no 
ensino de química vem ganhando espaço nas discussões acadêmicas, em função 
da necessidade de utilização de métodos e estratégias mais atrativos para os 
alunos, consideramos este um importante elemento de formação e 
profissionalização e por isso julgamos necessário avançar teoricamente na 
compreensão desse fenômeno na perspectiva de propor ações formativas 
embasadas em nossas conclusões.   

Nosso trabalho discute, os aspectos conceituais do lúdico trazidos pelos 
licenciandos, enfatizando de que forma eles são construídos e sofrem mudanças. A 
seguir apresentamos nossa visão teórica-metodológica na perspectiva de promover 
reconstruções/ressignificações na concepção de lúdico, com ressonância no 
desenvolvimento profissional do professor. 

 

Pressupostos teóricos 

Nesta pesquisa sustentamos a tese de que o trabalho de conscientização e 
evolução nas concepções e crenças dos professores repercute no avanço de sua 
profissionalização. Isso implica dizer que, seja na formação inicial ou na continuada, 
progressivamente, os professores estão em processo de desenvolvimento 
profissional, desde que estejam abertos a esse benefício necessário e de fato 
invistam neste propósito. 

As concepções não devem ser confundidas com informações passadas, nem com 
estoque de informações, tendo em vista que correspondem a uma mobilização de 
saberes adquiridos, que permitem ao professor, por exemplo, melhor entender e 
melhor desenvolver seu saber docente e sua competência profissional. Vamos 
considerar como “concepções” os “algos” (crenças, percepções, juízos, experiências 
prévias etc.). Concepções são, portanto, suportes para a ação. Mantendo-se 
relativamente estáveis, as concepções criam em nós alguns hábitos, algumas 
formas de intervenção que julgamos seguras. 

Teoricamente essa vinculação entre concepção e ação não é nova e nem pode ser 
creditada a uma única teoria. Vários teóricos trataram do tema da ação, das práticas 
humanas e de seus fundamentos. Segundo Lins (1999), associação entre produção 
de conhecimento e ação tem uma longa tradição, que passa, por exemplo, por 
Charles Sanders Pierce, Gaston Bachelard e Gerard Vergnaud. Vamos seguir as 
indicações de Pierce (1998), portanto, para abordarmos as “concepções” 
precisamos determinar qual hábito de ação elas produzem, pois, o significado do 
pensamento está intimamente relacionado aos hábitos que ele permite criar.  

Pretendemos determinar estes hábitos de ação produzidos pelas concepções de 
lúdico dos licenciandos em química. No entanto, vamos entender um pouco melhor 
os termos relacionados ao lúdico e atividades lúdicas. Soares (2013) afirma que no 
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Brasil os termos jogos, brinquedos, atividades lúdicas e brincadeiras ainda não são 
empregados de forma completamente diferenciada, o que para ele demonstra um 
nível baixo de conceituação deste campo do conhecimento. Porém, neste artigo 
utilizaremos o termo “lúdico ou atividade lúdica” como qualquer modalidade de 
atividade considerada lúdica, seja teatro, dança, jogos didáticos, jogos educativos, 
jogos de computador, música, cinema, cartas, gincana, júri simulado, jogo de 
memória, tabuleiro, percurso ou trilha. Consideramos que todo jogo é uma atividade 
lúdica, mas nem toda atividade lúdica será necessariamente um jogo. 

De acordo com estudo recente Lima (2015), caracteriza o lúdico a partir de oito 
elementos denominados “Dimensões Lúdicas”. A intenção da autora era propor uma 
reflexão teórica a respeito do conceito Lúdico, finalizando com a construção de um 
instrumento para analisar atividades lúdicas, com a intenção de ser aplicável e servir 
de diretriz para os professores selecionarem, construírem e/ou avaliarem este tipo 
de atividade, explorando suas potencialidades. As dimensões lúdicas são: social, 
cultural, educacional, imaginária, reguladora, livre e espontânea, temporal e 
espacial, diversão e prazer. 

As Dimensões Lúdicas foram construídas a partir das ideias de importantes teóricos 
relacionados ao Lúdico como princípio para o desenvolvimento e aprendizagens 
humanos. A dimensão Social diz respeito às relações estabelecidas entre os sujeitos 
envolvidos numa atividade lúdica; a dimensão Cultural está ligada ao fato de que a 
atividade lúdica é uma forma de recriar a realidade, como uma parte desta cultura 
colocada ao alcance dos sujeitos envolvidos; a dimensão Educacional  trata das 
relações entre os processos de ensino e aprendizagem presentes numa atividade 
lúdica; a dimensão Imaginária diz respeito à situação imaginária vivenciada pelos 
participantes, o que pode levar a uma personificação para dar mais sentido e 
realismo à atividade lúdica; a dimensão Reguladora trata diretamente das regras, 
que regulam e são válidas e aplicáveis na atividade lúdica; embora contraponha a 
dimensão Reguladora, a dimensão Livre e Espontânea, permite que o participante 
tenha liberdade para escolher, inclusive se deseja ou não participar da atividade, 
pois a mesma deve ser prazerosa e não obrigatória; a dimensão Temporal e 
Espacial relaciona-se aos espaços definidos para a atividade lúdica acontecer, e o 
tempo previsto para que a mesma se desenvolva; finalizamos com a dimensão 
Diversão e Prazer aspectos diretamente relacionados ao lúdico em sua origem a 
partir dos sinônimos de divertimento, condição para que a atividade mantenha o seu 
caráter e não se torne uma tarefa. 

Segundo Santos (2001) o lúdico é uma ciência nova que precisa ser estudada e 
vivenciada. Por se tratar de uma ciência nova, como diz a autora, ainda se tem 
pouco como elemento de análise e compreensão dessa ciência como fator de 
desenvolvimento humano. 

No entanto, entendemos que a problemática pode ser situada ainda na formação 
inicial de professores, sendo necessário que os mesmos reconheçam o real 
significado e importância do lúdico no contexto do ensino e da aprendizagem para 
que, então, faça parte de sua postura profissional. Nesse aspecto, notamos em 
nossa pesquisa, que algumas questões envolvidas na aplicação de atividades 
lúdicas esbarram em concepções equivocadas dos professores frente ao 
reconhecimento da proposta. Reconhecer tal significado implica, por exemplo, 
entender que qualquer atividade lúdica vai gerar certa indisciplina em sala de aula e 
vai exigir que o professor aplicador tenha mais consciência de seu papel. Como 
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declara Chateau “Em qualquer tipo de jogo é sempre a mesma desordem. Em todos 
os jogos a euforia é igualmente devastadora” (CHATEAU, 1987, p. 72). Dessa forma 
é preciso estabelecer relações entre o lúdico, o aprendizado e as questões 
disciplinares, ainda na formação inicial de professores, numa tentativa de dissolver 
tais preconcepções. 

Nossa hipótese, é a de que as atividades lúdicas não apenas cumprem sua função 
lúdica e educativa na aprendizagem dos estudantes, mas sua seleção, construção, 
aplicação e reflexão sobre a prática, podem ser exploradas como possibilidade para 
auxiliar na formação de professores, e é disto que tratamos nesse artigo. Partindo 
desta análise, julgamos que um olhar para a formação inicial de professores tendo 
como ponto norteador as atividades lúdicas, poderá trazer novas perspectivas para 
esta formação, pois acreditamos que ao selecionar, construir, aplicar e avaliar esta 
aplicação a partir de uma reflexão sobre sua postura diante da turma, são atividade 
que podem favorecer uma maior formação profissional do professor. 

 

Metodologia 

Fizeram parte desta pesquisa um grupo de 11 licenciandos da química que se 
inscreveram no PIBID, no subprojeto de Química da Universidade Federal do ABC. 
Para manter a privacidade dos sujeitos, os mesmos foram identificados a partir dos 
nomes dos personagens da Turma da Mônica Jovem de Maurício de Souza, 
escolhidos de acordo com as características de cada participante. 

Neste trabalho nos propomos a apresentar os resultados e as análises 
correspondentes a dois momentos de nossa pesquisa: o primeiro seria o de uma 
vivência sociodramática, de onde coletamos as concepções/crenças iniciais dos 
licenciandos e o segundo, seriam reflexões sobre a aplicação de jogos realizados 
pelos estudantes nas escolas, de onde foi possível perceber o movimento de 
ressignificação de suas concepções iniciais. 

A vivência sociodramática foi a primeira atividade realizada com o propósito de 
integrar o grupo que estava iniciando sua experiência no PIBID e ao mesmo tempo 
levantar suas concepções sobre atividades lúdicas e sua utilização no ensino de 
química. A vivência sociodramática em questão foi elaborada com base na teoria e 
prática do psicodrama, de Jacob Levy Moreno (2013). Enquanto no psicodrama o 
centro da atenção se dirige para o conflito pessoal de um indivíduo, o foco do 
sociodrama está na vida social de um grupo. O método psicodramático tem 3 
etapas: o aquecimento, que prepara o grupo para a ação; a dramatização, que é o 
núcleo do psicodrama e o momento de desenvolver o tema central e o 
compartilhamento, quando se obtém os comentários e impressões dos participantes 
acerca da vivência.  No nosso caso, o tema desenvolvido pela vivência foi 
previamente definido de acordo com nossos objetivos. O encontro foi gravado em 
vídeo e posteriormente transcrito. 

O segundo momento a ser analisado aconteceu ao final de outras etapas da 
pesquisa que culminou com a reflexão do grupo sobre a aplicação de jogos nas 
escolas onde os licenciandos atuavam com o projeto do PIBID. A reflexão do grupo 
foi registrada por meio de relatórios e também por meio da realização de um jogo 
coletivo adaptado do original “Situação Limite”, gravado em vídeo, que serviram 
como instrumentos para coleta de dados. 

Nossas análises serão suportadas pelo constructo teórico de Lima (2015) 
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mencionado anteriormente, ou seja, as Dimensões Lúdicas.  

 

Resultados e Discussões 

Em relação ao momento da vivência sociodramática, depois da etapa do 
aquecimento, a proposta da dramatização foi apresentar aos alunos atividades 
consideradas lúdicas: teatro, dança, jogos didáticos, jogos de computador, música, 
cinema, cartas, gincanas, júri simulado, jogo da memória e tabuleiro, percurso ou 
trilha. Cada opção estava impressa em uma folha de papel, espalhadas pelo chão e 
em torno das quais deveriam formar subgrupos. Os licenciandos deveriam se 
posicionar em relação a três aspectos: (1) indicar aquelas que consideravam lúdicas; 
(2) justificar esta escolha e (3) destacar quais atividades poderiam ser utilizadas 
pelos professores para promover a aprendizagem de conceitos no ensino de 
ciências. 

Os licenciandos reconhecem todas as atividades como lúdicas, no entanto, ocorre 
um fato interessante quando as mesmas atividades são transportadas para a sala de 
aula, para promover a aprendizagem de conceitos no ensino de ciências, pois, todas 
elas sofrem uma queda visível nesse sentido, com exceção dos jogos didáticos, 
provavelmente porque a palavra “didático” remete a uma situação diretamente 
vinculada a sala de aula.  

Podemos focar num aspecto que responde bem a todos estes questionamentos. 
Uma explicação bastante coerente pode ser entendida a partir de Chateau (1987), 
definida como o “apelo do mais velho”, entendida como o desejo da criança de ser 
adulto, mais especificamente o mais velho, seja a criança mais velha, o adolescente, 
aqueles que são por elas admirados e pouco contestados.  

Para Felício (2011) tal aspecto tem sido um entrave ao desenvolvimento de uma 
cultura mais ativa, participativa e lúdica; os estudantes adultificados e ainda segundo 
Soares (2008) podem ser levados a acreditar mais nas vantagens de se permanecer 
na inércia e ainda assim receber a promoção mesmo sem méritos próprios. 

Isso nos leva a identificar a primeira concepção de lúdico do grupo, que “entende 
que a sala de aula, assim como o próprio espaço escolar seja considerado como um 
espaço sério em que há pouco espaço para o lúdico, pois este é um espaço que 
prepara para a vida adulta e a mesma deve prover atividades sérias”. 

Essa observação foi constatada durante a aplicação de jogos e atividades lúdicas 
por licenciandos da área de ensino de ciências, pois, suas concepções com relação 
à utilização de jogos e atividades lúdicas, acabaram influenciando no sucesso 
destas atividades nas salas de aula da Escola Básica. 

As Dimensões Lúdicas que mais foram identificadas nesse momento estão descritas 
na tabela 1 a seguir. Os dados apresentados foram extraídos das falas dos 
licenciandos. Os indicadores mencionados foram classificados a partir das 
dimensões lúdicas, e estão relacionadas na coluna Exemplos de palavras, seguidos 
de sua frequência, ou seja, o número de vezes que um determinado indicador 
(palavra) foi mencionado. 
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Tabela 1 – Dimensões Lúdicas identificada nas concepções sobre o lúdico. 

Exemplos de palavras (indicadores) Frequência Dimensões 
Lúdicas 

Prazer, diversão, divertido. [14] Diversão e 
Prazer 

Diferente do tradicional, não convencional, motivação, 
aprendizagem. 

[4] Educacional 

Ilusão, imaginação, irreal. [2] Imaginária 

Possibilidade de criar e recriar inter-relações. [1] Social 

Memorização. [1] Outros 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As Dimensões Lúdicas mais frequentes encontradas entre as concepções sobre o lúdico desse 

grupo são a Diversão e a Diversão e o Educacional. Entendemos que é comum pensar em 

lúdico e relacionar aos aspectos de diversão e prazer que as mesmas provocam. A dimensão 

Educacional foi identificada pelo fato dos alunos as considerarem como atividades de 

aprendizagem não convencionais, ou que levam a motivação para aprender. A dimensão 

Imaginária é mencionada como algo inerente ao conceito de lúdico que eles apresentam neste 

momento. A relação que seria estabelecida entre os participantes dentro de uma atividade 

lúdica, para os licenciandos teve uma frequência menor, dando eles pouca ênfase à dimensão 

Social. 

A memorização não é uma característica que consideramos como uma Dimensão Lúdica, por 

isso foi classificada no item “Outros”, mas foi uma concepção de lúdico apresentada pelo 

grupo. A justificativa está relacionada às metodologias dos cursinhos pré-vestibulares, que 

utilizam o recurso da música, por exemplo, para memorização de conceitos e fórmulas. 

Quanto às atividades lúdicas que poderiam ser um recurso para ensinar e aprender Ciências, 

nós destacamos as Dimensões Lúdicas descritas na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Atividades que poderiam ser um recurso para ensinar e aprender Ciências 

Exemplos de palavras Frequência 
Dimensões 

Lúdicas 

Motivação, aprendizagem, aprender, conhecimento, aprendizado, 

envolvimento, incentiva a pesquisa, não convencional, 

interdisciplinaridade, estudar. 

[11] Educacional 

Brincadeira, brincar [2] Diversão e Prazer 

Aprendizado sem pressão, mais confortável. [2] 
Livre e 

Espontânea 

Estudar a parte científica e os aspectos históricos. [1] Cultural 

Decorar, memória, memorização, competição. [5] Outros 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Destacamos que a dimensão Educacional aparece fortemente relacionada à 
motivação que a proposta traz, a aprendizagem de conceitos e conhecimentos, além 
de ser algo não convencional, que envolve, incentiva a pesquisa e o estudo, além de 
ser interdisciplinar. A dimensão Diversão e Prazer e Livre e Espontânea apresentam 
as mesmas as frequências, relacionadas à brincadeira e ao aprendizado sem 
pressão. 

A dimensão Cultural é a de menor frequência neste momento, relacionada ao 
contexto em que a atividade deveria acontecer, de acordo com este grupo. A 
memória mais uma vez aparece, agora com uma frequência ainda maior. 
Observamos que este aspecto está relacionado às próprias experiências com a 
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utilização do recurso da música, considerada como atividade lúdica nesta pesquisa, 
que tenha em algum momento lhes favorecido a aprendizagem em Ciências. No 
entanto, convém destacar que a memorização faz parte do processo de 
aprendizagem de conteúdos conceituais, mas esta aprendizagem se torna efetiva a 
partir da aplicação em diferentes contextos (ZABALA, 1998), caso contrário será 
rapidamente descartada. 

 Sobre o segundo momento de nossa análise, queremos trazer nossas percepções 
acerca de como as concepções sobre o lúdico foram sendo reformuladas durante a 
participação dos licenciandos nas atividades do PIBID.   

Buscamos coletar respostas a partir da questão norteadora: Quais objetivos 
queremos atingir ao aplicar uma atividade lúdica? Essa questão foi proposta ao 
grupo após a aplicação dos jogos e atividades lúdicas pensados para as turmas que 
os lienciandos acompanhavam nas escolas de Educação Básica.  

Neste momento, percebemos que algumas Dimensões Lúdicas apontadas 
anteriormente, perderam sua importância, enquanto outras cresceram, conforme 
Tabela 3 abaixo.  

Tabela 3 – Concepções modificadas sobre o lúdico. 

Exemplos de palavras (Indicadores) Frequência Dimensões 
Lúdicas 

Motivação, interesse, aprendizado, conhecimentos, educativa, 
aprender, adequar o conteúdo, curiosidade, pensar, ensinar, 
revisar, contextualizar, aprendeu, 

[25] Educacional 

Divertida, prazer, divertir. [4] Diversão e 
Prazer 

Interação   [1] Social 

Equilíbrio educativos e lúdico, equilibrar. [4] Outros 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Neste momento observamos que a dimensão Educacional ganha ainda mais força 
para o grupo, o que é revelado pela frequência com que seus indicadores aparecem.  
Além disso, os indicadores são mais robustos, agregando novos sentidos em 
relação às concepções iniciais, como adequação do conteúdo, motivação e 
contextualização. A dimensão Diversão e Prazer aparece em segundo lugar em 
termos de frequência, entretanto, nos chama a atenção a ideia de equilíbrio entre o 
lúdico e o educativo, destacado como Outros aspectos considerados pelo grupo. 
Uma observação relevante pode ser feita neste momento em que os licenciandos 
destacam esse equilíbrio e identificamos que as duas Dimensões Lúdicas mais 
mencionadas são a Educacional e a Diversão e o Prazer. Isso nos leva a perceber 
que os licenciandos são capazes de perceber que deve haver um equilíbrio entre 
estes dois aspectos, diferente do que acontecia no início da investigação, quando os 
mesmos destacaram a diversão como um fator de extrema relevância, na seleção de 
um jogo ou atividade lúdica. 

Durante a aplicação do jogo Situação Limite, que se trata de um jogo de perguntas e 
respostas, foi possível comparar as concepções de lúdico mais uma vez, como os 
dados coletados anteriormente e ratifica-los.  Uma das perguntas do jogo cuja 
análise pretendemos aprofundar aqui foi Quando penso em jogos e atividades 
lúdicas logo me vem em mente a palavra: a) diversão, b)motivação, c)memorização, 
d)competição. A frequência das respostas obtidas mostrou que 70% dos estudantes 
pensa em motivação como ponto de partida para as atividades lúdicas, ou seja, 
reforçando a Dimensão Lúdica Educacional.  
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A segunda dimensão mais mencionada foi Diversão e Prazer, com 20% de 
frequência para a alternativa a. A memorização ainda aparece com 10% das 
frequências de resposta. 

Esses resultados permitem que identifiquemos um movimento progressivo 
ocorrendo com relação às concepções sobre o lúdico, deste grupo. Consideramos 
que o processo de avaliação dos jogos, a construção da estratégia selecionada, a 
aplicação dos jogos na escola básica e a reflexão desta prática, tenham sido 
fundamentais nesse percurso.  

 

Considerações Finais 

As concepções sobre o lúdico, identificadas a partir do envolvimento dos 
licenciandos com a proposta, nos levou a perceber que existiu um movimento e um 
dinamismo nas mesmas, que se ampliou, à medida que a proposta foi ganhando um 
aprofundamento e uma reflexão maiores. O processo de avaliação e modificação de 
jogos para o ensino de Química, teve a intenção de propor que elaborassem uma 
atividade capaz de mobilizar os recursos lúdicos disponíveis. 

Neste momento de avaliação e construção de jogos didáticos durante a formação 
inicial dos licenciandos em Química, como estratégias alternativas e inovadoras para 
o ensino se tornaram possíveis a compreensão de como essa intervenção se dá em 
sala de aula. Neste momento percebemos nas falas dos licenciandos o receio do 
novo, com relação ao comportamento dos estudantes da escola média, mas também 
com relação a sua própria postura diante de uma sala, na posição de professor. 

Os jogos selecionados para aplicação, priorizaram condições que levassem a 
diversão, mas ao mesmo tempo mantendo o controle das turmas. Essa seleção 
estava muito relacionada às concepções sobre o lúdico do grupo, que entendiam 
como lúdica, uma atividade que poderia propiciar prazer e diversão. No entanto, os 
licenciandos apresentaram certa dificuldade em dialogar com a proposta, pois suas 
imagens de ensino são ainda muito tradicionais e disciplinadoras. 
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Resumo  

Este trabalho buscou observar qual o entendimento dos conceitos 
relacionados à Tabela Periódica dos Elementos Químicos para crianças e jovens (de 
7 a 14 anos) participantes do Movimento Escoteiro, assim como mostrar a relação 
entre aspectos do Escotismo e características da educação não formal. Para isso 
nos utilizamos de referenciais sobre o jogo calcados na teoria de Piaget (Piaget, 
1978). A pesquisa desse trabalho foi qualitativa e para caracterizá-la, utilizamo-nos 
do estudo de caso. O público alvo foram escoteiros e lobinhos do Grupo Escoteiro 
Velho Lobo de Goiânia, Goiás. Para coletar os dados foi utilizado um jogo com o 
intuito de apresentar a Tabela Periódica e, também, observar características e 
aspectos relacionados às classificações de jogo segundo Piaget. O presente 
trabalho nos mostrou a importância de trabalhar conteúdos próprios da educação 
formal em ambientes não formais, aproximando esses conceitos específicos dos 
indivíduos e buscando uma familiaridade com a Química.  

Palavras chave: movimento escoteiro, ensino de ciências, educação não formal. 

Introdução 

 O Escotismo é, segundo Süffert (1995), um movimento educacional para 
jovens, sem vínculos partidários, voluntariado e sem fins lucrativos, apoiado pela 
participação de membros adultos, que assumem o importante papel de 
estimuladores e facilitadores dentro do Movimento Escoteiro. Thomé (2006) afirma 
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que o propósito do Escotismo é contribuir para a formação e desenvolvimento do 
indivíduo, especialmente do caráter, auxiliando no desenvolvimento físico, 
intelectual, social, afetivo e espiritual, para, assim, participar de forma efetiva e útil 
em suas comunidades. 

 O Movimento Escoteiro foi criado por Lord Baden-Powell of Gilwell (nome 
completo, Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, chamado amigavelmente pelos 
escoteiros de B.P.) na Inglaterra em 1907.  

 O Escotismo é representado no Brasil pela União dos Escoteiros do Brasil 
(UEB), que é uma sociedade civil de âmbito nacional, de direito privado e sem fins 
lucrativos, de caráter educacional, cultural, beneficente e filantrópico, reconhecida de 
utilidade pública, que congrega os Grupos de Escoteiros no Brasil (UEB, 2015). A 
UEB está dividida em 3 níveis: nacional, regional, e local. 

 Os princípios do Movimento Escoteiro estão explicitados na Promessa e nos 
dez artigos da Lei Escoteira e, podem ser encontrados no manual de Princípios, 
Organizações e Regras (POR) da UEB. Paolillo e Imbernon (2009) citam os 
Princípios Escoteiros: 

a) Deveres para com Deus; 

b) Deveres para com o próximo; 

c) Deveres para consigo mesmo  

 Thomé (2006) caracteriza o Movimento escoteiro pelo conjunto dos seguintes 
pontos :  

a) Aceitação da Promessa e da Lei Escoteira: todos os membros  
assumem, voluntariamente, um compromisso de vivência da 
Promessa e da Lei Escoteira. 

b) Aprender fazendo: O aprendizado pela prática. O 
desenvolvimento da autonomia, baseado na autoconfiança e 
iniciativa. 

c) Vida em equipe: a descoberta e a aceitação progressiva de 
responsabilidade.  A disciplina assumida voluntariamente.  A 
capacidade tanto para cooperar como para liderar. 

d) Atividades progressivas, atraentes e variadas compreendendo: 
Jogos, habilidades e técnicas úteis, estimuladas por um sistema de 
distintivos. Vida ao ar livre e em contato com a natureza, além da 
interação com a comunidade. 

e) Desenvolvimento pessoal com orientação individual, 
considerando: A realidade e o ponto de vista de cada criança, 
adolescente ou jovem. A confiança nas potencialidades dos 
educandos. 

Esses cinco pontos definem o Método Escoteiro, que aplicado de forma 
planejada trilha os caminhos das crianças e dos jovens durante sua passagem pelo 
Escotismo. 

Um Grupo Escoteiro se organiza em “ramos”, que se distinguem por 
programas e atividades diferentes, e seguem o mesmo Método Escoteiro:  

a) Lobinho, para meninos e meninas de 7 a 10 anos, denominados lobinhos;  
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b) Escoteiro, para rapazes e moças de 11 a 14 anos, denominados 
escoteiros;  

c) Sênior, para rapazes e moças de 15 a 17 anos, denominados seniores;  

d) Pioneiro, para rapazes e moças de 18 a 21 anos (incompletos), 
denominados pioneiros. 

e) Membro Adulto, para homens e mulheres acima de 21 anos. 

O Movimento Escoteiro faz uso de jogos e atividades para estimular o 
aprendizado de diversos temas, como por exemplo: lealdade, respeito ao próximo, 
caráter, além de conteúdos específicos como culinária, primeiros socorros, ciências 
e matemática. Esse estímulo parte, principalmente, do sistema de distintivos usados 
no Escotismo Brasileiro, o qual se dá o nome de especialidades (SÜFFERT, 1995). 
Cada criança e jovem pode conquistar a especialidade que tiver interesse, desde 
que esta seja regulamentada e proposta pela UEB. De acordo com a própria UEB 
(2015):  

“as especialidades propostas pela U.E.B. pretendem ser o 
ponto de partida, estimulando a obtenção e o exercício de 
habilidades em torno de um ponto específico, ajudando-o a 
desenvolver novas aptidões, motivando a exploração de novos 
interesses e, como consequência, ajudando-o a se tornar uma 
pessoa melhor preparada para enfrentar a vida”. 

As especialidades são distribuídas em cinco ramos de conhecimentos: 
Ciência e Tecnologia, Cultura, Desportos, Serviços e Habilidades Escoteiras. Cada 
especialidade está dividida em três níveis progressivos, Nível 1, Nível 2 e Nível 3, 
que se distinguem pela quantidade de itens conquistados em cada especialidades 
(sempre múltiplos de 3). O nível da especialidade não tem nenhuma relação com a 
faixa etária dos jovens. 

 Interessante salientar que o Movimento Escoteiro é definido como um método 
de educação não formal, já que as reuniões ocorrem em locais informais onde há 
processos interativos intencionais, fora dos ambientes formais de educação, ou seja, 
fora das escolas (Gohn, 2006). 

 A educação quando entendida como meio de ensino e aprendizagem possui 
três diferentes formas de serem adquiridas pelos indivíduos. São elas: educação 
formal, educação informal e educação não formal.  

Segundo Gohn (2006), a educação formal tem como espaço físico a escola, e 
é nela que ocorrem seus processos educativos e seus atos. Seus conteúdos são 
demarcados previamente e tem como educador os próprios professores. Em 
ambientes formais de educação pressupõe normas e regras de comportamentos 
instituídos pela própria escola e ainda requer tempo, local específico, pessoal 
especializado. Ela tem caráter metódico e, normalmente, divide-se por classe de 
conhecimento.  

A educação informal tem seus espaços educativos demarcados por 
nacionalidade, localidade, idade, sexo, religião, etnia, ou seja, o espaço físico é 
determinado pela convivência cotidiana de cada indivíduo no seu processo de 
socialização. Nesse tipo de educação não temos conteúdos específicos, o que se 
aprende é carregado de valores e culturas próprios do meio.  
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Já a educação informal é permanente e não organizada, os conhecimentos 
são repassados pelos pais, amigos, líderes religiosos, meios de comunicação, a 
partir das experiências anteriores. Já a educação não formal o educador é aquele 
com quem ou com que ocorre a interação, ela se dá em ambientes e situações 
construídos coletivamente. Tem por finalidade desenvolver conhecimentos sobre o 
mundo que está inserido os indivíduos e ajuda na construção da identidade coletiva 
do grupo. A educação não formal é sempre conduzida por processos intencionais, o 
que é uma característica importante de diferenciação. 

Sobre os resultados esperados na aplicação da educação não formal Gohn 
(2006) lista uma série de processos que poderão se desenvolver: 

1. consciência e organização de como agir em grupos 
coletivos; 
2. a construção e reconstrução de concepção (s) de mundo 
e sobre o mundo; 
3. a contribuição para um sentimento de identidade com 
uma dada comunidade; 
4. forma o indivíduo para a vida e suas adversidades (e não 
apenas capacita-o para entrar no mercado de trabalho); 
5. quando presente em programas com crianças ou jovens 
adolescentes a educação não formal resgata o sentimento de 
valorização de si próprio (o que a mídia e os manuais de 
autoajuda denominam, simplificadamente, como a autoestima); 
ou seja dá condições aos indivíduos para desenvolverem 
sentimentos de autovalorização, de rejeição dos preconceitos 
que lhes são dirigidos, o desejo de lutarem para de ser 
reconhecidos como iguais (enquanto seres humanos), dentro 
de suas diferenças (raciais, étnicas, religiosas, culturais etc.); 
6. os indivíduos adquirem conhecimento de sua própria 
prática, os indivíduos aprendem a ler e interpretar o mundo que 
os cerca. 

O resultado que aborda a ação do indivíduo dentro de grupos coletivos pode 
ser relacionado diretamente ao ponto do Método Escoteiro que define o Escotismo 
como um movimento de “Vida em Equipe”. Os resultados representados pelos 
tópicos 3, 4 e 5, dizem respeito ao aprendizado e formação individual, assim como o 
Método Escoteiro ,quando diz que o Escotismo oferece uma educação individual, 
visando a realidade e ponto de vista de cada membro. O ponto 6 está, de certa 
forma, relacionado ao “Aprender fazendo” do Método Escoteiro, já que ambos 
enfatizam a possibilidade do aprendizado a partir da prática, aplicando seus 
conhecimentos de forma progressiva. 

    Em relação aos jogos, utilizados de maneira comum no movimento escoteiro, 
podemos definir três tipos de jogos relacionados ao desenvolvimento da criança : O 
jogo de exercício, o jogo simbólico e o jogo de regras.  O jogo de exercício é 
motivado pelo simples prazer funcional. Segundo Piaget, esse tipo de jogo é o 
primeiro a aparecer na criança, e caracteriza as fases sensório-motor  no 
desenvolvimento, mas nem por isso são específicos dos dois primeiros anos, eles 
reaparecem sempre que uma nova capacidade é adquirida. Os jogos simbólicos são 
a representação de um objeto ausente ou de simulação funcional e supõe uma 
representação, a imagem mental e o pensamento, por isso seu aparecimento mais 
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tardio que o jogo de exercício. Já o jogo de regras supõe,  necessariamente, 
relações sociais e, portanto, se faz necessário as regras que regulamentam o jogo e 
são criadas pelo consenso entre os participantes. 

  Assim, considerando-se estes pressupostos, o presente trabalho tem como 
objetivo verificar em quais momentos do cotidiano de jovens e crianças no 
movimento escoteiro, conteúdos de ciência, mais especificamente conteúdos da 
Tabela Periódica podem se relacionar com suas ações e atividades e também com a 
especialidade específica de Química presente no Guia de Especialidades do 
Escotismo.  

Método 

Esta pesquisa é caracterizada como uma pesquisa qualitativa com elementos 
do estudo de caso. Lüdke e André (1986) define estudo de caso como: “... o estudo 
de um caso, seja ele simples e específico (...) ou complexo e abstrato. O caso é 
sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no 
desenrolar do estudo.O caso pode ser similar a outros, mas é  ao mesmo tempo 
distinto, pois tem um interesse próprio, singular.” Ainda segundo Ventura (2007), o 
estudo de caso tem interesse em casos individuais, visando à investigação de um 
objeto bem delimitado, contextualizado e específico, para que, assim, possa ser 
realizada a busca das informações necessárias. 

Dessa forma, para a realização deste trabalho, foi aplicado um jogo para dois 
grupos separados: o primeiro para 12 escoteiros com idade entre 10 e 14 anos. E o 
segundo para 10 lobinhos com idade entre 7 e 10 anos. Esse jogo tem por objetivo 
promover o contato dessas crianças com a Tabela Periódica e verificar o 
conhecimento prévio que estes possuem de alguns elementos químicos. Esse jogo 
foi aplicado durante um dos encontros semanais na sede do Grupo Escoteiro Velho 
Lobo, sediado em Goiânia, Goiás. 

Os participantes foram divididos em duas equipes de forma aleatória. No 
primeiro momento do jogo eles realizaram um caça ao tesouro onde deveriam 
encontrar um total de 6 peças de uma quebra-cabeça da tabela periódica escolhidas 
propositalmente (Ca, F, Al, Au, Hg e U). 

Na segunda parte do jogo, os participantes deveriam identificar a posição 
correta de cada peça encontrada, que só terminou quando as duas equipes tivesse 
montado o quebra cabeça.  

 Os instrumentos utilizados para a coleta de dados dessa aplicação foram 
observação livre aliada às anotações de campo. Para Triviños 2008, este tipo de 
observação é usado na pesquisa qualitativa quando se deseja colocar em relevo a 
existência, a possibilidade de existência, de algum ou alguns traços específicos do 
fenômeno que se estuda, buscando a verificação de hipóteses. O mesmo autor 
também discorre sobre as anotações de campo no seguinte sentido:  

“(...) podemos entender as anotações de campo, por um lado, 
como todas as observações e reflexões que realizamos sobre 
expressões verbais e ações dos sujeitos, descrevendo-as, 
primeiro, e fazendo comentários críticos, em seguida, sobre as 
mesmas. Neste sentido, as anotações de campo podem referir-
se, principalmente, às entrevistas individuais e coletivas e à 
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observação livre. Por outro lado, as anotações de campo podem 
ter uma dimensão muito específica. E assim as entendemos 
quando estamos preocupados em delinear nosso 
comportamento como pesquisadores atuando como 
observadores livres de uma situação de investigação claramente 
delimitada (Triviños, 2008, p.154)”. 

 Importante salientar que demonstrar o uso da Tabela Periódica é um dos 15 
itens necessários para que o Escoteiro obtenha a Especialidade de Química. No 
caso presente, o examinador, responsável por determinar se o escoteiro conquistou 
ou não a especialidade, é um Chefe Escoteiro formado em Licenciatura em Química. 

Resultados e Discussões 

APLICAÇÃO 1. 

 Realizada com os escoteiros (10 a 14 anos). Dos doze escoteiros que 
participaram do jogo, apenas dois já tiveram contato com a Tabela Periódica, por 
conta dos conteúdos de Química estudados no colégio. Porem não ter o 
conhecimento prévio de tais conteúdos, não seria prejuízo para nenhum dos 
participantes, uma vez que, para atingir o objetivo do jogo, não se fazia necessário 
tais conceitos. 

Na primeira parte do jogo, as equipes deveriam encontrar as peças retiradas 
do quebra-cabeça e escondidas previamente pelos Chefes. Como as peças das 
equipes estavam escondidas no mesmo lugar (seis locais diferentes, duas peças por 
local), os jovens traçaram estratégias para que os outros não percebessem onde 
estavam “os tesouros”, tentando dificultar a caça dos outros, mesmo o pesquisador 
não evidenciando que ganharia quem terminasse primeiro. A partir dessa 
observação do pesquisador, podemos identificar algumas características do JOGO 
DE REGRAS. 

O Jogo de Regras é um jogo que gera a competição entre os indivíduos, por 
isso se faz necessário as regras. E com o surgimento da competição, vem a 
importância do uso das estratégias, e, nesse ponto, SOARES (2013) nos diz que: Os 
jogos carregam em si, problemas e desafios de vários níveis e que requerem 
diferentes alternativas e estratégias, sendo todos esses detalhes delimitados por 
regras. Ainda sobre estratégias, o mesmo autor as define como os objetivos a serem 
atingidos pelo jogador, de uma forma geral e que o levem à vitória de forma mais 
eficaz. 

 O fato de dividir os jovens em equipes não foi empecilho para nenhum deles, 
pois eles aceitaram e cumpriram a regra do jogo. Isso nos mostra outra 
característica do Jogo de Regra, que é o fato de ser, segundo Piaget (1978), uma 
atividade lúdica do ser socializado, isto é, é nessa faixa etária que os sujeitos 
começam efetivamente a se relacionar em sociedade e tentar se adequar aos 
aspectos, características e idiossincrasias da socialização. Logo, estar e trabalhar 
em grupo/equipe é uma característica mais comum aos indivíduos da fase III, faixa 
que congrega crianças entre sete e onze anos (Piaget, 1978). Notamos que os 
escoteiros participantes, de idades entre 10 e 14 anos mantém essa mesma postura, 
o que confirma a afirmação piagetiana na qual os jogos de regras são os únicos que 
se desenvolvem com a idade.  
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Após encontrar todas as peças, eles partiram para a montagem do quebra-
cabeça. A posição dos elementos foi identificada rapidamente, a partir da 
observação da disposição por ordem crescente de número atômico. Mesmo não 
sabendo o que significava o número, perceberam a periodicidade numérica 
característica da Tabela Periódica.  

Os elementos retirados foram: Ca, F, Al, Au, Hg e U. Estes foram escolhidos 
propositalmente, com o intuito de identificar se eles conheciam esses elementos e 
onde eles eram utilizados no dia a dia. E realmente conheciam. Fizeram as 
seguintes ligações: CALCIO, osso, leite, toddynho. FLÚOR, pasta de dente, dente. 
ALUMÍNIO, lata de bebidas. OURO, joias, componentes e placas de computador. 
MERCÚRIO, não apontaram nenhuma utilização. URÂNIO, bomba atômica, usina 
nuclear (foi citado Angra I e II, Chernobyl e Césio 137 nesse momento).  

Além desses elementos que foram propostos, os jovens apresentaram 
utilização de outros elementos, como o Nitrogênio, presente nos ciclos estudados na 
disciplina de Ciências; o Tungstênio, presente na composição de placas de 
computadores e celulares; o Ferro, que pode ser encontrado em alimentos e na 
composição de ligas metálicas. 

APLICAÇÃO 2. 

 Realizada com os lobinhos (7 a 10 anos).Dos 10 lobinhos que participaram do 
jogo, apenas uma manifestou conhecer a Tabela Periódica. Segundo a fala dela, 
“Meu irmão está estudando química, e ele tem uma” percebemos que esse conteúdo 
é muito específico para aqueles que estão em séries escolares mais avançadas, 
mas isso não inviabiliza o contato com a Tabela em si.  

Os lobinhos, em geral, não tiveram o cuidado de “esconder” o lugar das 
peças. Foi observado que a maioria não adotou uma estratégia para dificultar a caça 
da outra equipe. Quando encontravam logo gritavam para os membros da equipe. 
Com exceção de uma lobinha (nove anos) que fez e contou ao pesquisador que 
encontrou uma peça, mas só pegou quando a outra equipe não estava vendo. 
Apesar de um dos participantes adotar uma postura mais competitiva, percebemos 
que os lobinhos não tiveram essa percepção do jogo, até porque, durante a 
explicação do jogo, não foi evidenciado nenhuma regra que provocasse essa 
postura. Ou seja, como não faz parte do jogo e nem está internalizado nas crianças 
dessa faixa etária, não foi observado nenhuma ação que caracterizasse competição 
entre os participantes. 

Com os lobinhos foi mais difícil mantê-los agrupados em equipes, eles até 
sugeriram dividir a própria equipe para facilitar a busca das peças. Piaget (1978) diz 
que “A criança de sete anos abandona o jogo egocêntrico das crianças mais 
pequenas, em proveito de uma aplicação efetiva de regras e do espírito de 
cooperação entre os jogadores”.  

O livro “De Lobinho a Pioneiro” da União dos Escoteiros do Brasil (2013) nos 
diz que:  

“A infância intermediária é o período de desenvolvimento 
compreendido entre os 7 e os 10/11 anos de idade, 
aproximadamente. Os aspectos mais relevantes neste período 
são (...) a intensa atividade de recreação e socialização que a 
criança realiza em companhia de seus companheiros; a 
aparição do pensamento concreto, em substituição ao 
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pensamento mágico; e o início do processo de autonomia da 
criança em relação aos seus pais e ao seu lar.(UEB, 2013, p. 
12)”  

Essa observação nos mostra, apesar da idade dos participantes (a mesma 
idade citada por Piaget e pelo documento da UEB), o contrário. Ficou evidenciado 
durante o jogo que os lobinhos preferiram jogar sozinhos ao invés de participarem 
juntos, deixando de lado o espírito de cooperação entre os participantes. Podemos 
inferir que os lobinhos, nesse caso específico, parece não atingirem o estágio de 
declínio do jogo simbólico, a qual Piaget se refere. 

Na parte de montagem do quebra cabeça, os lobinhos identificaram 
rapidamente a posição dos elementos, sem dificuldade. Quando perguntados o 
porque eles colocaram as peças naqueles locais, eles responderam que observaram 
a ordem dos números de cima, que, no caso da Tabela Periódica utilizada no jogo, 
representava o número atômico. Mesmo não sabendo o que significava o número, 
perceberam a periodicidade numérica característica da Tabela Periódica.  

As crianças sabiam da utilização de alguns elementos químicos retirados, e 
quando perguntados fizeram as seguintes associações: CÁLCIO: leite, osso; 
ALUMÍNIO: retirado dos minérios nas camadas da Terra; FLÚOR: pasta de dente. 
OURO: retirado de minérios; MERCÚRIO: um planeta do Sistema Solar, poluição; 
URÂNIO: não soubereram fazer associações (mas quando falei sobre bomba 
atômica e energia nuclear, uma lobinha citou a bomba atômica feita de Hidrogênio).  

Após o encerramento do jogo,  foi observado que alguns continuaram 
“presos” aos acontecementos do jogo, contando para os chefes o que ocorreu na 
procura das peças. Como podemos perceber nas falas dos lobinhos: 

“Nossa chefe, como eles não encontraram aquela peça lá na 
janela?! Tava muito fácil.” 

“Esse caça ao tesouro dos elementos químicos foi bem legal” 

 Nessa parte ficou claro para o pesquisador a FUNÇÃO LÚDICA do jogo, ou 
seja o jogo proporcionou momentos de discontração, diversão, prazer para os 
participantes (KISHIMOTO, 1996). Porém, outros dois lobinhos, em especial, ficaram 
mais atentos a tabela periódica, olhando os nomes dos elementos, procurando 
elementos conhecidos. Já nesse ponto, percebe-se a FUNÇÃO EDUCATIVA do 
jogo, ou seja , o jogo ensina alguma coisa que agrega saber e conhecimento ao 
indivíduo (KISHIMOTO, 1996). 
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Resumo  

Este trabalho visou discutir conceitos químicos na visão de crianças (de 7 a 
10 anos) participantes do Movimento Escoteiro sob o olhar da Educação não formal, 
assim como mostrar a relação entre aspectos do Escotismo e características da 
educação não formal, e até da educação informal. A pesquisa foi do tipo estudo de 
caso, realizada com lobinhos do Grupo Escoteiro Velho Lobo de Goiânia, Goiás. 
Para identificar e coletar a fala dos participantes foi realizado um jogo com o intuito 
de que eles definissem química segundo o seu ponto de vista. O presente trabalho 
nos mostrou que o fato do indivíduo não ter contato prévio com a discussão 
científica não é empecilho para que se aprenda ciências.  

Palavras chave: movimento escoteiro, ensino de ciências, educação não formal. 

 
Introdução 

O Escotismo é, segundo Süffert (1995), um movimento educacional para 
jovens, sem vínculos partidários, voluntariado e sem fins lucrativos, apoiado pela 
participação de membros adultos, que assume o importante papel de estimulador e 
facilitador dentro do Movimento Escoteiro.  

 O Movimento Escoteiro foi criado por Lord Baden-Powell of Gilwell (nome 
completo, Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, chamado amigavelmente pelos 
escoteiros de B.P.) na Inglaterra. Paolillo e Imbernon (2009) destacam que 

 

 “em 1907 B.P. realizou um acampamento experimental na ilha de 
Brownsea, com 20 jovens entre 12 e 16 anos, de todas as classes 
sociais, no qual ensinou técnicas como primeiros socorros, 
observação, segurança, orientação, entre vários outros 
componentes. Nesse acampamento B.P. observou o quão bem 
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sucedido eram os métodos propostos quando aplicados a jovens que 
resolveu escrever tudo o que tinha ensinado à volta do „Fogo de 
Conselho‟ e assim nasceu o „Escotismo para Rapazes‟, publicado em 
1908 e vendido em bancas de jornal (p. 95)”. 

Thomé (2006) afirma que o propósito do Escotismo é contribuir para a 
formação e desenvolvimento do indivíduo, especialmente do caráter, auxiliando no 
desenvolvimento físico, intelectual, social, afetivo e espiritual, para, assim, participar 
de forma efetiva e útil em suas comunidades. 

O Escotismo é representado no Brasil pela União dos Escoteiros do Brasil 
(UEB), que é uma sociedade civil de âmbito nacional, de direito privado e sem fins 
lucrativos, de caráter educacional, cultural, beneficente e filantrópico, reconhecida de 
utilidade pública, que congrega os Grupos de Escoteiros no Brasil (UEB, 2015). A 
UEB está dividida em 3 níveis: nacional, regional, e local. 

 Os princípios do Movimento Escoteiro estão explicitados na Promessa e nos 
dez artigos da Lei Escoteira e, podem ser encontrados no manual de Princípios, 
Organizações e Regras (POR) da UEB. Paolillo e Imbernon (2009) citam os 
Princípios Escoteiros, e abaixo é mostrada a redação que os descreve: 

a) Deveres para com Deus  

b) Deveres para com o próximo  

c) Deveres para consigo mesmo  

Thomé (2006) caracteriza o Movimento escoteiro pelo conjunto dos seguintes pontos 
:  

a) Aceitação da Promessa e da Lei Escoteira: todos os membros  
assumem, voluntariamente, um compromisso de vivência da Promessa e da 
Lei Escoteira. 

b) Aprender fazendo: O aprendizado pela prática. O desenvolvimento da 
autonomia, baseado na autoconfiança e iniciativa. 

c) Vida em equipe: a descoberta e a aceitação progressiva de 
responsabilidade.   

d) Atividades progressivas, atraentes e variadas compreendendo: Jogos, 
habilidades e técnicas úteis, estimuladas por um sistema de distintivos. Vida 
ao ar livre e em contato com a natureza, além da interação com a 
comunidade. 

e) Desenvolvimento pessoal com orientação individual, considerando: A 
realidade e o ponto de vista de cada criança, adolescente ou jovem. A 
confiança nas potencialidades dos educandos. 

Esses cinco pontos definem o Método Escoteiro, que aplicado de forma 
planejada trilha os caminhos das crianças e dos jovens durante sua passagem pelo 
Escotismo. 

Um Grupo Escoteiro se organiza em “ramos”, que se distinguem por 
programas e atividades diferentes, e seguem o mesmo Método Escoteiro:  

a) Lobinho, para meninos e meninas de 7 a 10 anos, denominados lobinhos;  

b) Escoteiro, para rapazes e moças de 11 a 14 anos, denominados 
escoteiros;  
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c) Sênior, para rapazes e moças de 15 a 17 anos, denominados seniores;  

d) Pioneiro, para rapazes e moças de 18 a 21 anos (incompletos), 
denominados pioneiros. 

e) Membro Adulto, para homens e mulheres acima de 21 anos. 

 O Movimento Escoteiro faz uso de jogos e atividades para estimular o 
aprendizado de diversos temas, como por exemplo: lealdade, respeito ao próximo, 
caráter, além de conteúdos específicos como culinária, primeiros socorros, ciências 
e matemática. Esse estímulo parte, principalmente, do sistema de distintivos usados 
no Escotismo Brasileiro, o qual se dá o nome de especialidades (SÜFFERT, 1995). 
Cada criança e jovem pode conquistar a especialidade que tiver interesse, desde 
que esta seja regulamentada e proposta pela UEB. De acordo com a própria UEB 
(2015): “as especialidades propostas pela U.E.B. pretendem ser o ponto de partida, 
estimulando a obtenção e o exercício de habilidades em torno de um ponto 
específico, ajudando-o a desenvolver novas aptidões, motivando a exploração de 
novos interesses e, como consequência, ajudando-o a se tornar uma pessoa melhor 
preparada para enfrentar a vida”. 

As especialidades são distribuídas em cinco ramos de conhecimentos: 
Ciência e Tecnologia, Cultura, Desportos, Serviços e Habilidades Escoteiras. Cada 
especialidade está dividida em três níveis progressivos, Nível 1, Nível 2 e Nível 3, 
que se distinguem pela quantidade de itens conquistados em cada especialidades 
(sempre múltiplos de 3). O nível da especialidade não tem nenhuma relação com a 
faixa etária dos jovens. 

 Interessante salientar que o Movimento Escoteiro é definido como um método 
de educação não formal, já que as reuniões ocorrem em locais informais onde há 
processos interativos intencionais, fora dos ambientes formais de educação, ou seja, 
fora das escolas (Gohn, 2006). 

 Maarschalk (1988) define que,  

“a educação não formal processa-se fora da esfera escolar e é 
veiculada pelos museus, meios de comunicação e outras instituições 
que organizam eventos de diversas ordens, tais como cursos livres, 
feiras e encontros, com o propósito do ensinar a um público 
heterogêneo. A aprendizagem não formal desenvolve-se, assim, de 
acordo com os desejos do indivíduo, num clima especialmente 
concebido para se tornar agradável. (p. 137)”.  

 Esta definição também nos permite caracterizar o Escotismo como um tipo de 
educação não formal, já que termos desta se igualam aos termos explicitados no 
Método Escoteiro, como por exemplo, o fato de acontecer fora da esfera escolar ou 
ainda por instituições que organizam diversos eventos, como é o caso do Escotismo.  

A educação quando entendida como meio de ensino e aprendizagem possui 
três diferentes formas de serem adquiridas pelos indivíduos. São elas: educação 
formal, educação informal e educação não formal.  

Segundo Gohn (2006), a educação formal tem como espaço físico a escola, e 
é nela que ocorrem seus processos educativos e seus atos. Seus conteúdos são 
demarcados previamente e tem como educador os próprios professores. Em 
ambientes formais de educação pressupõe normas e regras de comportamentos 
instituídos pela própria escola e ainda requer tempo, local específico, pessoal 
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especializado. Ela tem caráter metódico e, normalmente, divide-se por classe de 
conhecimento. A educação informal tem seus espaços educativos demarcados por 
nacionalidade, localidade, idade, sexo, religião, etnia, ou seja, o espaço físico é 
determinado pela convivência cotidiana de cada indivíduo no seu processo de 
socialização. Nesse tipo de educação não temos conteúdos específicos, o que se 
aprende é carregado de valores e culturas próprios do meio. A educação informal é 
permanente e não organizada, os conhecimentos são repassados pelos pais, 
amigos, líderes religiosos, meios de comunicação, a partir das experiências 
anteriores. Já a educação não formal o educador é aquele com quem ou com que 
ocorre a interação, ela se dá em ambientes e situações construídos coletivamente. 
Tem por finalidade desenvolver conhecimentos sobre o mundo que está inserido os 
indivíduos e ajuda na construção da identidade coletiva do grupo. A educação não 
formal é sempre conduzida por processos intencionais, o que é uma característica 
importante de diferenciação. 

Sobre os resultados esperados na aplicação da educação não formal Gohn 
(2006) lista uma série de processos que poderão se desenvolver: 

1. consciência e organização de como agir em grupos coletivos; 
2. a construção e reconstrução de concepção (s) de mundo e sobre o mundo; 
3. a contribuição para um sentimento de identidade com uma dada comunidade; 
4. forma o indivíduo para a vida e suas adversidades (e não apenas capacita-o 

para entrar no mercado de trabalho); 
5. quando presente em programas com crianças ou jovens adolescentes a 

educação não formal resgata o sentimento de valorização de si próprio (o que 
a mídia e os manuais de autoajuda denominam, simplificadamente, como a 
autoestima); ou seja dá condições aos indivíduos para desenvolverem 
sentimentos de autovalorização, de rejeição dos preconceitos que lhes são 
dirigidos, o desejo de lutarem para de ser reconhecidos como iguais 
(enquanto seres humanos), dentro de suas diferenças (raciais, étnicas, 
religiosas, culturais etc.); 

6. os indivíduos adquirem conhecimento de sua própria prática, os indivíduos 
aprendem a ler e interpretar o mundo que os cerca. 

O resultado que aborda a ação do indivíduo dentro de grupos coletivos pode 
ser relacionado diretamente ao ponto do Método Escoteiro que define o Escotismo 
como um movimento de “Vida em Equipe”. Os resultados representados pelos 
tópicos 3, 4 e 5, dizem respeito ao aprendizado e formação individual, assim como o 
Método Escoteiro ,quando diz que o Escotismo oferece uma educação individual, 
visando a realidade e ponto de vista de cada membro. O ponto 6 está, de certa 
forma, relacionado ao “Aprender fazendo” do Método Escoteiro, já que ambos 
enfatizam a possibilidade do aprendizado a partir da prática, aplicando seus 
conhecimentos de forma progressiva. 
   Assim, considerando-se estes pressupostos, o presente trabalho tem como 
objetivo realizar um levantamento das concepções de jovens e crianças 
participantes do movimento escoteiro, sobre o termo Química, e como se relaciona 
com suas ações e atividades e também com a especialidade de Química presente 
no Guia de Especialidades do Movimento Escoteiro. 
 

Método  
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Esta pesquisa é caracterizada como uma pesquisa qualitativa do tipo estudo 
de caso, especificamente. Ventura (2007) cita Lüdke e André (1986) para definir 
estudo de caso: “estudo de caso como estratégia de pesquisa é o estudo de um 
caso, simples e específico ou complexo e abstrato e deve ser sempre bem 
delimitado. Pode ser semelhante a outros, mas é também distinto, pois tem um 
interesse próprio, único, particular e representa um potencial na educação. (p.284)” 
Ainda segundo Ventura (2007), o estudo de caso tem interesse em casos 
individuais, visando a investigação de um objeto bem delimitado, contextualizado e 
específico, para que, assim, possa ser realizada a busca das informações 
necessárias. 

Dessa forma, para a realização deste trabalho, foi aplicado um jogo para 5 
lobinhos com idade entre 7 e 10 anos, com o intuito de perceber como cada criança 
e jovem definiria o termo/ciência Química. Esse jogo foi aplicado durante um dos 
encontros semanais na sede do Grupo Escoteiro Velho Lobo, sediado em Goiânia, 
Goiás. 

O jogo foi dividido em dois momentos: no primeiro, os lobinhos deveriam 
escrever em folhas, utilizando apenas uma palavra, a definição de Química. As 
crianças estavam divididos por equipes. Um de cada equipe iria até o cartaz e 
escreveria a palavra de sua escolha. Após escrever a palavra, ele retornaria até sua 
equipe e iria próximo, até que todos os tivessem realizado a tarefa proposta. No 
segundo momento, discutiríamos o porquê das escolhas das palavras, e cada um 
deles definiria Química a partir do que foi escrito no cartaz anteriormente. Tanto a 
aplicação do jogo, quanto a discussão foram gravadas e, posteriormente, transcritas 
para a análise dos dados. As folhas com as palavras também foram analisadas. 

Cabe salientar que a definição do termo Química ou da Ciência Química, é 
um dos 15 itens necessários para que o Lobinho obtenha a Especialidade de 
Química. No caso presente, o examinador, responsável por determinar se o 
determinou conquistou ou não a especialidade, é um Chefe Escoteiro formado em 
Licenciatura em Química. 

A partir das falas dos lobinhos selecionamos trechos e palavras isoladas para 
definir as categorias de análises a serem discutidas neste trabalho. São elas: 
palavras exatas, no qual se encontram palavras que são próprias da linguagem da 
Química; palavras temáticas, que surgem a partir de uma relação entre a palavra 
escrita e a química; As categorias e as palavras e/ou trechos que as compõe estão 
apresentados na TABELA 1:  

 

CATEGORIAS FALAS/TRECHOS 

Palavras exatas 

 Substâncias 

 Líquidos tóxicos 

 Ciências 

 Ácido 

 Mistura de líquidos 

 Móleculas sólidas, líquidas e gasosas 

 Átomos de hidrogênio e carbono 
 

Palavras temáticas 

 Poções 

 Poções ácidas e explosivas 

 Fotossíntese 
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Tabela 1: Categorias de análises relacionadas à Química, identificadas a partir das falas dos 
lobinhos. 

Resultados e Discussões 

Nas citações das falas, será utilizada a letra C para indicar as falas do Chefe 
Escoteiro, e a letra L para indicar a fala dos Lobinhos, diferenciando-os pelos 
números colocados em seguida. 

A primeira categoria a ser analisada é a de “Palavras Exatas”, que englobam 
as palavras características da linguagem da Química. Como podemos perceber nas 
fala a seguir:  

 

C: Vamos começar. Substâncias. 

L1: Porque são líquidos tóxicos. E líquidos são meio que substâncias. 

C: E a química estuda esses líquidos tóxicos?  

L1: Sim. Faz misturas. 

 

L2: Eu. Escrevi que química tem haver com ciências. 

 

L5: Faz misturas de líquidos, faz algumas coisas que explodem, faz ácidos. 

 

L1: Moléculas sólidas, por exemplo, é uma juntinha da outra. Moléculas líquidas, por 
exemplo de água, é mais separado. Agora a de ar é tudo solta. 

 

Segundo Gohn (2006) “a educação não formal é aquela que se aprende „no 
mundo da vida‟, via os processos de compartilhamento de experiências, 
principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas” (p.28). E tais falas nos 
mostram que conteúdos científicos específicos estão chegando até as crianças e 
jovens por meios diferentes daqueles propostos pela educação formal. Podemos 
perceber que os conceitos e termos que utilizamos no vocabulário químico estão 
presentes na fala de crianças e jovens, mesmo que estes não tenham tido contato 
direto com a disciplina em ambiente escolar e nenhuma familiaridade com a ciência 
em si. 

Foram consideradas “Palavras Temáticas” aquelas palavras que de certa 
forma tem relação com a Química, porém tal relação não se dá de forma direta. Ou 
seja, são termos que os lobinhos encontram certa relação com a definição do termo 
Química de acordo com suas concepções, tais como:  

L2: Tem haver com as poções e ciência também tem um pouco disso. 

 

L4: E Química é o estudo das poções ácidas e explosivas. 

 

L1: O nome disso é fotossíntese. A planta puxa o gás carbônico e solta o oxigênio de 
dia, de noite ela faz exatamente o contrário.  
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Nessa categoria fica mais evidente como os lobinhos fazem a relação dos 
termos com a Química, pois a todo o momento nos deparamos com essa ligação, 
seja ela na televisão, na internet, convívio social, e até em outras disciplinas 
escolares.  

Ficou claro, tanto no momento da aplicação do jogo quanto na análise da 
transcrição das falas, que os lobinhos tendem a levar a explicação do que é Química 
para o lado da fantasia, do mágico, pois a todo momento eles falavam de “poções” e 
que não podemos tomar essas substâncias porque “nunca se sabe o que é, o que 
vai acontecer.” Isso se deve, principalmente, à influência da mídia e dos desenhos 
animados que abordam conceitos relacionados à ciência. Sobre isso, Mesquita 
(2008), afirma que: 

“Reconhecer as visões de ciência que permeiam o discurso 
implícito nos desenhos animados torna-se importante na 
medida em que estes discursos refletem e influenciam o 
pensamento das pessoas em geral; e, de forma mais evidente, 
influenciam as crianças e os jovens pelo fato de que estes 
estão formando seus conceitos e ideias sobre o mundo, e o 
desenho animado é um universo familiar ao jovem estudante 
(p. 425).” 

Por mais que esses termos pareçam vazios e infundados não podemos 
desconsiderá-los, pois é dessa forma que as crianças começam a construir suas 
definições de ciência, mais especificamente, neste trabalho, a Química. Nesse caso, 
elas se apropriam dos conceitos de forma natural e as vezes sem a percepção de 
que estão inseridas nesse processo. De acordo com Gaspar (2002),:  

“A aprendizagem de um novo conceito é um processo de 
desenvolvimento cognitivo longo, cuja construção apenas 
começa na ocasião em que ele é ensinado. Essa construção, 
por sua vez, se assenta na estrutura cognitiva que o aprendiz 
desenvolveu até esse momento, num processo contínuo 
iniciado desde os seus primeiros dias de vida em sociedade (p. 
180).” 

Confirmando o que os autores dizem sobre a educação não formal, a UEB em 
seu livro “Projeto Educativo do Movimento Escoteiro” salienta que “nenhum aspecto 
da educação pode ser reduzido ao sistema escolar ou a um período da vida, já que 
o ser humano tem necessidade e deve ter a possibilidade de aprender ao longo de 
toda sua existência” (p. 7).  
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Resumo 

O presente trabalho apresenta relatos/reflexões de uma experiência no ensino 
de Química vivenciada durante a realização de uma Feira de Ciências em uma 
escola de Ensino Médio do Sudeste Goiano. A atividade relatada diz respeito a 
inclusão de educandos com necessidades especiais em atividades diferenciadas de 
ensino aprendizagem. Neste trabalho, avaliar-se-á o caráter lúdico das Feiras de 
Ciências no processo de construção ativa do conhecimento. Objetivou-se através 
das atividades da Feira de Ciências estimular os educandos através de atividades 
lúdicas na intenção de incluí-los e socializá-los no ambiente escolar. Os resultados 
obtidos evidenciaram o êxito da experiência, constatado a partir das falas dos 
participantes, que expressaram alto grau de motivação, interesse e prazer por terem 
participado das atividades. Assim, através das atividades lúdicas mediadas por um 
professor, conseguiu-se criar situações/estratégias nas quais os educandos 
estabeleceram sua própria autonomia, construíram conhecimentos de forma 
prazerosa e efetiva, aprenderam a falar em público, a socializar-se e, principalmente, 
melhoraram sua auto-estima. 

Palavras chave: educação inclusiva, Feiras de Ciências, atividade lúdica. 

 
Introdução 
 As preocupações em relação a educação inclusiva tornaram-se um assunto 
importante a partir da garantia em lei da inserção de alunos com necessidades 
especiais no ensino regular. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional de 1996 (BRASIL, 1996) e a Declaração de Salamanca (1994), a 
educação especial é uma modalidade de educação escolar oferecida na rede regular 
de ensino, ou seja, a lei assegura o acesso e a permanência do aluno com 
necessidades especiais em todos os níveis e graus de ensino. 
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 O aluno de educação especial, assim como todos os demais, merece uma 
educação de qualidade, que garanta aos mesmos a construção de conhecimento de 
forma efetiva. E a construção de conhecimento pode ser facilitada se esses alunos 
tiverem contato com metodologias que garantam um aprendizado de forma 
autônoma, prazerosa e que motivem o aluno para o aprendizado. Uma metodologia 
promissora para isso é o trabalho com Feiras de Ciências, onde os alunos são 
responsáveis pela comunicação de projetos planejados e executados por eles 
próprios.  

Segundo Vygotsky (1994) a motivação é um dos fatores principais não só 
para o sucesso da aprendizagem, como também na aquisição de novas habilidades. 
O aluno de inclusão em especial precisa ser motivado a buscar o aprendizado de 
forma a superar as suas dificuldades. E uma atividade como as Feiras de Ciências 
proporcionam a estes alunos um ambiente rico de possibilidades para que ele possa 
interagir, comunicar-se, criar, ousar, e construir conhecimento. 

Durante a participação na Feira de Ciências o aluno tem a possibilidade de 
apresentar trabalhos para os quais dedicaram várias horas de estudo e pesquisa, 
onde buscaram, reuniram e interpretaram informações de forma a apresentar as 
mesmas ao público. Tais ações possibilitam aos alunos construir conhecimento 
científico de forma efetiva e ativa, ainda relacionando estes conhecimentos com 
suas relativas aplicações no cotidiano. E isso tudo, de forma lúdica e prazerosa. 

O lúdico pode trazer à sala de aula um momento de prazer e felicidade, 
acrescentando leveza à rotina escolar e fazendo com que o aluno se motive e 
construa conhecimentos de forma mais efetiva: “Brincar não é perder tempo, é 
ganhá-lo. É triste ter meninos sem escola, mas mais triste é vê-los enfileirados em 
salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação humana” (Carlos 
Drummond de Andrade). Dessa forma, um evento como as Feiras de Ciências, que 
apresentam natureza lúdica, poderiam proporcionar aos educandos de educação 
inclusiva (e todos os demais alunos) a construção do conhecimento de forma 
prazerosa dentro da escola. 

Mezzari (2009) afirma que além das Feiras de Ciências promoverem uma 
aprendizagem significativa, a participação dos alunos propicia o contato destes com 
a comunidade e com diversas áreas do conhecimento, onde estes não se limitam a 
simplesmente adquirir conhecimentos científicos, mas como consequência desta 
experiência formam-se também socialmente, ambientalmente e moralmente.  Pode-
se classificar as Feiras de Ciências como uma atividade lúdica, pois o lúdico está 
relacionado com a diversão e o prazer. 

Assim, com o objetivo de propiciar a aprendizagem com prazer (de forma 
lúdica) e, para além disso, promover a construção de diversos outros conhecimentos 
como falar em público, trabalhar em equipe, pesquisar e interpretar informações, 
aceitar ideias, expressar a sua opinião entre outros e ainda construir valores, 
propôs-se a alunos da educação inclusiva sua participação em duas Feiras de 
Ciências, uma dentro da escola e outra a nível municipal. Este artigo visa avaliar os 
resultados alcançados após esta participação e analisar o papel das Feiras de 
Ciências como uma atividade lúdica capaz de garantir a construção de 
aprendizagem com alunos da educação inclusiva. 

 
Metodologia 

A partir da participação de alunos da Educação inclusiva em duas Feiras de 
Ciências, uma dentro da escola e outra a nível municipal, pretende-se avaliar os 
resultados obtidos a partir de tal experiência, buscando-se mostrar o caráter lúdico 
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da construção de conhecimentos a partir da participação em atividades de Feiras de 
Ciências. 

Tal análise se desenvolveu a partir de uma pesquisa qualitativa, pois esta 
permite uma análise de dados sob uma perspectiva em profundidade ao invés de 
quantidade. Segundo Bogdan e Biklein (1994), a abordagem qualitativa intenciona 
captar a perspectiva dos participantes da pesquisa, o que foi realizado através de 
entrevistas e de observações realizadas pelos pesquisadores. 

 Segundo Gil (2008) pode-se definir entrevista como a técnica em que o 
investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o 
objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação. A entrevista é, 
portanto, uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma forma de 
diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se 
apresenta como fonte de informação. 

A entrevista foi escolhida neste caso por permitir uma maior participação dos 
educandos, que teriam assim maior liberdade em uma “conversa” que em um 
questionário. Antes da entrevista, os educandos foram informados claramente sobre 
quem era o responsável pela pesquisa, foi feita a apresentação do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e foi obtido o consentimento das partes. 

Enfim, este trabalho busca analisar o papel das Feiras de Ciências como uma 
atividade capaz de garantir a construção lúdica de aprendizagem com alunos da 
educação inclusiva. 

Os educandos participantes desta pesquisa fizeram parte e apresentaram 
trabalhos em duas Feiras de Ciências. A primeira delas, na própria escola em que 
estudavam, onde apresentaram seus trabalhos aos professores da escola, 
professores da Universidade convidados para avaliar os trabalhos, os gestores da 
escola e seus pares. 

A segunda Feira de Ciências foi a nível regional, tratando-se da IV Feira de 
Ciências da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão (UFG/RC). Nesta, os 
educandos apresentaram seus trabalhos junto a alunos de toda a cidade e região. 
Foram 99 trabalhos inscritos (Educação Infantil: 1; Ensino Fundamental 1: 11; 
Ensino Fundamental 2: 41; Ensino Médio: 43; Ensino Tecnológico: 3), envolvendo 
252 alunos e 42 Professores Orientadores. Participaram do Evento 20 Escolas, 
destacando-se ainda a visitação da comunidade acadêmica e da região durante a 
exposição dos trabalhos. 

Para o tratamento dos dados, utilizou-se a Análise Textual Discursiva 
(MORAES, 2007) onde as respostas dos alunos foram agrupadas em unidades de 
significados. Este tipo de abordagem corresponde a uma análise qualitativa de 
dados que se inicia com a denominada unitarização dos textos, que os fragmenta 
em unidades de significado. Após a unitarização, realiza-se o processo de 
categorização, que consiste em agrupar as unidades de significados semelhantes 
em categorias. E por último, na etapa de comunicação, são elaborados metatextos 
explicitando as concepções surgidas a partir das informações em combinação com 
os referenciais teóricos, onde foram criadas as categorias: “As Feiras de Ciências, 
uma atividade voluntaria e livre”; “As Feiras de Ciências e a motivação para o 
aprendizado”; “Feiras de ciências e o aprendizado através do erro” e “Feiras de 
Ciências, uma atividade lúdica que garante o aprendizado com prazer”. As 
categorias criadas serão discutidas a seguir. 

 
Resultados e Discussões 
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 No ano de 2015 desenvolveu-se em uma escola da cidade de Catalão/Goiás 
uma Feira de Ciências com o intuito de aproximar e motivar os alunos a construir 
aprendizagem de forma autônoma, significativa e com prazer (de forma lúdica). 
Nesta Feira de Ciências participaram dois grupos que apresentavam alunos da 
educação inclusiva. Um dos grupos apresentou o trabalho “Mini ar condicionado”, 
que tinha o intuito de demonstrar uma forma caseira de se refrescar do calor 
utilizando-se materiais reciclados. Neste grupo o aluno de inclusão apresentava 
deficiência mental leve. O outro grupo apresentou o trabalho “A gaiola de Faraday”, 
que tinha como objetivo demonstrar a blindagem eletrostática, sendo que o aluno de 
inclusão deste grupo apresentava déficit de aprendizagem. 
 A deficiência mental é classificada como um conjunto de problemas que afeta 
o intelecto de um indivíduo, porém não altera as demais funções do cérebro como 
muitos acreditam (FIGUEREDO, 2003). Também pode ser caracterizada por 
qualquer limitação funcional inferior aos padrões normais de funcionamento do 
organismo humano (FIGUEREDO, 2003). O aluno que participou da Feira de 
Ciências e apresentava deficiência mental trata-se de um aluno um pouco tímido em 
sala de aula, mas que quando se expressa o faz relativamente bem; é capaz de 
construir conhecimento, mas de forma mais lenta que os demais alunos e, em certos 
conteúdos, mas especificamente os conteúdos que abordam cálculos, o mesmo 
necessita de atendimento individualizado. Este aluno apresenta boa relação social e 
participa ativamente de todas as atividades desenvolvidas na escola. 
 Segundo Ciasca (1990), a dificuldade de aprendizagem é compreendida 
como uma “forma peculiar e complexa de comportamentos que não se deve 
necessariamente a fatores orgânicos e que são por isso, mais facilmente 
removíveis”. Caracteriza-se fundamentalmente pela presença de dificuldades no 
aprender, maiores do que as naturalmente esperadas para a maioria das crianças, 
gerando um aproveitamento pedagógico insuficiente e auto estima negativa 
(FIGUEREDO, 2003). A aluna que apresenta esta patologia é uma aluna muito 
participativa em sala de aula e dedicada aos estudos de forma a superar suas 
dificuldades; é uma aluna que não tem boa relação com o grande grupo da sala, ou 
seja, se relaciona em sala com poucas pessoas. Mesmo não tendo essa boa relação 
com a maioria dos alunos a mesma participa ativamente de todas as atividades 
desenvolvidas na escola. Apresenta maior dificuldade nas matérias de física, 
química, biologia e matemática, necessitando assim de um atendimento 
individualizado dos professores destas disciplinas. 
 Os alunos apresentaram seus trabalhos na escola para 
colegas, professores, comunidade e avaliadores. Estes últimos lançaram notas aos 
trabalhos e todos os grupos da escola foram classificados a partir desta nota, onde 
os projetos melhor classificados representariam a escola na Feira de Ciências que 
aconteceria posteriormente 
 na Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão. E os dois grupos que 
apresentavam entre seus membros alunos de inclusão atingiram nota para 
representar a escola na IV Feira de Ciências da UFG/RC. Vale destacar que as 
avaliações foram realizadas sem se levar em conta ou se destacar o caráter de 
inclusão dos grupos, sendo assim um processo imparcial. 
         Após a participação nas duas Feiras de Ciências entrevistou-se os alunos com 
o objetivo de se investigar como foi a sua participação nas Feiras de Ciências e se 
os mesmos construíram conhecimento durante as atividades vivenciadas. Neste 
trabalho, buscar-se-á avaliar se a atividade propiciou a construção de 
conhecimentos e ainda, se apresentou um caráter lúdico; para isto, analisar-se-á se 
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a mesma apresentou as seguintes características ligadas ao lúdico (SOARES, 
2008): - Deve apresentar um caráter não sério (HUIZINGA), ou seja, a atividade não 
deve ser imposta, deve ser uma coisa voluntária e livre; - A atividade proposta tem 
que ser divertida (grau de envolvimento dos alunos e o quanto eles se divertem de 
fato); - Faz-se necessário não só que a atividade seja divertida, mas a presença de 
regras, explícitas ou não, para que se possa iniciar o contato com a atividade lúdica 
e, como consequência, o aparecimento dos critérios esperados; - Deve propiciar a 
interação entre todos os envolvidos no processo; - Deve favorecer o aprendizado 
pelo erro; - Deve estimular a exploração e resolução de problemas, pois como é livre 
de pressões e avaliações, cria um clima adequado para a investigação e a busca de 
soluções. 
 Nos itens a seguir, descrever-se-á as categorias criadas no sentido de se provar 
o caráter lúdico da construção de conhecimento. 
 
As Feiras de Ciências, uma atividade voluntária e livre. 
 Logo no início da entrevista os alunos foram questionados sobre o que os 
levou a participarem das Feiras de Ciências e afirmaram que o seu intuito foi o de 
demonstrar a sua ideia/experiência para as pessoas. Um deles ainda citou seu 
interesse em solucionar o problema de calor que estava se enfrentando na época 
das Feiras de Ciências. Assim, percebe-se que a atividade cumpriu com um dos 
requisitos da ludicidade, sendo esta livre e voluntária. 
 Huizinga afirma que o lúdico é uma atividade livre, conscientemente tomada 
como „não - séria‟ e exterior à vida habitual; mas, ao mesmo tempo capaz de 
absorver o aluno de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e 
qualquer interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada 
dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo certa ordem e certas 
regras (HUIZINGA, 2007). 
 Assim, podemos afirmar que as Feiras de Ciências podem ser consideradas 
atividades lúdicas, pois esta não é uma atividade imposta pelos professores, pois 
apenas os alunos interessados apresentam seus trabalhos.  
          Vale destacar que os dois grupos não tiveram a influência de professores para 
desenvolver a ideia do seu projeto para as Feiras de Ciências. Realizaram as 
pesquisas e construiriam seus projetos apenas com o auxílio de seus colegas de 
grupo. A partir disso podemos ver aqui uma característica marcante tanto das Feiras 
de Ciências como das atividades lúdicas, a autonomia intelectual que foi 
desenvolvida pelos alunos, além do aprendizado de se trabalhar em equipe. Vale 
destacar que inclusive um dos alunos de inclusão apresenta problemas de 
socialização, tendo assim que superar tal obstáculo. 
          Seguindo o mesmo pensamento de Huizinga (2007), Caillois (2001) aponta 
como características do lúdico a liberdade. A liberdade está presente nas Feiras de 
Ciências, pois os alunos são livres para escolher o tema que mais lhe interessa para 
realizar a sua pesquisa. Os alunos de educação inclusiva escolheram o tema em 
conjunto com os demais alunos do seu grupo como pode-se inferir da afirmação de 
um dos alunos: [...] “Tive ajuda apenas do meu colega para montar meu trabalho”. O 
mesmo aluno afirma ainda que o seu objetivo era o de [...] “Demonstrar a nossa 
experiência, nossa ideia”.  Através dessas afirmações é possível perceber que os 
alunos demonstraram que apresentaram na Feira de Ciências um trabalho de sua 
escolha, o que confirma a ludicidade das Feiras, pois as mesmas são livres. 
        Observou-se através do tom de voz dos alunos quando afirmaram que 
escolheram o tema do projeto em grupo que os mesmos se sentiram incluídos no 
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grupo, pois tiveram sua opinião considerada na hora da escolha do tema do 
trabalho. E ainda o trabalho em equipe pode ser ressaltado, pois os alunos 
precisaram aprender a aceitar as ideias dos colegas para chegar a um consenso do 
tema a ser pesquisado. 
         Ao participar da Feira de Ciências os alunos demostraram-se mais desenvoltos 
do que em sala de aula, ou seja, em sala são alunos pouco participativos, tímidos e 
inseguros. E, ao participar das Feiras de Ciências, os mesmos afirmaram em 
entrevista que no início estavam nervosos, mas ao longo da apresentação se 
soltaram a sentiram-se bem falando sobre a suas ideias para as pessoas e sentiram-
se reconhecidos por aqueles que visitaram seu trabalho: [...] “Senti que meu trabalho 
foi reconhecido pelas pessoas da Feira”. Acredita-se que estas habilidades foram 
desenvolvidas a partir do caráter livre das Feiras, pois os alunos estavam falando 
sobre algo que construíram e pesquisaram, ou seja, sentiram-se seguros na hora de 
apresentar seu trabalho, pois foram eles que o construíram e isso os motivou e 
também ajudou a construir a auto-estima. 
      Mas o lúdico, mesmo sendo livre, apresenta regras (SOARES, 2013) e 
atividades com Feiras de Ciências também apresentam regras. Estas regras 
implicam em um contrato social de convivência entre os participantes. A participação 
ordenada em uma atividade lúdica apresenta a aceitação de funções, o que não 
deixa de ser uma regra.  
 
As Feiras de Ciências e a motivação para o aprendizado 

A motivação garante que um aluno seja capaz de construir conhecimento. Na 
educação inclusiva a motivação é essencial para a construção de aprendizagem dos 
alunos; estes devem ser motivados a superarem suas dificuldades. Para tanto, estes 
alunos devem ser incentivados a participarem das atividades desenvolvidas em sala 
e também na escola. “Em sala de aula os efeitos imediatos da motivação do aluno 
consistem com que ele se envolva ativamente nas tarefas pertinentes ao processo 
de aprendizagem, o que implica em ter escolhido esse curso de ação, entre outros 
possíveis ao seu alcance” (BORUCHOVITCH e BZUNECK, 2002, p. 11). 

 Pode-se considerar as Feiras de Ciências como metodologias que garantem 
a motivação dos alunos, porque as mesmas estimulam a exploração e resolução de 
problemas. As Feiras de Ciências constituem uma forma interessante de propor a 
solução de problemas, pois os alunos podem propor soluções para problemas 
cotidianos, o que ocorreu com o grupo que apresentou o trabalho denominado “Mini 
ar condicionado”; os mesmos afirmaram que tiveram a ideia a partir do problema de 
calor que estavam vivenciando. Ou seja, o problema enfrentado por eles em seu 
cotidiano os incentivou a buscar uma solução e esta foi apresentada nas Feiras de 
Ciências:  

A resolução de problemas propicia a simulação de situações-
problema que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o 
planejamento das ações; possibilitam a construção de uma atitude 
positiva perante os erros, uma vez que as situações se sucedem 
rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer da 
ação, sem deixar marcas negativas. (BRASIL, 1999, p. 46). 

  Nessa perspectiva de resolução de problemas se propicia que as Feiras de 
Ciências sejam uma metodologia motivadora, garantindo ao processo educativo os 
aspectos que envolvem a exploração, aplicação e explicitação do conceito 
vivenciado. A elaboração de um projeto para uma Feira de Ciências envolve a 
pesquisa do tema a ser trabalhado, a pesquisa do material a ser utilizado e a 
pesquisa dos conceitos científicos, ou seja, o aluno é autônomo. 
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         A motivação e a resolução de problemas são outras características que 
aproximam as Feiras de Ciências e o lúdico, permitindo assim classificar as Feiras 
como atividade lúdicas, pois as mesmas motivam os alunos e permitem que os 
mesmos proponham a solução para problemas e assim construam conhecimento 
efetivo. 
 
Feiras de Ciências e o aprendizado através do erro. 

   Autores como Kishimoto (1996) citam que o lúdico promove aprendizado a 
partir do erro, pois estimula o aluno a solucionar um problema e este não é 
constrangido quando erra. Ou seja, o aluno não sofre nenhum tipo de pressão ou 
constrangimento quando erra. Ao serem entrevistados, os alunos afirmaram que ao 
longo da construção dos seus projetos tiveram que consertar/melhorar algo para 
atingir seu objetivo. Um dos alunos cita que pesquisou na internet como poderia 
construir uma gaiola de Faraday e ao construir e testar a gaiola observou que as 
ondas eletromagnéticas não eram totalmente isoladas apenas por uma tela de 
alumínio como citado em suas pesquisas. Desta forma, precisou resolver o problema 
e fez novas pesquisas e descobriu que se envolvesse a gaiola em papel alumínio as 
ondas eletromagnéticas seriam totalmente isoladas. Ou seja, observa-se através da 
fala do aluno que ao observar que o seu projeto de início não atingiu os objetivos, 
teve que descobrir o porquê/o que estava errado e resolver este problema. Assim, 
teve que fazer novas pesquisas e novos testes e a partir disso construiu 
conhecimento de forma autônoma, bem como adquiriu outras habilidades como a 
capacidade de pesquisar e “digerir” informações e ainda a autonomia, características 
comuns tanto das atividades lúdicas quanto das Feiras de Ciências. 

Kishimoto (1996) defende o uso do jogo na escola, justificando que o jogo 
favorece o aprendizado pelo erro e estimula a exploração e resolução de problemas, 
pois, como é livre de pressões e avaliações cria um clima adequado para a 
investigação e a busca de soluções. O benefício do jogo está nessa possibilidade de 
estimular a exploração em busca de resposta e em não se constranger quando se 
erra (KISHIMOTO, 1996). 

Miranda Neto et al (s. d), afirmam que a realização de uma Feira de Ciências 
faz com que o aluno envolvido realize uma busca por conhecimentos que 
possibilitam o encontro de diferentes fontes de informação que vão desde a 
pesquisa a livros, artigos de jornais e revistas, sites, entre outros. Essa busca pelo 
conhecimento foi proporcionada pela proposta inicial e ainda mais pelo erro nos 
projetos dos alunos, que os fizeram buscar o conhecimento em diferentes fontes e 
conversas entre as equipes. 

O erro nos projetos também permitiu o trabalho em grupo, pois observou-se 
através da análise da entrevista que os alunos grupos discutiram dentro dos grupos 
para descobrir qual era o problema e também como solucioná-lo. Outra 
característica comum às Feiras de Ciências e às atividades lúdicas é que estas são 
metodologias que permitem o trabalho em equipe e a construção de conhecimento 
através da cooperação entre os alunos. 

Segundo Mezzari (2011) os trabalhos em equipe favorecem a formação de 
valores éticos, além de possibilitar a aceitação das diferenças (culturais, políticas, 
sociais e religiosas), tornando os envolvidos sujeitos críticos, reflexivos e atuantes 
na comunidade.  
           Nesse sentido, o processo de aprendizagem é socializador e deve ser visto 
como fruto de um trabalho coletivo, no qual o aluno interage com o meio ambiente, 
pessoas e recursos. “A criança, desde que nasce, interage de diversas maneiras no 
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ambiente físico e, por isso mesmo, está aprendendo continuamente. Nesse sentido, 
deve ser vista como parte de um todo que a modifica e que é modificado por ela” 
(SANTA CATARINA, 1998, p. 118). 
            O erro garantiu aos alunos a construção de conhecimento, pois para resolver 
tal erro os alunos foram autônomos refletiram e pesquisaram formas de resolvê-lo. 
Assim, mais uma vez, se percebe que as Feiras de Ciências se aproximam do 
contexto lúdico ao desenvolverem o aprendizado através do erro e sem se 
constranger o aprendiz. 
 
Feiras de Ciências uma atividade lúdica que garante o aprendizado com prazer. 
            Durante a análise das entrevistas ficou claro que os alunos se divertiram 
construindo e apresentando os seus projetos nas Feiras de Ciências das quais 
participaram. Os mesmos citaram na entrevista que foi legal, prazeroso e divertido 
participar das Feiras de Ciências: [...] “Foi divertido; tive ajuda dos meus colegas 
para montar o trabalho”; [...] “Foi legal montar o trabalho e participar da Feira”; [...] 
“Tive ajuda dos meus colegas e assim foi divertido”. 
           Acredita-se que os mesmos se divertiram, pois, se motivaram a buscar e a 
construir conhecimento.  Observou-se essa motivação principalmente nos alunos da 
educação inclusiva. Na Feira de Ciências da UFG/RC os alunos não tinham nenhum 
estigma de necessidades especiais e puderam de fato ser incluídos na educação e 
divulgarem seus trabalhos junto a todos os demais alunos sem serem marcados. 
           As Feiras de Ciências são metodologias que promovem o aprendizado com 
prazer, pois superam o modelo tradicional de ensino baseado na 
transmissão/recepção do conteúdo, ou seja, ao participar de uma Feira de Ciências 
o aluno, seja este especial ou não, se envolve totalmente (fisicamente, 
emocionalmente e intelectualmente) na construção do aprendizado, torna-se sujeito 
ativo na construção de aprendizado.  
 Além do aprendizado cognitivo o aluno que desenvolve um projeto e participa de 
uma Feira de Ciências tem contato direto com pessoas e desenvolve habilidades 
pessoais como aprender a trabalhar em equipe, a comunicar-se e, principalmente, a 
aceitar as ideias e os valores morais como o respeito a diversidade existente entre 
as pessoas, o respeito ao social e aos outros. Segundo Gentile (2005) o aluno 
emocionalmente envolvido com o conteúdo aprende mais.  Acredita-se assim que 
através das atividades lúdicas desenvolvidas durante as Feiras de Ciências houve 
um envolvimento maior dos alunos que em aulas comuns. Percebeu-se também que 
são extremamente enriquecedoras tais práticas dentro das escolas, além de que 
atividades desse porte envolvem todas as esferas da instituição, que podem apreciar 
um dia de entretenimento e conhecimento mais significativo.  
       Durante as entrevistas os alunos expressaram que gostaram e acharam 
divertido participar das Feiras de Ciências porque estas saíram da rotina das aulas 
normais e ainda afirmaram que sentem a necessidade de terem mais aulas 
diferenciadas: [...] “Seria mais legal ter aulas diferenciadas, a gente aprenderia 
mais”; [...] “A gente aprende mais construindo projetos, gostaria de ter mais aulas 
para construção de projetos”; [...] “A gente aprende mais na prática”. Assim, através 
das falas dos entrevistados observa-se que atividades diferenciadas em que os 
alunos são os sujeitos ativos como as Feiras de Ciências facilitam a aprendizagem, 
pois os alunos constroem o conhecimento de forma prazerosa e ainda possibilitam a 
inclusão dos alunos. Sanches (2005) corrobora com essa ideia, afirmando que a 
educação inclusiva só existe se forem introduzidas nas salas de aula estratégias e 
práticas diferentes daquelas que tradicionalmente se praticam. 
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 A Feira de Ciências é metodologia lúdica, pois ao desenvolveram um projeto 
para apresentar o aluno fica livre de qualquer tipo de pressão e pode apresentar 
algo que seja relevante para seu cotidiano; dessa forma o mesmo aprende e se 
diverte ao mesmo tempo. Assim, mais uma vez pode-se afirmar que as Feiras de 
Ciências podem ser consideradas atividades lúdicas, pois promovem a construção 
de conhecimentos com prazer e alegria. 

 
Considerações Finais:  
           Assim, após a análise das entrevistas, pode-se afirmar que as Feiras de 
Ciências podem ser consideradas atividades lúdicas por serem livres de pressão, 
voluntárias, prazerosas, possuírem regras, permitirem a resolução de problemas 
cotidianos e por estimularem a construção de conhecimento a partir do erro.  
          Após as análises, conclui-se que a participação em Feiras de Ciências 
propiciou a aquisição de conhecimentos com alunos da educação inclusiva, 
ajudando-os a superar diferentes barreiras e proporcionando o desenvolvimento da 
criatividade, da autonomia e da auto estima. A participação dos alunos se constituiu 
em um atividade livre e voluntária que propiciou a motivação e a resolução de 
problemas, permitiram o trabalho em equipe e a construção de conhecimento 
através da cooperação entre os alunos, desenvolveu o aprendizado através do erro 
e sem se constranger o aprendiz, os alunos se divertiram construindo e 
apresentando os seus projetos nas Feiras de Ciências e aprenderam a comunicar-se 
e, principalmente, a aceitar as ideias e os valores morais como o respeito a 
diversidade existente entre as pessoas, o respeito ao social e aos outros. 

Assim, acredita-se que a inserção de Feiras de Ciências nas escolas permite 
a inclusão dos alunos com necessidades especiais, pois estas permitem que os 
alunos possam superam as diversidades existentes entre eles e barreiras. 
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Resumo  
O objetivo deste trabalho foi pesquisar/compreender o papel do jogo didático na 

construção de uma aprendizagem efetiva, onde se fez uso da abordagem qualitativa 

e da pesquisa bibliográfica para levantar referências que corroboram com está ideia. 

A análise da literatura permitiu a conclusão de que os jogos são capazes sim de 

promover aprendizagem efetiva por superarem o modelo tradicional de ensino 

baseado na transmissão/recepção do conteúdo e tornarem as aulas mais dinâmicas 

e ainda por motivarem os educandos a serem sujeitos ativos e construtores de 

conhecimento. Mas para tanto, o jogo deve equilibrar as funções lúdica e educativa, 

ou seja, o jogo não pode ser apenas divertido ou apenas educativo, o mesmo deve 

equilibrar as duas funções de modo a garantir que o educando aprenda e se divirta 

ao mesmo tempo. Assim, conclui-se jogo didático é um recurso que se utilizado de 

forma correta garante a construção de aprendizagem efetiva. 

Palavras chave: Jogos didáticos. Aprendizagem efetiva. Historicidade. Papel do 

professor.  

 
Introdução 

Observa-se que no Ensino Tradicional de Química o indivíduo interage 
apenas com um conhecimento pronto e acabado baseado na transmissão e 
recepção das informações/conteúdo, o que não contribui para a construção de um 
conhecimento efetivo, ou seja, as metodologias tradicionais de ensino acabam 
deixando a disciplina de química chata aos olhos dos educandos e desmotivando os 
mesmos pelo aprendizado BRASIL, 1999). 
  Acredita-se que há a necessidade de se adotar recursos didáticos que 
possibilitem ensinar a Química de forma mais dinâmica e interativa para que esta 
atinja o objetivo de formar cidadãos autônomos, conscientes e capazes de construir 
e reconstruir o conhecimento. Os jogos didáticos são recursos que possibilitam a 
construção efetiva de conhecimentos através da motivação do educando. 
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Experiências anteriores de se trabalhar com jogos didáticos que possibilitaram a 
construção e reconstrução de conhecimentos relacionados com termoquímica, pois, 
durante o jogo didático o educando foi estimulando a explorar o conteúdo curricular 
para resolver problemas corroboram com esta afirmação (ADAMS, 2014). Ou seja, o 
jogo promoveu além da diversão a (re)construção de um conhecimento já 
construído. 

A liberdade e a natureza “não seria” são características marcantes dos jogos 
(HUIZINGA, 2007). E essas características podem contribuir com o uso dos jogos na 
construção da aprendizagem efetiva, ou seja, por não ser imposto o jogo chama a 
atenção dos educandos, o mesmo voluntariamente irá jogar e consequentemente irá 
construir ou reconstruir conhecimento. 

Portanto, o jogo didático deve ser capaz de promover a motivação do 
educando, pois se o mesmo estiver motivado irá buscar o conhecimento e assim 
construir uma aprendizagem efetiva. Assim, os jogos didáticos fornecem a 
possibilidade do educando ser sujeito ativo e construtor do seu conhecimento, 
tornando o mesmo autônomo. 

Acredita-se que pesquisar a importância dos jogos didáticos para a 
construção de um conhecimento efetivo irá contribuir para incentivar o professor a 
ser mediador do conhecimento de forma a selecionar, organizar e problematizar os 
conceitos possibilitando o avanço intelectual do aluno. Portanto, o jogo didático é um 
recurso importante na mediação do conhecimento, pois estimula o educando a 
pensar enquanto trabalha com um material concreto, o jogo. Ou seja, tudo que ele 
possa manusear, refletir e reorganizar a aprendizagem acontece com mais facilidade 
e entusiasmo, pois ele aprende sem perceber, aprende brincando. 

 
Metodologia 
 O presente trabalho foi desenvolvido na perspectiva da pesquisa qualitativa. 
Minayo (2010, p. 21) ao abordar a pesquisa qualitativa esclarece que: a pesquisa 
qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências 
Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. 
Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, 
das crenças, dos valores e das atitudes.  [...] Desta forma, a diferença entre 
abordagem quantitativa e qualitativa da realidade social é de natureza e não de 
escala hierárquica. 

Para levantamento dos dados utilizou ainda da pesquisa bibliográfica. 
Segundo Gil (2010) a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já 
publicado com o objetivo de analisar posições diversas em relação a determinado 
assunto. 

O tema tratado neste trabalho de pesquisa “O papel do jogo didático para a 
construção de uma aprendizagem efetiva” teve como principais referências as obras 
de Soares (2013) “Jogos e Atividades Lúdicas para o Ensino de Química e 
Kishimoto (1996), Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a Educação.  

Ou seja, este trabalho buscou diagnosticar em obras literárias, dissertações e 
artigos acadêmicos se existe relação entre o lúdico e a construção de conhecimento 
efetivo. Para discussão organizou-se os resultados em duas categorias 
denominadas: “ Jogos didáticos e a motivação para o aprendizado” e “Jogo didáticos 
e a construção ativa do conhecimento”. 

 
Resultados e Discussões:  
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Vários autores corroboram com a eficiência dos jogos didáticos para 
despertar o interesse dos alunos pela Química e como implicação desse interesse 
do aluno a construção de uma aprendizagem efetiva dentre eles podemos citar 
SOARES et al, 2003; KISHIMOTO, 1996; CHATEU, 1984; CABRERA, 2005; 
LOPES, 2000; SANTANA 2012; SOARES, 2013; CAVALCANTI & SOARES, 2009; 
MELO, 2005.  

A maioria desses autores destaca os jogos como elementos motivadores e 
facilitadores do processo de ensino e aprendizagem de conceitos científicos. 
Destacam que o objetivo dos jogos ou das atividades lúdicas não se resume apenas 
a facilitar que o aluno memorize o assunto abordado, mas sim a induzí-lo ao 
raciocínio, à reflexão, ao pensamento, a criticidade e, consequentemente, à 
(re)construção do seu conhecimento efetivo. 

Segundo Murcia (2005, p. 10) as características do jogo permitem que ele 
seja um veículo de ensino e aprendizagem e comunicação ideal para o 
desenvolvimento da personalidade e da inteligência dos alunos. Segundo Santana 
(2012) o lúdico é um importante instrumento de trabalho para a elaboração do 
conhecimento. 
  

Jogos didáticos e a motivação para o aprendizado 
O aluno precisa ser motivado a ser sujeito ativo na construção de 

aprendizagem. E se essa motivação for associada a diversão proporcionar-se-á a 
busca pelo aprendizado de forma prazerosa e efetiva. O jogo didático é um recurso 
que se desenvolvido corretamente proporciona aprendizado e diversão. Desta 
forma, os jogos didáticos se destacam como um poderoso recurso facilitador do 
processo de ensino e aprendizagem, pois, jogos promovem aprendizado com 
prazer.  

Para Valente (2005) os jogos são mais do que simples exercícios; 
oportunizam ao aluno aprender a ser crítico e confiante em si mesmo; não apenas a 
pensar, mas incentiva a troca de ideias, contribuindo para o desenvolvimento da 
autonomia. Ou seja, o lúdico proporciona que o aluno seja autônomo a partir da 
motivação pelo aprendizado 

Lopes (2000, p. 23), afirma que “o jogo em si possui componentes do 
cotidiano e o envolvimento desperta o interesse do aprendiz, que se torna sujeito 
ativo do processo”. 

Segundo Cavalcanti & Soares (2009) o uso de jogos didáticos para abordar 
conceitos químicos surge como alternativa para minimizar dificuldades como a 
desmotivação pelo aprendizado, pois o jogo pode atribuir sentido a partir de uma 
atividade que envolve diversão e simulação do real. Ou seja, inserir a ludicidade no 
Ensino de Química pode despertar o interesse e a participação dos alunos nas aulas 
e, como consequência, aumentar a motivação do educando para o aprendizado e 
promover ainda a construção de conhecimentos efetivos. De acordo com Almeida 
(1998) uma boa aprendizagem exige a participação ativa do aluno, de modo a 
construir e reconstruir o seu próprio conhecimento. Libâneo (1994), afirma ainda que 
a motivação é a chave que proporciona ao aluno o aprendizado. 

Robaina (2008, p. 13) enfatiza também o poder que os jogos têm de 
transformar aulas comuns em momentos de um ensino eficiente, criativo e prazeroso 
para os alunos. Além de propiciar aos professores a diversificação de suas aulas, 
tornando-as mais interessantes, criativas e desafiadoras. 

Ainda segundo Grassi (2008, p. 103) a utilização dos jogos e brincadeiras na 
educação, no trabalho pedagógico e psicopedagógico com sujeitos que apresentam 
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ou não dificuldades de aprendizagem apresenta-se como uma alternativa 
interessante, pois pode despertar o interesse e o desejo de aprender e, ao mesmo 
tempo, pode possibilitar o desenvolvimento de estruturas de pensamento mais 
elaboradas, a apropriação e a construção de conhecimentos, enfim a aprendizagem. 

 O lúdico pode ser considerado prazeroso, por ter a habilidade de absorver o 
indivíduo intensamente e totalmente, promovendo o entusiasmo. É este aspecto de 
implicação emocional que torna o lúdico uma atividade motivacional, capaz de 
promover um estado de vibração e euforia. 

Segundo Cavalcanti & Soares (2009) o uso de jogos didáticos para abordar 
conceitos químicos surge como alternativa para minimizar dificuldades como a 
desmotivação pelo aprendizado, pois o jogo pode atribuir sentido a partir de uma 
atividade que envolve diversão e simulação do real. Ou seja, inserir a ludicidade no 
Ensino de Química pode despertar o interesse e a participação dos alunos nas aulas 
e, como consequência, aumentar a motivação do educando para o aprendizado e 
promover ainda a construção de conhecimentos importantes para a formação cidadã 
dos educandos. De acordo com Almeida (1998) uma boa aprendizagem exige a 
participação ativa do aluno, de modo a construir e reconstruir o seu próprio 
conhecimento.   

Jogos didáticos e a construção ativa do conhecimento. 
A exploração do aspecto lúdico, pode se tornar uma técnica facilitadora na 

elaboração de conceitos, no reforço de conteúdo, na sociabilidade entre os alunos, 
na criatividade e no espírito de competição e cooperação, tornando esse processo 
transparente, ao ponto que o domínio sobre os objetivos propostos na obra seja 
assegurado (FIALHO, 2007, p. 16). 

Segundo Murcia (2005) as características do jogo didático permitem que ele 
seja um veículo de ensino e aprendizagem e comunicação ideal para o 
desenvolvimento da personalidade e da inteligência dos alunos. 

O lúdico não está pautado numa postura de educador que deixa o educando 
brincar apenas para passar o tempo, sem nenhum objetivo. Ao contrário, o lúdico é 
um recurso pedagógico que envolve a brincadeira de maneira séria, pois deve ser 
visto como um fator de aprendizagem significativa para o educando, possibilitando o 
desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social. 

As atividades lúdicas revelam-se como estímulos de grande potencial no que 
se refere ao processo ensino e aprendizagem, ou seja, trata-se de um recurso 
metodológico rico, capaz de promover além do desenvolvimento lógico do raciocínio, 
interatividade, troca de experiências, garantidas e proporcionadas em situações 
socializadoras intra e extraclasse. 

De acordo com Proença (2002) os jogos oferecem um contato simulado com 
a realidade modelada, permitindo tanto um espaço de vivência e apreciação quanto 
de experimento e reflexão. 

O jogo oferece estímulo e o ambiente necessários para propiciar o 
desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos além de permitir que o professor 
amplie seus conhecimentos sobre técnicas ativas de ensino e desenvolva suas 
capacidades pessoais e profissionais, estimulando-o a recriar sua prática 
pedagógica (BRASIL, 1999). 

Segundo Melo (2005), vários estudos a respeito de atividades lúdicas vêm 
comprovar que o jogo, além de ser fonte de prazer e descoberta para o aluno é a 
tradução do contexto sócio - cultural - histórico refletido na cultura, podendo 
contribuir significantemente para o processo de construção do conhecimento do 
aluno como mediadores da aprendizagem 
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Brougére (1998) acredita que a aprendizagem pelo jogo é muito provável, a 
partir do momento em que se mantem as características do jogo, tais como a 
presença das regras, o domínio de parte da língua, a incerteza, a decisão e certo 
caráter de frivolidade. Características a serem exploradas posteriormente. 

“A aprendizagem é tão importante quanto o desenvolvimento social e o jogo 
constituem uma ferramenta pedagógica ao mesmo tempo promotora do 
desenvolvimento cognitivo e do desenvolvimento social [...]”. (ANTUNES, 2003, p. 
14). 

De acordo com Melo (2005), vários estudos a respeito de atividades lúdicas 
vêm comprovar que o jogo, além de ser fonte de prazer e descoberta para o aluno, é 
a tradução do contexto sócio histórico refletido na cultura, podendo contribuir 
significativamente para o processo de construção do conhecimento do aluno como 
mediador da aprendizagem. Aprender e ensinar brincando, enriquece as visões do 
mundo e as possibilidades de relacionamento e companheirismo, de socialização e 
troca de experiências, de conhecimento do outro e respeito às diferenças e de 
reflexão sobre as ações (CABRERA & SALVI, 2005). O lúdico é um importante 
instrumento de trabalho no qual o mediador, no caso o professor, deve oferecer 
possibilidades para a elaboração do conhecimento, respeitando as diversas 
singularidades. Essas atividades, quando bem exploradas, oportunizam a 
interlocução de saberes, a socialização e o desenvolvimento pessoal, social e 
cognitivo. 

A aprendizagem vai ser influenciada devido à relação emocional e pessoal 
que o estudante estabelece quando está jogando, tornando-se sujeito ativo do 
processo de ensino e aprendizagem no qual se insere diretamente, ou seja, ele vai 
aprender enquanto brinca. Como as atividades lúdicas integram e acionam as 
esferas motora, cognitiva e afetiva dos seres humanos, elas, ao trabalharem o lado 
emocional do aluno, influenciam diretamente o processo de ensino e aprendizagem.  

Para Vigotsky (2007), o aluno exerce um papel ativo no processo de 
aprendizagem, por apresentar condições de relacionar o novo conteúdo a seus 
conhecimentos prévios, e o professor se torna o responsável por criar zonas de 
desenvolvimento proximal, ou seja, proporciona condições e situações para que o 
aluno transforme e desenvolva em sua mente um processo cognitivo mais 
significativo. 

Grando (1995) endossa a ideia de que a construção de conhecimentos 
através do jogo didático pode ser proporcionada pela resolução de problemas, 
motivando o aluno para o aprendizado O jogo e a resolução de problemas se 
apresentam impregnados de conteúdo em ação e que, psicologicamente, envolvem 
o pensar, o estruturar-se cognitivamente a partir do conflito gerado pela situação-
problema. A ação no jogo, tanto quanto no problema, envolve um objetivo único que 
é vencer o jogo ou resolver o problema e, em ambos os casos, o estudante se sente 
desafiado e motivado a cumprir esse objetivo. Atingir o objetivo implica em dominar, 
em conhecer, em compreender todos os aspectos envolvidos na ação e, portanto, 
produzir conhecimento. 

Segundo a literatura os jogos didáticos podem ser usados para apresentar 
obstáculos e desafios a serem vencidos como forma de fazer com que o educando 
atue em sua realidade. O desafio é algo que também pode despertar a 
aprendizagem. 

Outro benefício do jogo está na possibilidade de se estimular a exploração em 
busca de respostas e em não se constranger quando se erra. Segundo Vygotsky 
(1989) o erro também permite um processo de ensino e aprendizagem e ainda pode 
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ser usado para estimular o pensamento reflexivo do educando; assim este tem a 
oportunidade de construir conhecimento de forma efetiva.  Kishimoto (1996) 
corrobora com as ideias de Vygotsky justificando que o jogo favorece o aprendizado 
pelo erro e estimula a exploração e resolução de problemas, pois, como é livre de 
pressões e avaliações cria um clima adequado para a investigação e a busca de 
soluções. 

A aprendizagem efetiva é um processo interativo onde o aluno participa 
ativamente da construção de seu conhecimento. Os jogos devem ser vistos como 
uma ferramenta a ser utilizada dentro do conteúdo programático do professor e 
atraente ao aluno, porque os mesmos podem estimular o Desenvolvimento da 
inteligência e maio interesse em aprender algo considerado chato e sem 
importância. Portanto o ato de aprender deve ser visto como algo que dá prazer. 

O jogo didático promove a aprendizagem efetiva por ter a capacidade de 
estimular a curiosidade, a iniciativa de participação e a autoconfiança do aluno; 
como também aprimora o desenvolvimento de habilidades linguísticas, mentais e de 
concentração, e exercitam interações sociais e trabalho em equipe (VYGOTSKY, 
1989). 

Por meio do jogo didático há o desenvolvimento de conhecimentos outros 
como de aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a 
fazer; desenvolvendo o companheirismo; aprendendo a aceitar as perdas, testar 
hipóteses, explorar sua espontaneidade criativa, possibilitando o exercício de 
concentração, atenção e socialização. O jogo é essencial para que seja manifestada 
a criatividade e o educando utilize suas potencialidades de maneira integral, indo de 
encontro ao seu próprio eu. 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio do Ministério da Educação 
(BRASIL, 2008) sugerem que os jogos e as brincadeiras são elementos muito 
valiosos no processo de apropriação do conhecimento. Permitem o desenvolvimento 
de competências no âmbito da comunicação, das relações interpessoais, da 
liderança e do trabalho em equipe, utilizando a relação entre cooperação e 
competição em um contexto formativo. O jogo oferece o estímulo e ambiente 
propício que favorecem o desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e 
permite o professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, 
desenvolver capacidades pessoais e profissionais para estimular nos alunos a 
capacidade de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira, 
lúdica, prazerosa e participativa de relacionar-se com o conteúdo escolar, levando 
uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos. 

 As funções dos jogos na educação são bem distintas, mas estabelece-se em 
reciprocidade e intercambio constante, sendo estes capazes de divertir e, ao mesmo 
tempo, educar no sentido amplo da palavra, considerando, entretanto que a 
exclusão de uma delas torna a proposta inviável e desconexa de objetivos 
pedagógicos, inadequada, porém à construção de conhecimentos significativos. 
Kishimoto (1996) alerta que o jogo didático deve possuir tanto função lúdica (que 
está relacionada ao caráter de diversão e prazer que o jogo propicia), quanto a 
função educativa (que se refere à apreensão de conhecimentos, habilidades e 
saberes). Assim, para que um jogo atinja os objetivos propostos a função lúdica e 
educativa devem estar em equilíbrio para que o educando construa aprendizado 
efetivo com prazer. Se o jogo for mais divertido do que educativo deixa de ser um 
jogo didático e passa a ser apenas um momento de descontração na aula sem 
objetivo de construção de aprendizagem efetiva, e se o jogo for mais educativo que 
divertido também perde as características de jogo didático, passa a ser apenas mais 
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um material didático e ainda pode tornas as aulas tradicionais. Portanto, para que o 
jogo seja um recurso facilitador do processo de ensino e aprendizagem contribuído 
com a construção de aprendizagem efetiva deve proporcionar que o aluno aprenda e 
se divirta ao mesmo tempo. 

 

Considerações Finais:  
O presente trabalho teve o objetivo de pesquisar a relação entre o lúdico 

promovido pelos jogos didáticos e a construção de uma aprendizagem efetiva pelos 
educandos. O lúdico é capaz de promover uma aprendizagem efetiva, pois, permite 
que os alunos vivenciem uma aula diferenciada, onde o mesmo é motivado a buscar 
o seu conhecimento e desta forma se familiarizar com o mesmo, ou seja, o jogo 
possibilita que o aluno seja sujeito ativo e construa um aprendizado efetivo.  

Os jogos constituem em uma ferramenta útil tanto na motivação quanto no 
aprendizado de conceitos de forma a dinamizar o processo de aprendizagem, assim 
como no que se refere a despertar o interesse do aluno para o conteúdo a ser 
trabalhado. Uma vez que as atividades lúdicas impressionam e proporcionam prazer 
ao ser realizado. Portanto, o lúdico potencializa a construção do conhecimento, 
através da motivação. 

Considera-se o jogo didático como uma alternativa viável e interessante, pois 
este recurso didático pode preencher muitas lacunas deixadas pelo processo de 
transmissão/recepção de conhecimentos, favorecendo a construção pelos alunos de 
seus próprios conhecimentos num trabalho em grupo, a socialização de 
conhecimentos prévios e sua utilização para a construção de conhecimentos novos 
e mais elaborados. 

Nesta perspectiva, o jogo não é o fim, mas o eixo que conduz a um conteúdo 
didático específico, resultando em um empréstimo da ação lúdica para a aquisição 
de informações. 
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Resumo 
O presente trabalho tem à finalidade de descrever os tipos de erros dos alunos, 
baseando-se na análise das suas elaborações como resposta aos desafios 
apresentados no jogo das reações orgânicas, caracterizando-se como uma pesquisa 
exploratória. A pesquisa foi desenvolvida no Centro Acadêmico do Agreste da 
Universidade Federal de Pernambuco, e aplicada aos alunos do curso de Química- 
Licenciatura que cursam a disciplina de Química Orgânica II. Os erros foram 
identificados e categorizados tendo como base o MADE, proposto por Torre (2007) 
investigando-se a evolução das elaborações como respostas aos desafios propostos 
no jogo e da superação ou não das dificuldades dos alunos expresso na superação 
do erro. Também se investigou a transferibilidade das estratégias e resoluções para 
diferentes conjunturas apresentadas como desafios no jogo. Como o aluno trabalha 
seu próprio erro, rodada a rodada, ele ressignifica o processo de aprendizagem 
caracterizando a ato de aprender como um processo em construção. 

Palavras chave: Jogo didático, erro, metodologia ativa, reações orgânicas. 

Introdução:  
Há décadas a forma como é abordado o ensino de ciências, especificamente o de 
Química, nas escolas e até nas universidades, sofre questionamentos, pois ainda é 
dada ênfase à reprodução automática e inconsciente dos padrões tradicionais de 
ensino, fato que reflete diretamente na aprendizagem dos alunos.  

Rodrigues (2001) destaca que professores de química orgânica do nível superior 
têm observado nos estudantes ingressantes na universidade, muita desinformação e 
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obstáculos que são persistentes à mudança. Além disso, nota-se uma maior 
dificuldade na aprendizagem de alguns conceitos que são considerados mais 
abstratos, podendo citar mecanismos de reação, que segundo Mariano et. al (2008), 
o ensino dos mecanismos de reação orgânica é bastante complicado e se constitui 
como fator complexo e desafiante na aprendizagem dos estudantes. O que passa a 
ser associada à sua apresentação desmotivante e desinteressante, com ênfase na 
aprendizagem mecânica, o que acarreta a recusa dos aprendizes a essa ciência e à 
sua aprendizagem significativa.  

A aprendizagem é dita significativa quando o novo conhecimento interage de 
maneira não-arbitrária e não-literal com algum conhecimento já existente na 
estrutura cognitiva do aprendiz. Moreira (2011) parte do pressuposto que as práticas 
priorizadas na escola devem propiciar atividades confrontantes e desafiadoras, em 
que os alunos sejam ativos no próprio processo de aprendizagem que os envolvem. 

A estrutura cognitiva, considerada como uma estrutura de subsunçores 
interrelacionados e hierarquicamente organizados é uma estrutura dinâmica 
caracterizada por dois processos principais, a diferenciação progressiva e a 
reconciliação integradora.  

A diferenciação progressiva é o processo de atribuição de novos significados a um 
dado subsunçor (um conceito ou uma proposição, por exemplo) resultante da 
sucessiva utilização desse subsunçor para dar significado a novos conhecimentos. 
Já a reconciliação integradora, ou integrativa, é um processo da dinâmica da 
estrutura cognitiva, simultâneo ao da diferenciação progressiva, que consiste em 
eliminar diferenças aparentes, resolver inconsistências, integrar significados, fazer 
superordenações (MOREIRA, 2011).  

Essa participação ativa é pontuada como objetivo das metodologias ativas de 
aprendizagem sendo essa caracterizada não apenas pela execução das atividades 
pelos alunos, mas sim como ações compreendidas construídas na busca de 
significados.  

Esse processo de aprendizagem raramente ocorre como resultado direto e imediato 
de uma intervenção didática. É na realidade progressivo envolvendo a construção e 
reconstrução de significados (MITRE 2008). 

Dentre as metodologias ativas investigadas o uso de jogos didáticos em processos 
de ensino e aprendizagem tem se mostrado potencialmente interessante. Esta 
abordagem impele os alunos a elaboração de raciocínios para a resolução de 
problemas, apresentados na forma de desafios, utilizando para isso conhecimentos 
(conceitos, procedimentos, fatos) que já foram abordados ou vivenciados pelos 
alunos. Um segundo ponto é que tal experiência propicia socialização do 
conhecimento construído (ou em construção), o que colabora para uma maior 
estabilidade cognitiva dos conhecimentos elaborados pelos alunos, uma vez que a 
argumentação entre os participantes quase sempre é necessária (CAMPOS; 
BORTOLO; FELÍCIO, 2002). Nesse sentido o jogo educativo, segundo Kishimoto 
(1996), não é o fim, mas uma possibilidade de condução do conteúdo específico 
resultando em um empréstimo da ação lúdica para a compreensão de informações.  

Outra vantagem refere-se ao viés investigador, problematizador e de detecção e 
possível correção do erro propiciada pelo jogo (CAVALCANTI e SOARES, 2009).  
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Sobre a importância do erro no processo de aprendizagem Luckesi (1990, p. 137) 
explica que a ideia de erro só emerge no contexto de um padrão considerado 
correto. No contexto da aprendizagem, esses padrões conceituais são estabelecidos 
pela comunidade científica: 

 
“Os erros da aprendizagem, que emergem a partir de um 
padrão de conduta cognitivo ou prático já estabelecido pela 
Ciência ou pela Tecnologia, servem positivamente de ponto de 
partida para o avanço, na medida em que são identificados e 
compreendidos, e sua compreensão é o passo fundamental 
para a sua superação” (LUCKESI, 1990, p.137) 

Contudo Luckesi (1990) também ressalta sobre a utilização do erro como fonte 
construtiva, apontando seu aproveitamento como fonte de virtude ou de 
crescimento, o erro necessita de efetiva verificação, e esforço, para compreendê-lo 
quanto à sua constituição (como é esse erro?) e origem (como emergiu esse erro?). 

No que se refere à superação dos erros destacamos a importância da recursividade, 
observada como decorrência das múltiplas rodadas que é característica do jogo. A 
recursividade pode promover o tempo de maturação das ideias, na forma de 
estratégia, e a diversidade de contextos visto que a situação de jogo muda a cada 
rodada. Como afirma Moreira (2013): 

 
O conhecimento individual é também construído superando 
erros (...) a característica fundamental do modelo mental é a 
recursividade, ou seja, a capacidade de auto-correção 
decorrente do erro, da não funcionalidade do modelo para seu 
construtor. Quer dizer, construímos um modelo mental inicial e 
o corrigimos, recursivamente, até que alcance uma 
funcionalidade que nos satisfaça. (MOREIRA, 2013) 

Além do disso, as interações sociais e dialógicas presentes no ato de jogar 
favorecem a reformulação de estratégias dos alunos e a aprendizagem significativa 
do conhecimento veiculado. 

Por fim o uso de jogos educativos envolve a motivação, gerada pelo desafio, 
acarretando o desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas, a 
avaliação das decisões tomadas e a familiarização com termos e conceitos 
apresentados. Bem como a possibilidade oportunizada para o professor auxiliar o 
aluno na tarefa de formulação e reformulação de conceitos, ativando seus 
conhecimentos prévios e articulando-os a uma nova informação que está sendo 
apresentada (POZO, 1998).  

Este trabalho justifica-se pela necessidade de analisar e explorar as possibilidades 
do uso do jogo educativo como uma ferramenta para se trabalhar o ensino e a 
aprendizagem a partir do erro. Considerando o erro como parte inerente do 
processo, ou seja, de acordo com características relacionadas ao lúdico, tais como 
liberdade (na ação diante do erro), reelaboração de significados e criatividade. 
Tendo esse efeito potencializado por outras características presentes em atividades 
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lúdicas tais como um maior comprometimento, participação ativa e cooperação entre 
os alunos e com o professor. 

A ideia é que se utilizando de jogos pode-se discutir de que modo os alunos, a partir 
da revisitação dos erros (potencializado pela recursividade) e em um ambiente 
lúdico, (re)constroem o conhecimento sobre o determinado conteúdo de Química 
Orgânica visto no ensino superior, neste caso, especificamente, serão trabalhadas 
reações com compostos aromáticos. 

 

Metodologia:  
Devido à finalidade de descrever os tipos de erros dos alunos, a pesquisa baseia-se 
na análise das elaborações dos alunos como resposta aos desafios apresentados no 
jogo das reações, caracterizando-se como uma pesquisa exploratória. 

A pesquisa foi desenvolvida no Centro Acadêmico do Agreste da Universidade 
Federal de Pernambuco, localizado em Caruaru; e aplicada aos alunos do curso de 
Licenciatura em Química que cursam a disciplina de Química Orgânica II.  

Inicialmente foi realizada a aplicação do Jogo das Reações Orgânicas, que é um 
jogo educativo de tabuleiro que, se utiliza de cartas. Neste jogo, os participantes tem 
que percorrer casas no tabuleiro superando três níveis de dificuldade, onde as 
cartas de reagente serão divididas nesses três níveis: fácil, médio e difícil, sendo 
diferenciadas pelas tonalidades de cores. Ao se depararem com os desafios 
(conjunto de condições reacionais + substratos), os alunos deveriam dar como 
resposta o produto formado, escrevendo os mecanismos ou mesmo transcrevendo 
seus raciocínios em um bloco de notas. Durante a trajetória, os participantes 
também encontrarão cartas com condições surpresas (bônus, penalidades e 
desafios). É importante ressaltar que um mesmo conjunto de reagente e condição 
reacional não pode ser utilizado mais de uma vez pelas equipes. Ganha o jogo quem 
percorrer esse trajeto primeiro. 

Os erros foram a cada rodada identificados e categorizados tendo como base o 
Modelo de Análise Didática do Erro (MADE), proposto por Torre (2007) investigando-
se a evolução das elaborações como respostas aos desafios propostos no jogo e da 
superação ou não das dificuldades dos alunos expresso na superação do erro. A 
organização desse modelo consiste em várias dimensões e categorias, porém foi 
utilizada uma versão simplificada, visto que satisfaz a finalidade desta pesquisa. 
Também se investigou a transferibilidade das estratégias e resoluções para 
diferentes conjunturas apresentadas como desafios a cada rodada do jogo.  

 

Resultados e Discussões:  
A análise inicial consistiu em verificar os erros cometidos pelos alunos no decorrer 
das rodadas. Observou-se que nas rodadas inicias os erros eram frequentemente 
notados, onde os principais consistiam em Halogenação de radicais livres, Oxidação 
da cadeia lateral, Acilação de Friedel-Crafts, Redução de Clemmensen, e quando se 
tratava de efeito dos substituintes na orientação (Grupos ativadores – orientadores 
Orto-Para; e Grupos desativadores – orientadores Meta). 

Os erros foram categorizados tendo como base o Modelo de Análise Didática do 
Erro (MADE).  
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Erro de entrada 

Nesta categoria, foi identificado o erro no plano das percepções da informação. 
Segundo Torre (2007, p.11), “os erros de percepção resultam de uma má interação 
entre as características da informação e os processos cognitivos dos sujeitos”. 

Esse erro acontece, por exemplo, quando o aluno tem os conhecimentos 
necessários sobre o tema, porém não analisa de forma adequada o que se pede, e 
erra por uma insuficiente percepção do que lhes era pedido. Isso acontece não por 
se tratar de indisciplina, mas de imaturidade cognitiva e erra por responder 
inadequadamente, acreditando que está no caminho certo. 

Observamos esse erro através do exemplo abaixo. 

A figura 1 mostra as cartas que indica o desafio proposto no jogo. O produto 
formado a partir dessa reação era a resposta esperada. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Substrato + condição reacional 

 
A partir do desafio mostrado, observa-se a elaboração do aluno ao apresentar sua 
resposta no qual se verifica um erro de entrada (Figura 2).   

 

 

 

 

Figura 2: Resposta apresentada pelo aluno A1 (Errada) 

 

Quando halogenamos um anel aromático que possui radical alquila (cadeia lateral), 
pode-se conseguir dois produtos diferentes, dependendo das condições em que a 
reação é realizada.  

O erro neste caso ocorre quando o aluno A1, na cloração do tolueno, faz a 
substituição no anel, no entanto, isso ocorreria se a reação ocorresse em presença 
de um ácido de Lewis, no escuro e a frio. Este erro denota falta de percepção do 
aluno A1 das condições reacionais apresentadas no desafio levando a um raciocínio 
equivocado. 

 Nota-se a resposta correta na figura 3, onde o aluno A2 considera a presença de luz 
e realiza a substituição na cadeia lateral.  
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Figura 3: Resposta apresentada pelo aluno A2 (Correta) 

Erro de organização da informação 

Os principais erros verificados nessa categoria foram os erros de organização.  

Esse tipo de erro deriva da inadequada relação ou sequenciação da informação. 
Torre (2007) assinala que o erro de organização costuma ocorrer com um erro 
conceitual associado, onde o sujeito não mobiliza adequadamente a informação que 
possui, desviando-se, consequentemente, da meta buscada. Torre divide o erro de 
organização em três categorias: análise/síntese, ordenação e conexão.  

O que podemos perceber no exemplo descrito na figura abaixo, onde o aluno A3, 
apesar de reconhecer a existência de um efeito de ativação / desativação do grupo 
NO2, apresenta dificuldades quanto a definir o comportamento decorrente da 
presença específica do grupo NO2, ou seja, se este apresenta um efeito ativador ou 
desativador. 

 

 

 

 

Figura 4: Resposta apresentada pelo aluno A3 (Errada) 

Na figura 5, ao realizar a sulfonação do benzeno, o aluno tem a compreensão de 
que o grupo NO2 é fortemente desativador, logo, leva a uma orientação meta.  

 

 

 

 

Figura 5: Resposta apresentada pelo aluno A4 (Correta) 

Observa-se que já no decorrer das rodadas da mesma partida os erros cometidos 
começam a ser revisitados, discutidos e superados. O erro, nesse aspecto, adquire 
o caráter de autorregulador da aprendizagem, porque o próprio aluno consegue 
dentro desse ambiente reconstruir, ressignificar a sua compreensão a partir dos 
erros seus e dos colegas mediados pela discussão em seu próprio grupo, pela 
refutação justificada dos grupos competidores e pela intermediação do próprio 
professor.  

E isso pode ser visto a partir da observação de acertos em exemplos que envolvam 
raciocínio/estratégia semelhantes. Como pode ser visto nas figuras 6 e 7. 
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Figura 6: Resposta correta apresentada pelo aluno A3 (8ª rodada) 

 

 

 

 

Figura 7: Resposta correta apresentada pelo aluno A1 (9ª rodada) 

Erros de Execução 

Nesta categoria, os erros cuja ocorrência foi mais significativa foram: os erros 
operacionais e de distração. 

Esses erros são identificados por Torre (2007) como erros mecânicos ou lapsos, 
ocorrem ao se operar ou executar um procedimento. É o tipo de erro que 
corresponderia melhor ao que chamamos de equívoco, impulsivo ou pouco reflexivo.  

 Uma manifestação desse tipo de erro pode ser visto na figura abaixo.  O 
exemplo mostra uma reação de alquilação. Essa reação tem por objetivo inserir 
radicais alquilas diretamente no anel benzênico através de substituição do 
hidrogênio do anel por um radical alquila. Como tem a presença do OH ligado no 
anel, deve-se observar a orientação.   

 

 

 

 

Figura 8: Resposta apresentada pelo aluno A3 (Errada) 

 
Embora o aluno tenha acertado que se tratava de um processo da alquilação e que 
a mesma obedeceria uma orientação orto-para, ele erra ao adicionar um ciclopetano 
na orientação para. Esse tipo de erro ocorre por impulso, distração.  

O que se percebe é que os alunos utilizam como estratégia a observação não 
somente dos seus erros, mas, dos erros das outras equipes, pois, os mesmos erros 
dificilmente voltavam a acontecer. Notou-se também no decorrer das rodadas, que 
cada resposta teve sua importância, seja ela certa ou errada.  Dessa forma, o erro 
no jogo ao invés de ser utilizado como fonte de castigo, a excluir e a traumatizar os 
alunos, cumpre um papel problematizador, transformando-se em situações de 
aprendizagem. 

 

Considerações Finais:  
Como o aluno trabalha o seu próprio erro, rodada a rodada, ele ressignifica o 
processo de aprendizagem caracterizando a ato de aprender como um processo em 
construção. 



II Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas em Ensino de Química – JALEQUIM Level 2 
Goiânia, GO – 21 a 23 de Abril de 2016 

8 

O JOGO DAS REAÇÕES ORGÂNICAS: UM CAMINHO PARA REELABORAÇÃO DO CONHECIMENTO A PARTIR DO ERRO 

 

A tipificação dos erros segundo a adaptação da metodologia MADE se mostrou 
importante no sentido de facilitar a categorização dos erros dos alunos independente 
do tipo de reação presente no desafio vivenciado no jogo e assim melhor 
acompanhar a evolução das elaborações e superação das dificuldades 
apresentadas nas rodadas iniciais.  

Por exemplo, no início verificaram-se erros de entrada referente a percepção de todo 
o conjunto das condições reacionais na obtenção de um produto específico. Outra 
categoria de erros apresentados referiu-se aos erros de ordenação decorrente da 
utilização equivocada do efeito de orientação na substituição aromática (fruto da não 
aplicação do efeito ou da aplicação incorreta). Por fim os erros de execução de 
diversas naturezas frutos de lapsos ocasionados pela falta de atenção. Falha 
superada quando os alunos passaram a verificar a necessidade de se contar a 
quantidade de carbonos no material de partida e produtos. 

Nota-se que a recursividade exerce um papel essencial no processo de ensino-
aprendizagem propiciado pelo uso do jogo didático, uma vez que a dinâmica do jogo 
possibilita, ao longo das rodadas, revisitar desafios que embora envolvam uma 
conjuntura diferente (substratos e condições reacionais) são passíveis de 
comparação a situações já vivenciadas por eles mesmos ou pelos demais 
competidores em rodadas anteriores, permitindo a partir da reelaboração de seus 
próprios raciocínios originais (erros cometidos nas rodadas iniciais) processos de 
reorganização da estrutura cognitiva características de uma aprendizagem 
significativa, a saber, diferenciação progressiva e reconciliação integradora.  

Ressaltamos também a ludicidade, característica inerente ao jogo, como aspecto 
essencial ao envolvimento ativo dos alunos ao longo das rodadas, fato favorecedor 
do esforço espontâneo dos participantes em superar os erros. Atribui-se esse 
comportamento positivo dos estudantes a ausência de pressão, propiciada pelo 
próprio caráter de não seriedade, ou seja, a partir dos jogos essa ação é possível 
em detrimento de outras metodologias onde o erro é tido como aspecto negativo e 
punitivo. 
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Resumo  
Os jogos educativos podem atuar como um recurso de ensino auxiliando o professor 
na complementação das aulas, proporcionando estímulo e interesse aos alunos. 
Desta forma, reconhecendo a relevância deste recurso tão importante, este trabalho 
propõe o desenvolvimento de um jogo intitulado “Dominó Químico”, para auxiliar o 
ensino de nomenclatura de funções inorgânicas. O jogo possui 40 peças nas quais 
há informações sobre as substâncias em questão. Essa atividade foi aplicada para 
uma turma de 1ª série do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Médio “Emir 
de Macedo Gomes”.  Os resultados obtidos com a aplicação dos jogos foram 
favoráveis, pois os alunos da turma gostaram da temática e aprimoraram os 
conhecimentos desenvolvidos nas aulas, desta forma, a partir dos resultados, 
concluiu-se que estes jogos podem se tornar um auxiliar no processo de 
aprendizagem de funções inorgânicas. 

Palavras chave: Dominó Químico, jogos educativos, química inorgânica. 

 
Introdução 
É clara a existência de dificuldades no ensino de química, pois geralmente os alunos 
têm uma grande aversão à disciplina por considerarem os conteúdos complexos e 
distantes do mundo real. Várias pesquisas em ensino de ciências têm demonstrado 
que a dificuldade de aprender conceitos científicos em sala de aula está muito 
relacionada à maneira pela qual o professor trata a disciplina, objeto do seu ensino. 
Muitas vezes é exigida memorização, reprodução de conceitos em detrimento da 
construção coletiva ou individualizada de conceitos científicos, acabando por 
desestimular os alunos.  
No ensino de ciências e, mais especificamente, no ensino de química, os jogos 
didáticos podem e devem ser utilizados como recurso didático na aprendizagem de 
conceitos. Assim, os jogos didáticos, quando levados à sala de aula, proporcionam 
aos estudantes modos diferenciados para aprendizagem de conceitos e 
desenvolvimento de valores (CUNHA 2012). 

mailto:amandabobbio@yahoo.com.br
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O interesse por jogos é unânime e sua origem é milenar. Por exemplo, jogos de 
tabuleiro parecem estar ligados às primeiras cidades de que se tem notícia, há 
alguns milhares de anos, nas regiões do antigo Egito e da Mesopotâmia (hoje, 
Iraque). Foram encontrados, em escavações arqueológicas, objetos e desenhos que 
parecem ser ou fazer referência a jogos de tabuleiro. Há traços de que, mais tarde, 
esse tipo de jogo teria aparecido em vários lugares do mundo antigo, tais como 
Índia, China, Japão, Pérsia, África do Norte e Grécia. Depois chegaram a Roma e a 
outros países da Europa e aos países árabes. 
Segundo Kishimoto (1994), o jogo, considerado um tipo de atividade lúdica, possui 
duas funções: a lúdica e a educativa. E essas funções devem estar em equilíbrio, 
pois se a função lúdica prevalecer, não passará de um jogo e se a função educativa 
for predominante será apenas um material didático. Os jogos se caracterizam por 
dois elementos que apresentam: o prazer e o esforço espontâneo, além de 
integrarem as várias dimensões do aluno, como a afetividade e o trabalho em grupo. 
Assim sendo eles devem ser inseridos como impulsores nos trabalhos escolares. Os 
jogos são indicados como um tipo de recurso didático educativo que podem ser 
utilizados em momentos distintos, como na apresentação de um conteúdo, ilustração 
de aspectos relevantes ao conteúdo, como revisão ou síntese de conceitos 
importantes e avaliação de conteúdos já desenvolvidos. 
O ensino, dessa forma, além de ser mais prazeroso para o professor e para o aluno, 
rompe com o ensino tradicional que é motivo de crítica de alguns autores. Para 
Vygotsky, por exemplo, o ensino direto de conceitos por parte do professor é pouco 
proveitoso. A experiência prática mostra também que é impossível e estéril ensinar 
os conceitos de uma forma direta. Um professor que tenta conseguir isto 
habitualmente mais não consegue da criança do que um verbalismo oco, um 
psitacismo que simula um conhecimento dos conceitos correspondentes, mas que 
na realidade só encobre um vácuo. (Vygotsky). 
O jogo de dominó, na sua característica tradicional, é bem popular no Brasil. É muito 
utilizado para brincadeiras com adultos e crianças. Sua origem é milenar, tendo 
indícios de que foi criado aproximadamente há 300 anos pelos chineses. Há 
referências de dominós na Europa a partir do século XVIII.  Observando a 
importância dos jogos no ensino de química e considerando a simplicidade nas 
regras do dominó, foi criado o jogo “Dominó Químico”, o qual tem por objetivos: levar 
o aluno a memorizar as fórmulas de algumas substâncias inorgânicas e seus 
respectivos nomes, aprender a conviver com a existência de regras e melhorar seu 
relacionamento em grupo. 
 
Metodologia 
O dominó químico foi aplicado em uma turma com 32 alunos matriculados na 1ª 
série do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Médio Emir de Macedo Gomes, 
município de Linhares-ES. Os alunos utilizaram o jogo somente quando já 
conheciam o assunto, ou seja, após todo conteúdo ser trabalhado em sala, uma vez 
que o jogo tem o objetivo de fixar o conteúdo.  O dominó químico possui 40 peças e 
foi confeccionado a partir de materiais de fácil aquisição como restos de madeiras, 
papel adesivo e tesoura. 

As peças de madeira foram cortadas no tamanho 8cm x 3,5 cm e sobre elas foram 
coladas informações necessárias para o desenvolvimento do jogo. Cada peça 
apresenta o nome de um composto inorgânico e uma fórmula molecular de outro 
composto, sendo 10 peças para cada subgrupo: ácidos, bases, sais e óxidos. 
Observe o esquema das peças na figura abaixo. 
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Figura 1. Modelos das peças 
 
Após uma revisão sobre a nomenclatura das funções inorgânicas, o jogo de 

dominó químico foi apresentado a turma. Os alunos foram orientados quanto às 
regras do jogo, o qual é semelhante ao jogo do dominó tradicional. Para iniciar o 
jogo, a turma de 32 alunos foi organizada em quatro grupos com 8 participantes e 
cada grupo formou 4 duplas de jogadores. As peças foram colocadas viradas sobre 
uma mesa, embaralhando-as, em seguida foram distribuídas 10 (dez) peças de 
dominó para cada dupla. O primeiro a jogar é aquele que contém a peça com o 
nome de uma substância escolhida pelo professor, ou seja, o professor indica uma 
peça qualquer e quem estiver com a peça inicia o jogo. A peça lançada tem que ter 
o seu encaixe na próxima peça do jogador adversário, e assim por diante, o jogador 
que não tiver a peça passa a vez para o jogador seguinte, e assim por diante até o 
termino do jogo, ou seja, quando o jogador vencedor tiver jogado a última peça. A 
figura abaixo representa uma simulação de jogo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema simulando possíveis jogadas. 

 

O jogo apresenta regras simples, de fácil compreensão, sendo necessário pouco 
tempo para esclarecimento das mesmas, além disso, o jogo tem um curto tempo de 
duração, o que permite o emprego desta ferramenta sem comprometer o 
cumprimento do cronograma de trabalho do professor. 
O dominó químico não tem um número fixo de jogadores, pois pode ser 
desenvolvido individualmente ou em grupo, porém é aconselhável que o grupo não 
seja muito grande para que os alunos possam manusear melhor as estruturas e 
aproveitar mais o jogo. 
 
Resultados e Discussões 
Após a aplicação do jogo, os alunos responderam um questionário com 5 perguntas, 
cujo objetivo é avaliar a atividade, permitindo assim uma análise e aprofundamento 
neste tipo de metodologia no ensino de química. Em cada pergunta os alunos 
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tinham que assinar as respostas sim ou não.  As perguntas presentes no 
questionário são: 
 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

1) O jogo contribui significativamente para a 

fixação do conteúdo? 

Sim- 30 

Não - 02 

2) As regras do jogo são de fácil compreensão? Sim- 32 

Não - 00 

3) Você participou efetivamente de toda a 

atividade? 

Sim- 31 

Não - 01 

4) O jogo em equipe ajuda a resolver as questões 

e/ou sanar dúvidas? 

Sim- 28 

Não- 04 

5) Você gostou da atividade? Sim- 32 

Não- 00 

                   Tabela 1. Perguntas e respostas presentes no questionário. 
 
Fazendo uma análise das respostas dos questionários, observa-se pela figura 3 que 
dos 32 alunos participantes, 94% afirmaram que o jogo contribui significativamente 
para a fixação do conteúdo. Os próprios alunos reconhecem que o jogo como uma 
boa metodologia no ensino de química, pode lhes propiciar uma melhor 
aprendizagem. Afinal, os jogos são uma maneira de interação entre as pessoas e 
tem um papel muito importante na vida delas, ela é marcante e constante e pode ser 
aproveitada no ambiente escolar, além disso, promove a socialização do aluno e 
contribui para o desenvolvimento do raciocínio, envolvendo-o com o conteúdo em 
estudo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.  Contribuição do jogo para fixação do conteúdo. 
 
   Fazendo uma análise sobre as regras do jogo, conclui-se que são de fácil 
compreensão e todos os alunos executaram a atividade sem problemas, haja vista 
de ser um tipo de jogo popular e tradicional. Durante a aula surgiram dúvidas em 
relação ao conteúdo, que foi muito proveitoso, pois nesse momento foi feita uma 
intervenção, esclarecendo as dúvidas pertinentes. 

 
   O interesse despertado pelo jogo foi grande e isso se deve em parte ao fato deles 
aliarem o conteúdo já estudado ao jogo que eles gostam. Como mostrado na figura 
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5 a maior parte da turma participou efetivamente da atividade e somente 13% não 
participaram, justificando que não gostam de participar de jogos. 
 

 
                                              Figura 4. Participação dos alunos na atividade. 
 
  Ao serem questionados sobre trabalhar em equipe 97% dos alunos afirmaram que 
é uma boa oportunidade para discutir as respostas e sanar possíveis dúvidas entre 
eles. O jogo pode proporcionar interação dos alunos com os seus colegas, podendo 
contribuir, de acordo com Carvalho (2004) para melhorar o relacionamento entre os 
mesmos. E vai possibilitar o estímulo à participação, o interesse nas aulas e 
assuntos, induzindo a criança à aprender de forma prazerosa, num contexto 
desvinculado da situação de aprendizagem formal. 
 

 
Figura 5. Resolução de dúvidas em equipe. 

 
Ao responderem a questão 05, todos os alunos afirmaram gostar da atividade, 
mesmo aqueles que não participaram efetivamente. De acordo com alunos aulas 
desse tipo são mais interessantes do que a aula expositiva, pois durante o jogo eles 
empenham mais. Ao tornar a aula mais descontraída os alunos conseguem assimilar 
melhor o conteúdo. Outro ponto positivo observado durante a aula foi à 
concentração dos alunos durante no jogo. Os educandos se mantiveram quietos e 
atentos as jogadas. Ao final do jogo, é necessário fazer um fechamento da aula. 
Nesse momento são levantados pontos pertinentes sobre as substâncias utilizadas 
no jogo e possíveis dúvidas são esclarecidas. 
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Considerações Finais 
A partir dos resultados obtidos pode-se afirmar que a introdução de jogos no 
cotidiano escolar é muito importante, devido à influência que os mesmos exercem 
frente aos alunos, pois quando eles estão envolvidos emocionalmente na ação, 
torna-se mais fácil e dinâmico o processo de ensino e aprendizagem. Verifica-se 
que, no método tradicional, há um distanciamento entre aluno e professor e na 
atividade aqui apresentada, acaba-se por quebrar esta barreira, pois tanto o 
professor como o aluno faz parte do mesmo processo de descoberta e criação de 
atitudes e ações que levem à melhor compreensão dos conceitos estudados. Nesta 
tarefa é importante que o professor tenha atenção a dois objetivos: primeiro, o jogo 
tem que ser atraente, deve causar verdadeira diversão e, segundo, ter um conteúdo 
educacional de boa qualidade, adequado ao plano de ensino e seus objetivos e 
regras devem ser claros. 
É importante que o professor busque sempre novas ferramentas de ensino 
procurando diversificar suas aulas e assim torná-las mais interessantes e atraentes 
para seus alunos, e o trabalho com jogos vem atender essa necessidade como 
opção diferenciada, que pode ser utilizada como reforço de conteúdos previamente 
desenvolvidos.  
É valido ressaltar que o jogo por si só, não são substitui os outros métodos de 
ensino, ele é apenas um suporte para o professor e poderoso motivador para os 
alunos que usufruírem do mesmo, como recurso didático para a sua aprendizagem. 
Portanto fica claro, que o jogo “Dominó químico” pode ser utilizado como ferramenta 
para enriquecer as aulas de Química, oportunizando aos alunos o contato com 
meios didáticos que vão além da utilização do quadro e do giz em sala de aula. 
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Resumo 
Este projeto aborda as diversas estratégias para um ensino de química mas 
satisfatório e teve como objetivo mostrar alternativas para aulas de química, 
tornando-as mais dinâmicas através de atividades lúdicas mediante a confecção de 
um jogo envolvendo o conteúdo de tabela periódica. Foi aplicado em turmas do 1º 
ano EJA do Ensino Médio da Escola Estadual José de Alencar no município de 
Rorainópolis/RR em 2015. Os resultados indicaram que a alternativa didática 
funcionou como um instrumento facilitador no processo ensino-aprendizagem, de 
grande potencial motivador e atrativo, permitindo uma atmosfera produtiva, com 
envolvimento e participação dos alunos, algo não mais alcançado apenas utilizando 
métodos tradicionais. 

Palavras chave: Lúdico. Ensino. Aprendizagem. Química. 
 
Introdução 
O jogo pode ser utilizado como uma ferramenta didática para promover o 
conhecimento efetivo e caracteriza-se como uma importante e viável alternativa para 
auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, pois favorece a construção do 
conhecimento do aluno.  

As contribuições do jogo no desenvolvimento global é que todas as 
dimensões do jogo estão intrinsicamente vinculada à inteligência, a 
afetividade, a motricidade e sociabilidade são inseparáveis, sendo 
que a afetividade constitui a energia necessária para a progressão 
psíquica, moral, intelectual e motriz da criança. (NEGRINI, 1994, p. 
19) 

A aprendizagem é tão importante quanto o desenvolvimento social e 
o jogo constitui uma ferramenta pedagógica ao mesmo tempo 
promotora do desenvolvimento cognitivo e do desenvolvimento 
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social. Mais ainda, o jogo pedagógico pode ser um instrumento da 
alegria. (ANTUNES, 2003, p. 14) 

O jogo pedagógico ou didático é aquele fabricado com o objetivo de proporcionar 
determinadas aprendizagens, diferenciando-se do material pedagógico, por conter o 
aspecto lúdico (Cunha, 1988). Nesta perspectiva, o jogo não é o fim, mas o eixo que 
conduz a um conteúdo didático específico, resultando em um empréstimo da ação 
lúdica para a aquisição de informações (KISHIMOTO, 1996).  

O lúdico segundo ALMEIDA (1994), fornece uma contribuição e influencia na 
formação do aluno, possibilitando, um enriquecimento permanente, integrando-se ao 
mais alto espírito democrático enquanto investe em uma produção séria do 
conhecimento. A sua prática exige a participação, criativa, livre, crítica, para que 
assim possa promover uma interação social. 

De modo que pretende-se elaborar e confeccionar um jogo que envolva o 
desenvolvimento intelectual, proporcionar aprendizagem mais efetiva aos alunos 
através de uma aula diferenciada; promover a integração e o trabalho em equipe 
através de atividades lúdicas e avaliar a eficiência da proposta através da 
observação e aplicação de questionário sobre o assunto trabalhado em sala de aula. 

Trabalhos já publicados sobre o tema mostram que temos como desenvolver 
material pedagógico suficiente e eficiente para a elaboração de aulas utilizando o 
lúdico. Nesse contexto acreditamos que os jogos didáticos para o Ensino Médio se 
bem trabalhados, produzidos e planejados de que forma a inseri-los nas salas de 
aulas torna-se um poderoso instrumento para aprimoramento do ensino e traz 
consigo uma aula prazerosa e eficiente. 

O desequilíbrio entre estas funções provoca duas situações: não há 
mais ensino, há apenas jogo, quando a função lúdica predomina ou, 
o contrario, quando a função educativa elimina, todo hedonismo, 
resta apenas o ensino. (KISHIMOTO, 1998, p. 19) 

Sendo assim, o presente trabalho traz um jogo didático aplicado na forma de trilha, 
para ser utilizado como ferramenta facilitadora, complementar e alternativa para o 
ensino dos conceitos químicos da tabela periódica, ao mesmo tempo em que 
funciona como um instrumento motivador, dinamizando as aulas, proporcionando 
consequentemente aos discentes, de forma descontraída, o desenvolvimento do 
raciocínio e a reconstrução do seu saber, desenvolvendo desta forma uma melhor 
aprendizagem. Para ALVES (2001, p. 21) “Professor bom não é aquele que dá uma 
aula perfeita, explicando a matéria. Professor bom é aquele que transforma a 
matéria em brinquedo e seduz o aluno a brincar”. 

 

Metodologia 
A proposta de utilizar o lúdico como elemento facilitador no processo de ensino-
aprendizagem nasceu do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - 
PIBID, no curso de licenciatura Plena em Química. O jogo nomeado “A TRILHA 
QUÍMICA” foi aplicada a 40 estudantes do 1º ano EJA do Ensino Médio da rede 
pública da Escola Estadual José de Alencar, no município de Rorainópolis/RR. 
A pesquisa foi descritiva com abordagem qualitativa. Utilizou-se como instrumento 
de coleta de dados a aplicação de questionários para os estudantes com questões 
mistas, entrevista com a professora titular e a observação sistemática com registro 
em diário de campo e registro fotográfico. 
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Inicialmente, o conteúdo foi exposto e explicado pela professora titular em sala de 
aula. Em seguida, explicou-se aos alunos como funciona o jogo e suas regras.  

A trilha contém 30 casas coloridas feitas com E.V.A. (emborrachado), animadas com 
figuras e com frases motivadoras. Algumas casas contêm surpresas como: acertou 
pule uma casa; errou fique para estudar. Nas laterais do tabuleiro estão as casas 
dos pinos feitas de cores diferentes para representar as cores das equipes. O final 
da trilha é marcado por uma casa festa onde a equipe recebe os parabéns por 
chegar a esta casa O jogo contém 90 cartas que contemplam perguntas 
relacionadas ao conteúdo da tabela periódica, as cartas foram feitas de papel ofício, 
plastificadas e colocadas dentro de envelopes coloridos. 

As regras do jogo foram dadas logo no início: 

I – Separar a turma em quatro equipes, cada equipe em posse de um pino; 

II – Lançamento do dado para selecionar a equipe que iniciará o jogo, pois a equipe 
que tirar o maior valor no dado iniciará a partida e assim sucessivamente. 

III – A equipe que tirar o maior valor no dado pedirá uma carta com pergunta a 
respeito do conteúdo de química sobre tabela periódica. 

IV – Se a equipe acertar a resposta avança uma casa, se não permanece no mesmo 
local da trilha e a outra equipe continua o jogo. 

V – Vence a partida a equipe que chegar ao final da trilha. 

Figura 1: Começo da trilha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem: Alessanda Melo 

Figura 2: A trilha e a reconpensa no final 
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Imagem: Alessanda Melo 

O jogo contém três blocos de cartas, cada bloco contem 30 cartas. O bloco I; contem 
perguntas da tabela periódica da parte dos metais. O Bloco II contem perguntas da 
tabela periódica da parte dos semi-metais e o Bloco III, contem perguntas da tabela 
periódica da parte dos não metais.  

Figura 3: As cartas com as perguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem: Alessanda Melo 

O jogo permite certa flexibilidade, pois pode se adequar a diversos conteúdos. A 
trilha possibilita uma interação entre as equipes tornando o jogo um debate 
estimulante e motivador. 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Tesoura, papel cartão, emborrachado, régua, lápis, caneta, pincel atômico, papel 40, 
cartolina isopor, papel A4. 

 

Resultados e Discussão 
A aplicação do jogo “TRILHA QUÍMICA” possibilitou uma melhor interação entre os 
alunos, pois eles se divertiram ao participar do jogo didático, estimulando a 
discussão dos conteúdos teóricos já estudados e o interesse em responder 
corretamente as perguntas contidas nas cartas visando à continuidade da equipe na 
brincadeira. 
ROCHA (2000, p. 48) afirma que “Ao professor cabe organizar o brincar e, para isto, 
é necessário que ele conheça suas particularidades, seus elementos estruturais, as 
premissas necessárias para seu surgimento e desenvolvimento”. 
Partindo das ideias aqui discutidas, e com a aplicação dos questionários aplicados, 
foi possível perceber a importância de se trabalhar o lúdico em sala de aula. O 
entusiasmo em participar da brincadeira motivou as equipes a aprender mais sobre 
o assunto e a participar mais das aulas. Desta maneira os alunos absorveram 
melhor o conteúdo, fato esse observado nos questionários e pelos comentários dos 
próprios estudantes, como pode-se ver no gráfico abaixo. 
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Gráfico 1 – Quais elementos você conhece na tabela periódica. 
 
Ao inserir os jogos pedagógicos nas aulas, pode-se concluir que os alunos sentiram-
se motivados a aprender mais sobre a química, porque segundo eles as aulas ficam 
mais interessantes e prendem-lhes a atenção e começam a ver que a química é 
muito interessante e está presente em tudo no seu cotidiano. 
 
Considerações Finais:  
A aplicação do jogo com os conteúdos da tabela periódica se mostrou uma 
alternativa didática facilitadora no processo ensino-aprendizagem, de grande 
potencial motivador e atrativo, permitindo uma atmosfera produtiva, com 
envolvimento e participação dos alunos, algo não mais alcançado nos métodos 
tradicionais.  
Com base nesta visão os jogos didáticos merecem um espaço maior na prática 
pedagógica, pois são ferramentas úteis no apoio dos novos desafios encontrados no 
campo de ensino. Sendo assim é de grande valia que os professores possam 
oferecer estratégias de ensino que auxiliem na construção do conhecimento dos 
seus alunos. 
Considerando a amplitude do objetivo desse trabalho, percebe-se que há muito a 
discutir, contudo a iniciativa precisa vir dos docentes, eles devem trabalhar a 
ludicidade com seus alunos com o intuito de melhorar aprendizagem. Sabe-se das 
dificuldades e obstáculos, mas se houver força de vontade por parte dos professores 
também haverá resultados positivos por parte dos alunos. 
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Resumo 

A rápida evolução tecnológica está gerando diversas formas de ensino apoiadas em 
um conjunto diversificado de recursos que favorecem a utilização da multimídia no 
processo de ensino e aprendizagem. O foco deste trabalho foi diminuir a dificuldade 
que os professores encontram atualmente em manter os estudantes motivados e 
interessados em aprender química, através do uso de simuladores virtuais. Nesse 
contexto, um dos enfoques se refere à utilização dessas tecnologias como 
ferramenta didática e lúdica, que agrega fatores como: diversão, prazer, habilidades 
e conhecimentos. Considerando-se as possibilidades de utilização e de 
direcionamentos que esse recurso oferece, pretende-se abordar também sobre sua 
importância e contribuição para o ensino de química no primeiro ano do ensino 
médio. 

Palavras chave: tecnologias digitais, balanceamento, fórmula molecular, reação 
química. 

Introdução  

A ideia deste trabalho surgiu após a participação no curso de especialização 
intitulado: “Especialização em Educação na Cultura Digital”, oferecido pela UFRR 
em 2014, o qual objetivou o diálogo ativo na busca por mudanças de paradigmas na 
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educação, oferecendo uma formação apoiada no compartilhamento de experiências 
que exploram, demonstram e analisam as possibilidades criativas da integração das 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) aos currículos escolares. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) colocam que: 

O ensino de Química nos PCNEM se contrapõe à velha ênfase 
na memorização de informações, nomes, fórmulas e 
conhecimentos como fragmentos desligados da realidade dos 
alunos. Ao contrário disso, pretende que o aluno reconheça e 
compreenda, de forma integrada e significativa, as 
transformações químicas que ocorrem nos processos naturais 
e tecnológicos em diferentes contextos, encontrados na 
atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera, e suas relações com 
os sistemas produtivo, industrial e agrícola (BRASIL, 1999, p. 
84). 

Considerando o exposto na citação, a informática pode ser integrada ao ensino de 
química de uma forma simples, podendo obter resultados satisfatórios, assim, isso 
pode ser feito através do uso de simulações virtuais (disponíveis gratuitamente na 
rede), que trabalham os conteúdos numa linguagem simples e de fácil entendimento. 

Sabe-se que a era digital está muito presente nos dias de hoje, a grande maioria dos 
alunos de escolas, tanto públicas quanto particulares possuem celulares dos quais, 
grande parte, possuem funções que permitem aos alunos ficarem conectados a todo 
o momento na internet, geralmente, em redes sociais. Pode-se citar, também, a 
grande quantidade de alunos que possui computadores com acesso à rede em casa. 

É muito interessante o fato de que podemos utilizar o computador nas salas de 
aulas, visto que na educação, o computador tem sido usado tanto para ensinar 
sobre computação, como para ensinar sobre qualquer assunto - ensino através do 
computador. O uso desta tecnologia não como máquina de ensinar, mas, como uma 
nova mídia educacional: o computador passa a ser uma ferramenta educacional, 
uma ferramenta de complementação, de aperfeiçoamento e de possível mudança na 
qualidade de ensino. Relacionado ao uso de simuladores, ainda é possível 
considerar que o computador pode reproduzir reações muito perigosas em 
laboratórios químicos, além de evitar também o gasto demasiado de reagentes que 
na maioria dos casos são de alto custo (HEKCLER, et al 2007). 

Os simuladores influenciam diretamente no processo de ensino-aprendizado e faz 
com que o aluno revise o conteúdo visto na sala de aula, fornece ao mesmo a 
iniciativa de diagnosticar as suas necessidades, o que propicia a ele descobrir os 
conceitos de maneira individual, além do mais pode tirar proveito de situações não 
reais (SILVEIRA, 2013). 

A ciência química é uma forte aliada para a essência da vida, tornando-se uma 
das responsáveis direta pelo aumento da expectativa de vida do homem moderno. O 
reconhecimento da projeção e da importância chega aos meios de comunicação e 
informação e aos fins educacionais. Essa realidade faz com que surjam inovações 
em todos os segmentos sociais e no planejamento escolar, que aponta novos e 
modernos rumos voltados para uma nova forma de ensinar química (SOUSA, 2011).  

Tendo em vista criar um diferencial didático-pedagógico, através de um 
direcionamento metodológico inovador, f o r a m  u t i l i za d o s  os simuladores 
virtuais, que são equipamentos capazes de reproduzirem atividades reais no 
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ambiente virtual, nas reações químicas, que abordam as propriedades e 
características dos elementos químicos, bem como, o balanceamento de equação 
das reações químicas. 

Metodologia 

Considerada uma pesquisa qualitativa, pois, segundo DIEHL (2004), a pesquisa 
qualitativa descreve a complexidade de determinado problema, sendo necessário 
compreender e classificar os processos dinâmicos vividos nos grupos, contribuir no 
processo de mudança, possibilitando o entendimento das mais variadas 
particularidades dos indivíduos. Adota a utilização de observação e questionários 
como instrumento de coleta de dados. Para (MARCONE e LAKATOS, 2003) 
“Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 
ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença 
do entrevistador”. 

Pesquisa de campo porque consiste em fornecer informações ou conhecimento a 
cerca de um problema buscando suprir-lhe de respostas, no entanto requer estudo 
bibliográfico justamente para que essas respostas possam estar fundamentadas em 
opiniões ou trabalhos realizados por outros estudiosos da área, a contar que 
também servirá como referência ao que pretendemos obter de informações ou 
conhecimento (MARCONE e LAKATOS, 2011). 

A pesquisa de foi realizada através da observação em sala de aula e de informática, 
e através de um questionário aplicado aos alunos para analisar e interpretar a real 
situção in loco. Desenvolvida com 25 alunos da turma de 1° ano na Escola Estadual 
José de Alencar, situada na cidade de Rorainópolis - RR, entre os meses de março 
a junho de 2015.  

A execução da pesquisa consistiu de varias etapas, a saber: 

1ª etapa: Apresentação do projeto à gestão e análise dos recursos necessários para 
a execução da pesquisa. Fez-se um levantamento sobre o quantitativo de 
computadores em funcionamento na sala de informática que a escola possuía, a fim 
de atingir o maior número de discentes possíveis. Essa etapa envolveu conversa 
com a gestão da escola, visita ao laboratório de informática e teste dos 
computadores. 

2ª etapa: Escolha dos simuladores gratuitos disponíveis via internet. Foram 
pesquisados em diversos sites da internet as simulações disponíveis, seus 
conteúdos e sua aplicabilidade no primeiro ano de ensino médio. Durante esse 
processo de escolha, chegou-se ao ambiente “PhET”. Esse ambiente fornece ao 
professor uma grande estrutura de apoio para o desenvolvimento de suas atividades 
docentes.  

A escolha das simulações se baseou no plano de trabalho da disciplina de química 
para o primeiro ano. Os conteúdos escolhidos para a aplicação das simulações 
foram reações químicas, fórmulas moleculares e balanceamento de equações. 
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Nesta etapa foi definido o conjunto de simuladores “PhET1”, como programa padrão 
para a efetivação da pesquisa, analisando também o grau de manuseio e de 
entendimento.  

3ª etapa: diagnóstico da turma 

Conforme Haydt (2004), dentre diferentes modalidades de avaliação, encontra-se a 
modalidade diagnóstica, cuja função é a de diagnosticar a situação de aprendizagem 
do educando, tendo em vista a tomada de decisões para a melhoria de sua 
qualidade e a proposta de novas aprendizagens. Ela verifica o conhecimento prévio 
do aluno.  

Esta parte do trabalho foi feita mediante a aplicação do primeiro questionário, para 
verificar, na população estudada, o interesse da mesma pela disciplina de química e 
pela informática; a finalidade do uso do computador e da internet e onde eles tinham 
acesso a tais recursos de informática. 

Assim, o projeto fora iniciado aplicando aulas teóricas sobre construção de 
moléculas, ligações químicas e balanceamento de equações.  

4ª etapa: Aplicação dos simuladores. 

Foi instalado nos computadores o conjunto de simuladores necessários para a 
complementação dos conteúdos selecionados e trabalhados em sala de aula. A 
seguir, foi feito um segundo questionário diagnóstico com perguntas abertas e 
fechadas quanto à utilização dos simuladores virtuais, se eles já os conheciam, e se 
estes facilitou o aprendizado nas aulas de química. 

Buscando chegar aos resultados almejados, foram usados três conjuntos de 
simuladores, são eles: 1. Balanceamento de equações; 2. Fórmulas moleculares; 3. 
Reações químicas; Descrito logo em seguida. 

Figura 1 - Simulador sobre balanceamento de equações. 

Fonte: phet.colorado.edu (2015). 

 

 

                                                        
1
 PhET  (sigla para Physics Education Technology, em português, Tecnologia Educacional Física), é um pacote 

de aplicativos em Java que simula diversos eventos relacionados às mais diversas ciências naturais. Tudo 

necessitando apenas a movimentação do mouse, com os dados sendo informados em tempo real, facilitando 

ainda mais o aprendizado. 
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Figura 2 - Simulador sobre Construção de uma molécula. 

Fonte: phet. colorado.edu (2015) 

 

Figura 3 - Simulador sobre Reações Químicas. 

Fonte: phet. colorado.edu (2015). 

Esses simuladores têm como objetivo de aprendizagem: - Descrever diferenças 
entre átomo e molécula; - Construir moléculas simples a partir de átomos; - 
Reconhecer que o índice numa fórmula molecular indica o número de átomos na 
molécula; - Reconhecer que o coeficiente indica o número total de moléculas; - 
Associar nomes de moléculas comuns a múltiplas representações. 

5ª etapa: Avaliação da proposta: 

A verificação prevista foi feita mediante aplicação de teste avaliativo sobre os 
conteúdos de químicos estudos e aplicados na pesquisa e as simulações escolhidas 
na disciplina. 

Após o uso da primeira simulação sobre construção e fórmulas de moléculas, foi 
realizada a avaliação de sua aceitação frente aos dados obtidos através dos 
questionários aplicados, pois, caso a aceitação não fosse boa, seria necessário 
reavaliar a metodologia. 

Resultados e Discussão  

Os resultados foram satisfatórios, tendo em vista que o interesse dos discentes 
esteve o tempo todo em alta, pois para eles estudar uma disciplina como a química 
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fora do ambiente da sala de aula e ir para um laboratório de informática, foi para 
eles, algo empolgante e diferente. 

Com o uso dos simuladores, consegue-se de certa forma, estudar na prática, um 
pouco sobre conteúdos considerados fundamentais na química, como o 
balanceamento de equações, as reações químicas e a formulação de moléculas. 

Os questionários aplicados aos 25 alunos da turma foi outro meio, além da 
observação, para identificar se ocorreram melhorias nas aulas de química. 

Analisando as respostas do primeiro questionário, observou-se que 56% dos alunos 
responderam que seu interesse pela química é regular e 20% responderam que é 
ruim, ou seja, não gostam da disciplina de química. Em relação à sua importância, 
76% responderam que a química é sim muito importante no seu cotidiano e 24% 
afirmaram que não tem a menor importância. 80% alegou ter dificuldade no 
aprendizado da disciplina, sendo que muitas das justificativas apresentadas por eles 
destacavam a complexidade dos conteúdos, o que pode ter sido a causa do menor 
interesse pela disciplina. Quanto à informática, verificou-se que a maioria dos alunos 
possui computador em casa e também acesso à internet. Já na escola, o mesmo 
não foi evidenciado pelo fato de que o laboratório de informática apresentava 
problemas técnicos, alguns alunos levavam seus notebooks para a escola. Outra 
constatação obtida foi que as principais finalidades pelas quais esses estudantes 
utilizam o computador e a internet se referem às atividades de lazer (jogos, vídeos, 
acesso a redes sociais e sites de relacionamentos) e para atividades escolares 
(pesquisas e trabalhos). 

Em relação ao segundo questionário, constatou que 100% dos estudantes já tiveram 
aula no laboratório de informática, porém nunca vivenciaram qualquer tipo de 
simulação virtual, e que o conteúdo ficou mais fácil de ser compreendido com a 
utilização da ferramenta digital, 100% ficaram satisfeitos com a proposta.  

Após as simulações utilizando o ”PhET”, os alunos se mostraram mais interessados 
pela disciplina de química, houve um aumento no rendimento de acordo com o diário 
de notas bimestrais, e verificou-se maior desempenho dos alunos. 

Os resultados apontam que o uso dos simuladores não é comum na Escola Estadual 
José de Alencar, segundo BARÃO (2006) isso é comum, pois muitos professores 
ainda não estão preparados para lidar com esse tipo de recurso, por falta de prática 
ou medo de errar.  

Outro fator observado é que o simulador utilizado permitiu uma fácil aprendizagem 
de seus recursos, por parte dos alunos, aspecto fundamental a ser considerado na 
adoção do objeto de aprendizagem. Desse modo, o tempo despendido na etapa de 
familiarização com os simuladores foi facilmente recuperado na apresentação dos 
conteúdos previstos na disciplina. 

Podemos afirmar que o uso de animações, vídeos e simulações permite economizar 
tempo e recursos quando se trata de conteúdos específicos e não convencionais, 
garantindo, ainda, um maior envolvimento dos estudantes, que passam a apresentar 
maior atenção e interesse pelos conteúdos apresentados. Além disso, a 
possibilidade de se utilizar um simulador virtual permite ao aluno explorar situações 
virtuais extremas, que dificilmente teria condições de realizar em condições reais, 
contribuindo para a sua efetiva aprendizagem. 
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Considerações Finais  

Ao término deste trabalho, é possível concluir que os objetivos propostos foram 
alcançados. Diferentes simulações virtuais foram testadas em conteúdos distintos e 
aprovadas por seu público-alvo, mostrando uma considerável evolução na 
aprendizagem e fazendo com que elas se consolidassem como ferramentas 
didáticas auxiliares do ensino de química. 

Em termos práticos, não houve impedimentos ao uso dessas simulações pela 
escola, pelo fato de que as mesmas são disponibilizadas gratuitamente no endereço 
eletrônico “https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy”. Além disso, com um 
com um mínimo de recursos (microcomputador e um Datashow), foi possível utilizá-
las. 

As simulações virtuais podem sim serem utilizadas nas aulas de química dos 
primeiros anos do ensino médio para os conteúdos propostos. 
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Resumo  

O presente artigo aborda o desenvolvimento de um material didático em forma de 
revista de passatempos químicos produzido por acadêmicos do curso de 
Licenciatura em Química do Instituto Federal do Espírito Santo - campus Vila Velha, 
durante a disciplina de Estágio Supervisionado. O trabalho teve como objetivo 
contribuir para a formação docente, bem como, estimular a vivência em práticas 
pedagógicas inovadoras. A criação do Passaqui possibilitou aos futuros professores 
a reflexão sobre a necessidade de buscar novos meios que promovam uma 
aprendizagem mais contextualizada e próxima da realidade dos alunos; estimulou a 
criatividade e a superação de desafios, pois os licenciandos tiveram que produzir um 
material didático; possibilitou o uso de novas tecnologias, até então desconhecidas 
pelos discentes, que enfrentaram dificuldades ao manuseá-las; e inseriu os 
estudantes em aspectos da rotina docente, como planejamento e execução de 
atividades.  

Palavras chave: Passaqui, formação de professores, ensino de química, material 
didático. 

 

Introdução 

Freire (2002) afirma que ensinar não se restringe a simplesmente transferir 
conhecimento, mas em criar condições para que o aluno produza seu próprio 
conhecimento. No entanto, um dos grandes obstáculos encontrados no ensino de 
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Química é proporcionar um aprendizado autônomo que não esteja atrelado 
exclusivamente ao modelo tradicional de ensino.  

Outro ponto relacionado à complexidade de se ensinar Química, apontado por 
Roque e Silva (2008), corresponde à disciplina ser uma ciência abstrata e complexa. 
Além disso, está distante do mundo material que os discentes vivem e das 
correlações de sentidos que estabelecem para compreendê-lo. Assim, se fala em 
átomos e moléculas como estruturas reais que, porém, não podem ser percebidas 
através dos sentidos dos estudantes. 

Diante desse impasse, os professores encontram dificuldades em realizar mudanças 
em sua prática docente e, em muitos casos, optam por aulas conteudistas e 
exaustivas, onde o conhecimento ocorre de forma unidirecional, ou seja, o professor 
expõe a matéria e o aluno é apenas um ouvinte, que não expressa suas opiniões e 
interesses. Com o uso exclusivo dessa metodologia, o aprendizado pode se tornar 
mecânico, não permitindo ao aluno uma aprendizagem significativa e, 
consequentemente, pode levá-lo apenas a reproduzir os conhecimentos 
posteriormente.  

Tentando mudar esse cenário, a formação inicial professores de química deve, de 
acordo com Carvalho (2002), “criar condições para o envolvimento dos professores 
participantes em atividades de ensino que sejam problemáticas para seus alunos” 
(CARVALHO, 2002, p.59). Esse tipo de atividade possibilita ao futuro professor 
vivenciar propostas pedagógicas inovadoras e a reflexão crítica sobre o 
desenvolvimento da mesma. 

Nessa perspectiva, os jogos didáticos surgem como um motivador para a 
aprendizagem. Segundo Kishimoto (2002), o jogo didático possui as funções de 
ensinar e divertir o discente, na qual essas funções necessitam estar em equilíbrio 
para efetivação do conhecimento. Grando (2001) aponta o jogo didático como 
instrumento para introdução e desenvolvimento de um conceito de difícil 
compreensão, como meio de proporcionar a participação ativa do aluno na 
construção do seu próprio conhecimento, além de ser um meio para a socialização 
entre os outros educandos. Cunha (2012) afirma que o jogo permite que o aluno 
construa novas formas de pensamento, desenvolvendo o enriquecimento de sua 
personalidade e, para o professor, o jogo o leva à condição de condutor, estimulador 
e avaliador da aprendizagem. 

Já para Soares (2004), o jogo didático ou educativo “[...] quer aproximar o caráter 
lúdico existente no jogo à possibilidade de se aprimorar o desenvolvimento 
cognitivo”. No entanto, afirma ainda que “[...] Este jogo educativo, que é metade 
jogo, metade educação, com separações distintas pode levar à falsa ideia de que 
educação tem um caráter somente de seriedade e nunca de ludismo” (SOARES, 
2004, p.36). Desse modo, abordar a ludicidade durante a formação do licenciando 
evita este equívoco, possibilita a vivência de uma proposta pedagógica inovadora e 
fomenta o debate do momento mais oportuno para o uso desses jogos. 

Vale ressaltar, que não é objetivo deste artigo apontar o melhor ou pior método de 
ministrar as aulas de química, busca-se apenas inferir sobre as possíveis 
contribuições do uso da temática “jogos” para a formação inicial de professores de 
química. 

A aplicação do lúdico na sala de aula é uma prática que vem sendo expandida em 
várias áreas do conhecimento, com a finalidade de subsidiar aos alunos revisão dos 
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conteúdos já ministrados ou a compreensão de novos conceitos. Porém, um grande 
desafio é estruturar um material didático capaz de contemplar as demandas atuais 
da sala de aula e incorporá-lo na rotina escolar. Diante do exposto, o presente artigo 
aborda o desenvolvimento de um material didático em forma de revista de 
passatempos químicos, produzido por acadêmicos do curso de Licenciatura em 
Química do Instituto Federal do Espírito Santo - campus Vila Velha, durante a 
disciplina de Estágio Supervisionado. O trabalho teve como finalidade desenvolver 
um material didático em forma de revista de passatempos, objetivando realizar uma 
atividade que desafiasse os estudantes para o ensino de química, favorecesse o 
desenvolvimento de habilidades pelos licenciandos, contribuísse para a formação 
docente, bem como, estimulasse a vivência em práticas pedagógicas inovadoras. 

Metodologia 

A atividade foi desenvolvida durante a disciplina de Estágio Supervisionado II do 
curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), 
campus Vila Velha, como tarefa de oficina a ser apresentada no II Encontro de 
Estágio Supervisionado em Ensino de Química (ENESQui) da instituição.  

Inicialmente, a professora da disciplina propôs aos licenciandos a elaboração de um 
material para ser compartilhado durante o evento e a turma dividiu-se em grupos. 
Após isso, a atividade seguiu cinco etapas, sendo elas: escolha do tipo de material a 
ser produzido (experimentação, revista em quadrinho, livro, entre outros), que neste 
caso foi uma revista com atividades em forma de passatempos; seleção dos 
conteúdos norteadores para desenvolver as questões baseado no Currículo Básico 
Comum do Ensino Médio das Escolas Estaduais do Espírito Santo – Área de 
Ciências da Natureza; divisão das tarefas entre os integrantes do grupo, onde cada 
licenciando elaborou quinze questões; confecção layout do material e apresentação 
do produto final durante o II ENESQui. 

Resultados e Discussões 

A ideia de produzir uma revista de passatempos químicos surgiu durante a 11ª 
Semana Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, quando discentes do 
curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), 
campus Vila Velha, ficaram envolvidos com uma coletânea de passatempos com 
atividades voltadas para a temática do evento. 

Durante a disciplina de Estágio Supervisionado II, os alunos foram orientados a 
desenvolverem materiais didáticos para ministrarem uma oficina durante o II 
Encontro de Estágio Supervisionado em Ensino de Química (ENESQui) da 
instituição. Desse modo, os licenciandos aliaram a inspiração que tiveram à 
necessidade de produção para a oficina.  

Diante da proposição originou-se o Passaqui, uma revista com atividades em forma 
de passatempo, contendo: caça-palavras, jogo da memória, qual é o segredo? 
criptograma, complete os espaços, código secreto, dominox, relacione, labirinto, 
ligue as colunas, erros e trilha. O material desenvolvido visou os alunos do primeiro 
ano do ensino médio regular da rede estadual de educação.  
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A escolha do nome deu-se pela junção das palavras “Passatempo” e “Química”, o 
que proporcionou uma assimilação com “Passe aqui!”, uma expressão convidativa 
para o público alvo da revista. A proposta do Passaqui foi de proporcionar uma 
metodologia não convencional para o ensino de química, por meio de uma 
abordagem lúdica, na qual buscou um novo olhar para assuntos considerados 
memorísticos. Além disso, houve a preocupação de associar a química à vivência 
dos alunos e possibilitar debates sobre temas como “História da Ciência” e “Química 
na Sociedade”, pouco abordados no decorrer das aulas de química durante o ano 
letivo. 

Os conteúdos escolhidos para a confecção das atividades foram: Química na 
sociedade; Histórica da Ciência; O estudo da Matéria; Modelos atômicos; 
Configuração Eletrônica; Tabela Periódica; Ligações Químicas; Propriedades das 
Substâncias Iônicas, Moleculares e Metálicas; Reconhecimento das Funções 
Inorgânicas; Caráter ácido-base das Substâncias; Equações Químicas e 
Balanceamento de Reações. A seleção foi baseada no Currículo Básico do Ensino 
Médio das Escolas Estaduais do Espírito Santo - da Área de Ciências da Natureza, 
mais especificamente da disciplina de Química.  

A princípio, os licenciandos tinham a intenção de produzir três volumes da revista 
para cada uma das três séries do ensino médio, porém devido ao tempo necessário 
para a elaboração, optou-se por confeccionar apenas para o primeiro ano. 

Cada integrante do grupo foi responsável por criar cinco atividades diferentes, com 
suas respectivas respostas, para três conteúdos dispostos no Currículo Básico da 
Secretaria de Educação do Espírito Santo. Assim, cada membro elaborou 15 
atividades, totalizando 75 passatempos e um caderno de respostas.  

Para a criação do layout do Passaqui foram utilizadas imagens disponíveis na 
internet e programas de computador. Um dos programas utilizados foi o 
CorelDRAW, que é um programa de desenho vetorial e edição de imagem. Seus 
recursos auxiliaram na confecção das ilustrações da capa (figura 1) e contracapa da 
revista.  

 

 

Figura 1. Capa da revista de passatempos químicos, Passaqui. 
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A ideia da capa foi de retirar a concepção de uma química difícil, abstrata e 
complexa que os alunos possuem e possibilitar um momento de descontração e 
divertimento durante a aprendizagem. 

Outro programa de computador utilizado foi o Publisher 2013, do Pacote Office para 
Windows, que é usado para criar diversas publicações, como jornais, revistas e 
impressos. Com ele foi possível diagramar toda a formatação da revista (figuras 2, 3 
e 4). 

 

 

 
 

Figura 2. Atividade “Ligue”, sobre o 
conteúdo “Funções Inorgânicas”. 

 

 

 
 

Figura 3. Atividade “Relacione”, sobre o 
conteúdo “Química no Cotidiano”. 

 

 

 

Figura 4. Atividade “Labirinto”, 
sobre o conteúdo“Funções 
Inorgânicas”. 
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Para a elaboração de Caça-Palavras (figura 5) foi utilizado recursos de sítios 
eletrônicos como <atividadeseducativas.com.br>, na qual as palavras eram escritas 
em um espaço destinado e o sistema montava o caça-palavras.  

 

 

 

 

Após a conclusão e avaliação feita pela professora orientadora da disciplina, a 
revista foi apresentada na modalidade de oficina durante o II ENESQui do IFES. 
Devido aos custos com impressão colorida, foi impresso apenas um exemplar do 
Passaqui e do caderno de respostas. Para a realização da oficina, o Passaqui foi 
projetado, na direção de um quadro branco, por um projetor multimídia e os 
participantes do evento tentaram responder as atividades.  

Apesar de o material ser voltado para os alunos do primeiro ano do ensino médio, a 
oficina foi realizada com os licenciandos das disciplinas de Estágio Supervisionado. 
Isso ocorreu devido à proposta do evento e para a avaliação das atividades 
desenvolvidas ao longo da disciplina. 

Para Soares (2004) “[...] o adulto é capaz de brincar, de jogar, de se divertir. O que 
difere suas brincadeiras daquelas praticadas pelas crianças são certos limites de 
fantasia e o próprio contato com o que se conhece como realidade” (SOARES, 2004, 
p.22). O pesquisador completa ao mencionar que “Nos jogos e nos brinquedos, 
existem desafios para todas as idades, para cada nível de conhecimento cognitivo” 
(SOARES, 2004, p.22). 

Diante disso, foi possível observar o envolvimento e entusiasmo dos licenciandos e 
docentes para responderem as atividades do Passaqui, mesmo o material não 
sendo produzido e direcionado para o público universitário.  

Figura 5. Atividade “Caça-Palvras”, sobre 

o conteúdo “Balanceamento de 

Equações”. 
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Considerações Finais 

O Passaqui possibilitou aos futuros professores a reflexão sobre a necessidade de 
buscar novos meios que promovam uma aprendizagem mais contextualizada e 
próxima da realidade dos alunos. Estimulou a criatividade e a superação de 
desafios, pois os licenciandos se depararam com uma proposta de produção de um 
material didático, que não era rotina durante o curso. Esse desafio proporcionou o 
uso de novas tecnologias, até então desconhecidas por alguns envolvidos no 
trabalho, que enfrentaram dificuldades ao manuseá-las.  

A revista de passatempos químicos também inseriu os licenciandos em aspectos da 
rotina docente, no que tange ao planejamento e execução de atividades, bem como 
despertou a atenção e preocupação durante a elaboração de atividades e questões, 
para que as atividades fossem claras e atendessem ao objetivo do Passaqui.  

Com isso, os discentes em Química puderam vivenciar uma proposta pedagógica 
inovadora, ao terem a oportunidade de desenvolver um material didático que pode 
servir como ferramenta na prática docente e possibilite uma aprendizagem 
significativa dos conteúdos. 

Em relação aos alunos do ensino médio, público alvo da criação, o jogo pode 
proporcionara compreensão conceitos e a aplicabilidade da teoria na sua rotina, 
permitindo que o conhecimento não seja transmitido de maneira unilateral, e sim que 
os alunos participem efetivamente da construção do seu próprio conhecimento.  

Além disso, durante a oficina realizada no II ENESQui foi observado o incentivo ao 
raciocínio, a atenção e a curiosidade dos participantes, o que mostra que não há 
limites para brincar e aprender. 

Referências  

CARVALHO, A. M. P. de.; A pesquisa no ensino, sobre o ensino e sobre a reflexão 
dos professores sobre seus ensinos. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 28, n. 2, 
p. 57-67, jul./dez. 2002. 

CUNHA, M. B. da.; Jogos no ensino de química: considerações teóricas para sua 
utilização em sala de aula. Resvista Química Nova na Escola. Vol. 34, N° 2, p. 92-
98. 2012. 

GRANDO, R. C. O jogo na educação: aspectos didático-metodológicos do jogo na 
educação matemática. São Paulo: Unicamp, 2001. 

KISHIMOTO, T. M. O Brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira, 2002. 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 
São Paulo: Cortez, 2002. 

SOARES, M. H. F. B.; O Lúdico em Química: Jogos e Atividades Aplicadas ao 
Ensino de Química. 2004. 203 f. Tese de Doutorado - Centro de Ciências Exatas e 
Tecnologia. Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2004. 2003 f. 

 

 

  



II Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas em Ensino de Química – JALEQUIM Level 2 
Goiânia, GO – 21 a 23 de Abril de 2016 

1 
TEMA DO TRABALHO 

TC-22 

Da disciplina Experimentação no Ensino de 
Química/PEQui-UFRJ para a sala de aula: jogo 

e processo de participação em aulas de 
química orgânica 

From the course Experimentation in Chemistry Teaching/PEQui-
UFRJ to the classroom: play and participation process in organic 

chemistry classes 

 

Gabriela Farah Dias 
Cássia Curan Turci 

Waldmir Araujo Neto 
Universidade Federal do Rio de Janeiro  

 

gabrielafarahprofessora@gmail.com, cassia@iq.ufrj.br, waldmir.neto@gmail.com 
 

Resumo 

Este trabalho tem como origem uma pesquisa, em andamento, desenvolvida por 
uma mestranda em Ensino de Química (PEQui/IQ-UFRJ).  Seu principal objetivo é 
relatar atividades sobre o processo de criação e aplicação de um jogo relacionado 
com a química orgânica, realizadas em dois momentos distintos; primeiramente na 
disciplina Experimentação no Ensino de Química e, posteriormente com turmas do 
terceiro ano do ensino médio. Diferentes trabalhos na literatura destacam o valor e o 
potencial do trabalho didático com jogos (DELIZOICOV e ANGOTTI, 2002 e 
SOARES, 2013) e, nesse sentido, procuramos desenvolver um processo lúdico que 
pudesse inserir funções ativas de participação dos alunos (WENZEL e MALDANER, 
2014) tanto na criação das regras do jogo, quanto na sugestão de diferentes formas 
de jogar. O nosso jogo inspira-se no jogo “Cara a Cara”, fabricado pela empresa 
Estrela. Os resultados obtidos, mostram o valor e potencial de um jogo bem aplicado 
no sistema ensino/aprendizagem.  

Palavras chave: lúdico, ensino de química, participação. 

 

Introdução: 
Por que nós, professores, muitas vezes nos queixamos que alguns de nossos 
alunos aparentam ser analfabetos funcionais, que não raciocinam e não 
comprendem os enunciados das questões e, quando compreendem, não 
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conseguem construir uma resposta (texto) que se faça entender? Em explicações de 
conteúdos, durante as aulas, muitas vezes não compreendemos as dúvidas que 
surgem, pois as perguntas não são objetivas e claras. Alguns autores como 
Sasseron e Carvalho apontam essas dificuldades em seus trabalhos:  

“Quando temos que unir palavras que tenham sentido, formular 
perguntas, argumentar, raciocinar e generalizar é quando 
aprendemos a temática de falar cientificamente. Se os alunos 
não podem demonstrar seu domínio da ciência ao falar ou 
escrever, podemos duvidar de que suas respostas e soluções a 
problemas representem realmente sua habilidade de raciocinar 
cientificamente, já que o raciocínio é uma forma de explicar 
uma solução, de mobilizar os recursos semânticos da 
linguagem científica (incluindo diagramas e fórmulas) e de dar 
sentido a uma situação (1997, p.40, tradução nossa)”. 
(SASSERON E CARVALHO, 2009, p 141). 

A deficiência em química também passa pela deficiência em linguagem e 
matemática e as inteligências linguística e lógico-matemática podem ser 
desenvolvidas pelo uso planejado de jogos (ANTUNES, 2002). Em nossas aulas de 
química, durante a abordagem dos conteúdos, fazemos uso tanto de recurso 
tipológico quanto de recursos topológicos. O uso de tipos está bastante associado 
aos processos de classificação, um recurso argumentativo comum nos processos de 
lidar com as coisas à nossa volta. A tipologia pode envolver processos mais simples 
e objetivos como separar coisas redondas e quadradas, em termos de seus 
formatos, como lidar com as associações entre o bem e o mal de forma mais ampla 
e subjetiva. 

O uso planejado de jogos pode despertar o desenvolvimento de várias habilidades 
operatórias, para os alunos do ensino médio: refletir, criar, conceituar, interagir, 
especificar, ajuizar, discriminar, revisar, descobrir e levantar hipóteses são as 
habilidades operatórias citadas em ANTUNES (2002, p. 38) 

Muitos de nós, professores do ensino médio, reclamamos de nossos alunos mas, 
muitas vezes, nada fazemos no sentido de mudar a situação que encontramos em 
nossas salas de aula. Um caminho é a busca pela formação continuada, que tem 
uma crescente oferta em nosso país. 

“O Mestrado Profissional em Ensino de Química do IQ-UFRJ tem como missão 
colaborar para a formação continuada de professores do ensino básico, com foco 
nas questões decorrentes da escola pública” (PEQui/IQ-UFRJ. Disponível em: 
<https://pequiufrj.wordpress.com.br> Acesso em: 19 jan 2016), as disciplinas 
procuram capacitar os alunos do programa a elaborar novas técnicas, metodologias 
e processos e a aplicar conhecimentos, tecnologias e resultados científicos à 
solução de problemas na prática docente de química. 

A disciplina Experimentação no Ensino de Química, oferecida pelo PEQui/IQ-UFRJ 
no segundo semestre de cada ano letivo, propõe aos mestrandos a construção de 
uma “aula diferente”. São oferecidos aos mestrandos vários temas a serem 
sorteados e, ao longo do curso, cada mestrando apresenta sua proposta numa 
encenação, onde ele é o professor e os demais colegas da turma assumem o papel 
do aluno do ensino médio. Os professores da disciplina analisam os dados positivos 
e negativos presentes na encenação. Os conteúdos abordados são de livre escolha 
para o apresentador e, ao final da experiência, todos os participantes promovem um 
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debate para expor suas impressões sobre a “aula diferente”.  

O tema sorteado e, que é o assunto deste trabalho, foi jogo não virtual e o 
conteúdo abordado foi química orgânica. Inicialmente, o tema sorteado não agradou 
a professora mestranda que o sorteou, pois o substantivo jogo remete à ideia de 
sorte, o que definitivamente não fazia parte dos planos. O desafio passou a ser 
encontrar um jogo que exigisse o domínio de algum conteúdo da química para que o 
aluno saísse vitorioso, mas que não contasse com o fator sorte.  
Na expectativa de tornar o estudo de química orgânica uma atividade mais 
prazerosa, divertida e desafiadora, buscou-se uma aula de exercícios de revisão dos 
conteúdos estudados em química orgânica sob a forma de um jogo que, sem contar 
com o fator sorte, pode ter um enfoque apenas lógico, com o intuito de treinar os 
conteúdos da química orgânica ocupando pouco tempo da aula, ou um enfoque 
mais social, fazendo uso também da argumentação retórica. 

O presente trabalho tem como objetivo relatar um conjunto de atividades sobre o 
processo de criação e aplicação de um jogo voltado para o tema da química 
orgânica, realizadas em dois momentos, primeiro na disciplina Experimentação no 
Ensino de Química e, num segundo momento, aplicando a mesma aula para turmas 
do terceiro ano do ensino médio. Diferentes trabalhos na literatura destacam o valor 
e o potencial do trabalho didático com jogos (DELIZOICOV e ANGOTTI, 2002 e 
SOARES, 2013), e nesse sentido procuramos desenvolver um processo lúdico que 
pudesse inserir funções ativas de participação dos alunos (WENZEL e MALDANER, 
2014) tanto na criação de regras quanto na sugestão de diferentes formas de jogar. 
O jogo em questão inspira-se no jogo “Cara a Cara”, fabricado pela empresa Estrela. 
Em diferentes rodadas uma pergunta diferente é feita, e vence aquele que conseguir 
descobrir a carta escolhida pelo outro jogador. 

O tabuleiro do jogo é de baixo custo e muito fácil de ser construído e transportado. É 
leve e não ocupa espaço. Ele também pode ser dobrado o que flexibiliza o número 
de cartas utilizadas.  Este mesmo tabuleiro pode ser utilizado para vários outros 
temas, como funções inorgânicas, elementos químicos, indicadores de pH, etc. 

Metodologia: 
Na disciplina do PEQui/UFRJ “Experimentação no Ensino de Química”  
Foi construído para a apresentação um tabuleiro de plástico flexível, constituído por 
bolsinhas com dimensão suficiente para acomodar 1/4 de uma folha de papel A4, ou 
seja, uma folha A4 dobrada ao meio duas vezes. Nas faces externas dessas folhas 
foram impressas as estruturas químicas e os nomes de doze moléculas da química 
orgânica, pertencentes a algumas classes de compostos como hormônios, 
especiarias, drogas, entre outras. Na face interna, ou seja, com a folha de papel A4 
aberta, foram impressas informações acerca dessas moléculas orgânicas, como 
dados históricos, propriedades, utilização, etc. 

O ideal é agrupar moléculas que apresentem estruturas que sejam o mais 
semelhante possível, visando aumentar o número de perguntas e conceitos 
utilizados para desvendar a estrutura escolhida pelo grupo adversário. 

Conforme já informado, durante a “aula diferente” o apresentador da proposta 
assume o papel de professor da turma e os demais mestrandos o papel de alunos. 

Foi exposto à turma que aquela seria uma aula de revisão diferente, onde não seria 
usado o caderno, nem listas de exercícios e nem o quadro, mas um jogo. E, sendo 
um jogo, seriam necessárias algumas regras a serem seguidas: 
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1ª: A turma deveria se dividir, livremente, em dois grupos com o mesmo número de 
participantes (mais ou menos um, quando o número de alunos for ímpar); 

2ª: Cada grupo escolheria uma molécula que deveria ser desvendada pelo grupo 
adversário através de perguntas, exclusivamente acerca da estrutura da molécula; 

3ª: Só poderia ser feita uma pergunta, ou seja, uma única característica, por rodada; 

4ª: As respostas seriam limitadas às palavras “sim” ou “não”; 

5ª: Não poderia haver chute quanto à molécula, ou seja, ao identificar a molécula o 
grupo deveria contar a estratégia das perguntas utilizadas; 

6ª: Ganharia o jogo o primeiro grupo que identificasse corretamente a molécula; 

7ª: Abriria a rodada de perguntas o grupo que fosse vencedor num par ou ímpar. 

E então, iniciaram o jogo:  

              

(GRUPO 1)                                                               (GRUPO 2) 

Nas salas de aula no ensino médio  

O trabalho foi desenvolvido com 167 alunos de seis turmas da Escola Técnica 
Estadual Visconde de Mauá/FAETEC. Como foi aplicado em dias diferentes e entre 
alunos que se comunicam, o jogo foi sendo enriquecido a cada experiência, “tanto 
as crianças menores como as maiores interessam-se pelo que está acontecendo 
com as outras turmas e aprendem a apreciar o esforço inerente ao trabalho de cada 
um” (AMARAL, 2014). Relataremos o processo da última turma, mencionando, 
quando necessário, os progressos obtidos a partir de experiências nas turmas 
iniciais. Vale ressaltar também que, como a professora já havia passado pela 
experiência na disciplina do mestrado, algumas regras (aquelas relatadas na 
primeira parte desta metodologia) foram propostas e, a partir delas, os alunos deram 
sequência às alterações que julgaram necessárias. 

O processo teve início com uma abordagem teórica, na qual os conteúdos do 
programa foram apresentados utilizando-se o quadro negro e vídeos sobre 
substâncias da química orgânica, tais como as relacionadas ao petróleo e seus 
derivados. Os alunos receberam ao final deste estudo uma lista de exercícios, para 
posterior discussão das dúvidas em sala de aula. No entanto, como a revisão dos 
conteúdos aconteceria sob a forma de um jogo, para que o aluno participasse de 
fato, o jogo foi construído em parceria professor/estudante. 

Construindo o jogo: 

Em uma primeira etapa foi solicitado que cada aluno propusesse, de acordo com 
seus interesses, duas moléculas orgânicas inseridas em uma das cinco classes 
determinadas pela professora, a saber: drogas entorpecentes, especiarias, 
fármacos, hormônios e indicadores de pH. Estas moléculas comporiam, juntamente 
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com as moléculas escolhidas pelos demais colegas, o “tabuleiro do jogo”, sem 
moléculas repetidas. Os estudantes criaram um registro cronológico das moléculas a 
fim de evitar qualquer repetição. Isso já forçou um pensar sobre vários assuntos 
ligados às classes das substâncias e uma pesquisa sobre algumas substâncias de 
interesse antes da escolha definitiva. 

Assim como ANTUNES (2002), consideramos que ensinar não é o mesmo que 
transmitir conceitos e que a aprendizagem só ocorre quando o processo de busca 
do conhecimento parte do aluno e que o professor exerce, no processo, apenas uma 
ação facilitadora. 

Feito isso, os alunos construíram, a partir de um modelo padrão, as “cartas” do 
tabuleiro, contendo apenas a estrutura e o nome da molécula. 

Na segunda etapa a turma elaborou as regras do jogo. Para isso, foi feita uma 
partida teste, de forma que eles pudessem avaliar as melhores regras. Nesta etapa 
os alunos resolveram eliminar, por exemplo, o uso de uma ampulheta, proposta para 
limitar o tempo de elaboração das perguntas. Os alunos chegaram à conclusão que 
sem a interferência do fator tempo eles debateriam melhor os conceitos e 
construiriam perguntas mais inteligentes.  

 

(O TABULEIRO COM AS CARTAS) 

As regras do jogo: 

Visando reforçar a cooperação professor/aluno, julgamos importante a participação 
dos alunos na elaboração das regras. A seguir, a transcrição das regras criadas 
pelos próprios alunos: 

1ª: Os componentes de cada grupo são agrupados por sorteio, de acordo com os 
números da lista de chamada da escola; 

2ª: Quando os dois grupos estiverem com as opções feitas, cada grupo informará a 
molécula proposta ao professor, para que este possa acompanhar todo processo. 
Então a partida terá início com um jogador fazendo ao grupo “adversário”, perguntas 
pensadas pelo grupo;  

3ª: O grupo a fazer a primeira pergunta, dando início ao jogo, será decidido num par 
ou ímpar entre um representante de cada grupo; 
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4ª: As perguntas só podem abordar um único conceito e as respostas só podem ser 
“sim” ou “não” e assim vice-versa com o outro “adversário”; 

5ª: Cada pergunta só poderá abordar um único conceito; 

6ª: O grupo não poderá chutar a identidade da molécula sem justificar sua resposta 
com a estratégia utilizada;  

7ª: O vencedor da partida será aquele que acertar a substância certa escolhida pelo 
adversário;  

8ª: Durante a partida, um  jogador de cada grupo deve ficar responsável pela 
anotação de cada pergunta que é feita e a respectiva resposta dada pelo grupo 
adversário, observando a sequência, e assim, se acontecerem problemas no final da 
partida, os jogadores conseguirão identificar a origem do erro; 

9ª: Caso um grupo dê alguma resposta errada, induzindo o grupo adversário à 
identificação incorreta da molécula, o grupo responsável pela resposta errada é que 
perderá a partida. 

Aplicação do jogo: 

Seguindo as regras determinadas pelos próprios estudantes, as turmas foram 
divididas em dois grupos que deviam propor ao adversário uma molécula “oculta” a 
ser elucidada com base nas respostas às perguntas que o grupo elaborou sobre a 
estrutura das moléculas, a fim de eliminar em cada rodada o maior número possível 
de moléculas até que restasse apenas a molécula em questão. Esse momento do 
jogo se mostrou muito rico em termos de construção de conceitos e laços afetivos 
entre os participantes do grupo, pois o grupo estava ali unido, “no mesmo barco”, em 
busca de um objetivo comum, cada um ensinando ao outro aquilo que sabe e 
aprendendo aquilo que não sabe, debatendo entre si os conhecimentos e pontos de 
vista. Esse momento se mostrou produtivo e rico, não só socialmente, mas também 
epistemologicamente, como apontado por (LOPES, 2007, p. 57-58): 

“Para Bachelard (1975), na aplicação de um espírito a outro é 
que se tem descortinado o processo de ensino-aprendizagem, 
estando no ato de ensinar a melhor maneira de aprender, de 
avaliar a solidez de nossas convicções. Assim sendo, o 
trabalho educativo consiste essencialmente em uma relação 
dialógica, na qual não se desenvolve apenas o intercâmbio de 
ideias, mas sua construção. Não existem respostas prontas 
para perguntas previsíveis, mas a constante aplicação do 
pensamento para a elaboração de um intertexto.”  
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                              (GRUPO 1)                                               (GRUPO 2) 

Durante a partida os alunos mantiveram a concentração na estratégia do jogo. 

                             

 

(confraternização entre alunos de grupos diferentes)      (a comemoração do grupo 
vitorioso) 

Como a atividade era um jogo (SOARES, 2013) pode-se perceber, pelos registros, 
que essa atividade lúdica foi para os alunos uma brincadeira que se desenvolveu de 
forma prazerosa, divertida, seguindo regras explícitas e implícitas em cooperação e 
competição. Ao final da atividade o clima era de descontração, diversão e 
confraternização entre todos os alunos. 

Propositalmente, o jogo continuou até que o grupo não vitorioso também 
descobrisse a identidade da molécula. Isso foi muito importante para a autoestima 
do grupo. 

Os alunos relataram que, durante o processo, muitos conteúdos foram aprendidos 
sem que eles sentissem. Todo o processo foi registrado em vídeo para posterior 
análise da parte argumentativa, a ser divulgada em outra oportunidade. 
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Resultados e Discussões: 
A primeira avaliação do jogo em foco aconteceu após o final da apresentação do 
trabalho para a turma de Experimentação no Ensino de Química. Nesta ocasião 
aconteceu um debate sobre a experiência, no qual o professor da disciplina e todos 
os alunos presentes expuseram suas impressões positivas e negativas, fizeram 
críticas e sugestões para aprimoramento quanto à proposta e, também, avaliaram 
formalmente o jogo para a disciplina, sob a forma de um questionário objetivo 
preparado pelo professor da disciplina. Ao final do semestre, cada aluno recebeu do 
professor os dados referentes à avaliação da sua proposta de aula, no caso, do 
jogo: 

 

 

Encerradas as atividades na escola do ensino médio percebe-se, através da 
avaliação do vídeo da aplicação do jogo, um maior engajamento dos estudantes 
envolvidos no processo. Alunos que não mantinham nenhum tipo de relação 
tornaram-se mais próximos após fazerem parte do mesmo grupo no jogo, 
contribuindo para um melhor relacionamento entre os adolescentes. 

Ao final da aplicação do jogo, relatos de alunos registram que eles estudaram para 
ganhar o jogo, que atuaram durante o jogo como um grupo de estudos e que 
perceberam que a agregação dos alunos em grupos de estudos é muito positiva e 
produtiva. Muitos lamentaram só estar descobrindo no terceiro ano que a criação de 
grupos de estudo poderia contribuir para o aprendizado, conforme orientação de 
muitos professores, não seguida por eles. Esses relatos ressaltam a importância da 
cooperação entre todos os atores do sistema ensino/aprendizagem. 

De acordo com os resultados de FIORESI, CUNHA, DA SILVA e LAYTER (2014) 
observamos que, após o jogo, os alunos praticamente não tiveram dificuldades na 
resolução da lista de exercícios contendo questões do ENEM e vestibulares 
anteriores, entregues inicialmente. Isto aponta para uma aprendizagem satisfatória, 
pois de forma lúdica eles conseguiram aprender o bastante para a resolução dos 
exercícios típicos apresentados nos concursos de acesso às universidades. O 



II Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas em Ensino de Química – JALEQUIM Level 2 
Goiânia, GO – 21 a 23 de Abril de 2016 

9 
TEMA DO TRABALHO 

mesmo resultado não foi observado em outras escolas onde o conteúdo foi 
trabalhado da mesma forma, porém sem a aplicação do jogo. 

Considerações Finais: 
A inclusão dos alunos no processo de criação das regras e das cartas, nessa 
modalidade de jogo, parece constituir-se em uma ferramenta importante para a 
delimitação de situações de ensino, que favorecem a argumentação a partir de 
sentidos dialógicos de trabalho (VELASCO, 2010). Desejamos ampliar a aplicação 
desse tipo de processo para outros temas com o objetivo de verificar a relação entre 
potencial argumentativo e natureza do conteúdo de química. Além disso, 
observamos, pelos relatos, que houve uma elevação da autoestima do grupo, pois 
conseguiram resolver “desafios intrigantes e estimulantes, mas possíveis de serem 
concretizados pelos alunos, individualmente ou em grupo” (ANTUNES, 2002, p. 41).  

Referências 

Antunes, C. Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências. Rio de Janeiro: 
Vozes, 2002. 

Delizoicov, D.; Angotti, J. A.; Pernambuco, M. M. Ensino de Ciências: fundamentos e 
métodos. São Paulo: Cortez, 2002. 

Fioresi, C. A.; da Cunha, M. B.; da Silva, V. M.; Layter, M. B. Jogo ou lista de 
exercícios? I JALEQUIM, Goiás, 2014. 

Amaral, M. N. C. P. Dewey: jogo e filosofia da experiência democrática. In: 
Kishimoto, T. M. (Org.) O brincar e suas teorias. São Paulo: Cengage Learning, 
2014. P. 79-107. 

Lopes, A. C. Currículo e Epistemologia. Ijuí: Unijuí, 2007. 

Soares, M. H. F. B. Jogos e atividades lúdicas para o ensino de química. Kelps: 
Goiânia, 2013. 

Velasco, P. D. N. Educando para a argumentação: contribuições do ensino da 
lógica. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

Wenzel, J. S. e Maldaner, O. A. A prática da escrita e reescrita em aulas de química. 
Revista Química Nova na Escola. Vol. 36, Nº 4, p. 314-320, NOVEMBRO 2014 – 
São Paulo-SP, BR. 

 

 

  



II Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas em Ensino de Química – JALEQUIM Level 2 
Goiânia, GO – 21 a 23 de Abril de 2016 

1 
RELATO DE SALA DE AULA – EXPERIÊNCIAS DO PIBID (REP) 

TC-23 

Compreendendo Ligações Químicas por 
meio da ludicidade 

Understanding Chemical Bonds through playfulness 

Juliana Carla Carvalho dos Santos 

Joceline Maria da Costa Soares 
Luciana Aparecida Siqueira Silva 

Débora Astoni Moreira 

Christina Vargas Miranda e Carvalho 
Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí 

 
juliana.carla.carvalho@gmail.com, jocelinecostasoares@hotmail.com, 

luciana.siqueira@ifgoiano.edu.br, debora.moreira@ifgoiano.edu.br, 
christina.carvalho@ifgoiano.edu.br 

Resumo  

A química envolve leitura, interpretação de códigos e nomenclaturas e isso faz com 
que se torne uma matéria pouco atrativa, principalmente para estudantes do ensino 
médio. Nesse sentindo a inserção de atividades lúdicas na prática docente tem 
mostrado ser de grande valia, trazendo benefícios para o ensino - aprendizagem 
pois os jogos promovem a assimilação de conteúdos transmitidos e torna mais fácil 
a interação de aluno- aluno e aluno-professor. O presente trabalho tem como 
finalidade demonstrar o resultado de uma intervenção realizada por alunos bolsistas 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência subprojeto Química 
(Pibid – Química) do Instituto Federal Goiano – Câmpus Urutaí, que atuam no 
Colégio Estadual Rodrigo Rodrigues da Cunha, em Pires do Rio-GO, onde foi 
aplicado o jogo intitulado “Passa ou Repassa” que abordava o tema de Ligações 
Químicas, buscando contribuir com as dificuldades de aprendizagem na disciplina de 
Química.  

Palavras chave: lúdico, pibid, jogos, ensino-aprendizagem. 

Introdução 

O ensino de Química nas escolas públicas tem deixado a desejar quanto ao nível de 
conhecimento assimilado pelos alunos. Tendo em vista o aprimoramento do ensino, 
deve-se ocorrer a utilização de diferentes ferramentas pedagógicas a fim de 
promover um maior interesse dos alunos aos conteúdos abordados. Um método 
empregado dentro da sala de aula nas aulas práticas são as atividades lúdicas, que 
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têm como propósito o divertimento, a brincadeira e o consequente aprendizado da 
teoria e prática dos conteúdos (ROLOFF, 2010).  

De acordo com Melo (2005) estudos comprovam que as atividades lúdicas vêm para 
ser fonte de descoberta para o aluno, traduz o contexto sócio - histórico refletido na 
cultura e ainda contribuir significativamente para o processo de construção do 
conhecimento do aluno como mediador da aprendizagem, o ato de aprender e 
ensinar brincando enriquece as visões do mundo. 

Por meio dos recursos lúdicos busca-se uma satisfação natural diferente, pois o ser 
humano apresenta uma tendência lúdica desde criança até sua fase adulta. A 
ludicidade tem o importante papel de acionar funções psico-neurológicas e os 
processos mentais, aprendendo assim a se desenvolver intelectualmente e 
socialmente (CABRERA e SALVI, 2005). 

Segundo Kishimoto (1994) o jogo, se considerado um tipo de atividade lúdica, possui 
duas funções: a lúdica e a educativa onde as duas devem estar em equilíbrio, pois 
se a função lúdica prevalecer não passará de um jogo e se a função educativa 
predominar será apenas mais um material didático. Assim, o professor deve estar 
atento quanto às funções para que não seja manifestado apenas o comportamento 
de brincadeira, ou se tornará um simples jogo, da mesma forma se prevalecer o 
somente o ensino, tornando assim apenas um material didático. 

O prazer e o esforço caracterizam o lúdico, pois o indivíduo absorve o conhecimento 
de forma intensa e total, criando um clima de entusiasmo. Seus principais objetivos 
são o desenvolvimento da inteligência e da personalidade, refletindo na construção 
de conhecimentos, à socialização, o envolvimento de ações, a curiosidade e a 
criatividade (CHAGURI, 2006). 

De acordo com Mariscal (2009), os jogos utilizados em sala podem ser baseados em 
cartas, bingos, palavras cruzadas, dominós, sete erros, caça palavras, entre outros, 
desde que o objetivo seja a apresentação das possibilidades didáticas que tem o 
emprego em um material educativo inovador, permitido ao aluno praticar e aprender 
no mesmo tempo em que se diverte. 

Nota-se a relevância do jogo na abordagem de conteúdos diversificados e, de 
acordo com Castoldi e Polinarski (2009), com a utilização de recursos didático-
pedagógicos, pensa-se em preencher as lacunas que o ensino tradicional 
geralmente deixa, e com isso, além de expor o conteúdo de uma forma diferenciada, 
fazer dos alunos participantes do processo de aprendizagem. 

Muitas atividades lúdicas tem sido utilizadas como recurso didático no ensino de 
Química, dentre elas, o uso de paródias (SILVEIRA e KIOURANIS, 2008; OLIVEIRA 
e CIRINO, 2012), cruzadinhas (BENEDETTI-FILHO et al., 2009; PAZ et al., 2014), 
bingo (SILVA et al. 2014; SOUZA et al., 2014), jogos (SATURNINO et al., 2013; 
SILVA et al., 2015), entre outros. 

Graduandos em Licenciatura em Química do Instituto Federal Goiano – Câmpus 
Urutaí, vinculados ao Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência) e 
ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) subprojeto 
Química que atuam no Colégio Estadual Rodrigo Rodrigues da Cunha, em Pires do 
Rio-GO, realizaram a etapa de diagnóstico da realidade escolar e identificaram 
elevado número de reprovações em determinadas disciplinas do Ensino Médio, 
dentre as quais a Química se destacou. Após a diagnose, bolsistas de iniciação à 
docência, juntamente com os professores supervisores e coordenadores de área, 
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elaboraram um projeto de intervenção na escola conveniada (Colégio Rodrigo) no 
intuito de auxiliar as dificuldades de aprendizagem na disciplina de Química, a partir 
da realização de jogos e atividades lúdicas abordando diferentes conteúdos para 
alunos da referida escola.  

Neste trabalho, objetivou-se relatar a aplicação de um jogo para alunos da 1ª série 
do Ensino Médio do Colégio Estadual Rodrigo Rodrigues da Cunha, como 
metodologia auxiliar na compreensão de conteúdos químicos. 

Metodologia 

Para elaboração do jogo ou atividade lúdica, o professor supervisor do Pibid-
Química, que é o professor regente da disciplina Química no colégio conveniado, 
avisou previamente aos pibidianos, sobre o próximo conteúdo que seria abordado 
em suas aulas. Assim, os alunos de iniciação à docência criaram atividades lúdicas 
abordando diferentes temáticas e, a realização do projeto de intervenção ocorreu em 
todas as séries e turmas do Ensino Médio. 

O jogo aplicado aos alunos da 1ª série do Ensino Médio estava relacionado ao 
conteúdo “Ligações Químicas” e foi intitulado “Passa ou Repassa”. O material 
utilizado foi uma caixa pequena de papelão que foi encapada e ilustrada, onde foram 
colocadas questões objetivas abordando o conteúdo, impressas em papel A4, 
recortadas e dobradas.  

A turma foi dividida em dois grupos e foi sugerido que um integrante de cada grupo 
seria o porta voz da equipe. Após esta divisão, o responsável de cada grupo foi 
chamado para tirar “par ou ímpar” e decidir quem daria início ao jogo. Como regra do 
jogo foi solicitado que um aluno de cada grupo tirasse, um de cada vez, um papel 
que estava na caixa contendo a questão. A questão teria que ser lida em voz alta 
para que os componentes dos dois grupos soubessem de qual pergunta se tratava. 
O aluno representante da equipe tinha 2 (dois) minutos para responder à questão e 
explicar para os demais colegas sobre a pergunta, podendo ser utilizado a lousa 
para resolução de algumas questões. Em caso de acerto da resposta, a equipe 
pontua, em caso de erro, a equipe passa a vez para o outro grupo que, se errar 
também, repassa a vez para a equipe que tirou a pergunta da caixa, que tem a 
oportunidade de outro aluno responder e, se o erro persistir, a questão é 
desconsiderada. Vence o jogo “Passa ou Repassa” a equipe que conseguir maior 
pontuação. 

Para adquirir dados referentes à usabilidade da atividade lúdica e aos 
conhecimentos prévios em relação ao tema abordado, foi realizada uma sondagem 
antes do jogo. Após o jogo, outro questionário foi aplicado para identificar se o jogo 
auxiliou na aquisição de conhecimento acerca da temática e, também, para apontar 
o interesse dos alunos pela disciplina Química.  

Resultados e Discussões 

O jogo foi realizado em junho de 2015 em 3 (três) turmas da 1ª série do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Rodrigo Rodrigues da Cunha, envolvendo 70 (setenta) 
alunos e teve duração média de 50 (cinquenta) minutos.  
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No primeiro momento, realizou-se uma apresentação do projeto de intervenção com 
breve explicação do seu objetivo e do que seria trabalhado com os alunos. Os 
alunos foram orientados sobre as regras do jogo e, em seguida, realizou-se a 
sondagem do conhecimento prévio dos alunos acerca do conteúdo “Ligações 
Químicas”, aplicando o questionário (pré-teste). O jogo foi aplicado e ao terminar, os 
alunos responderam outro questionário (pós-teste). 

O questionário pré-teste era composto por 3 (três) questões objetivas e o pós-teste, 
além das questões objetivas, continha duas outras questões para identificar o 
interesse dos alunos pela Química e a opinião deles sobre o uso de jogos e/ou 
atividades lúdicas no ensino de Química. As questões objetivas do pré e pós-testes 
eram diferentes, no entanto, abordavam o mesmo conteúdo, conforme apresentado 
no Quadro 1.  

Quadro 1. Abordagem das questões dos questionários aplicados antes e após a 
aplicação do jogo “Passa ou Repassa” 

Conteúdo abordado na sondagem 

Questão 1 Questão 2 Questão 3 

Ligação Covalente Ligações Químicas Gases Nobres 

 

No decorrer do jogo os alunos ora se alegravam quando acertava as respostas, ora 
ficavam ansiosos quando era a vez do outro grupo responder e, em poucos 
momentos, lamentavam o erro. Ao término do jogo a interação entre os grupos era 
notável e gratificante, podendo ser percebido que foi uma aula interativa e atrativa, 
possibilitando a obtenção de resultados satisfatórios. Segundo Vasconcelos et al. 
(2012), o jogo lúdico quebra a barreira das aulas expositivas, deixando os alunos 
mais descontraídos e interessados além de demonstrar aos próprios alunos que eles 
possuem capacidade de aprendizagem do conteúdo. 

Segundo Fialho (2007), as atividades lúdicas, tornam-se técnicas facilitadoras na 
elaboração de conceitos, na sociabilização entre os alunos, na criatividade e no 
espirito de competição da turma, o aluno passa a sentir-se mais seguro com o 
grupo, criando respeito e confiança tornando um processo de aprendizagem 
transparente. 

Na Figura 1 são apresentados os resultados obtidos em relação aos acertos dos 
alunos na sondagem para identificação dos conhecimentos prévios (pré-teste) e 
conhecimentos adquiridos com a aplicação da atividade (pós-teste). 
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Figura 1. Quantitativo de acertos dos alunos da 1ª série do Ensino Médio nas 
questões da sondagem antes e após o jogo. 

Através da sondagem foi possível observar que a atividade lúdica ajudou na 
memorização do conhecimento teórico prévio dos alunos. Após a aplicação do jogo, 
houve acréscimo do quantitativo de acertos de, aproximadamente, 35% para 
questão 1, 25 % para questão 2 e de 29% para questão 3. A partir desses dados, 
percebe-se que a realização do jogo proporcionou uma ativação na memória em 
relação ao conteúdo de Ligações Químicas já trabalhado em sala, principalmente no 
que se refere à Ligação Covalente, que foi o tema abordado na questão 1 nos 
questionários de sondagem. 

Através das respostas no pós-teste foi possível verificar uma mudança positiva da 
opinião dos alunos da 1ª série do Ensino Médio relacionada ao interesse pela 
disciplina Química (Figura 2). 
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Figura 2. Interesse dos alunos da 1ª série do Colégio Rodrigo pela disciplina 
Química. 

 

Analisando as respostas observamos que o índice de quem não gosta da disciplina 
Química é alto, o que torna a situação preocupante. Porém, como aprender é um 
processo que se dá no decorrer da vida, permitindo-nos adquirir algo novo em 
qualquer idade (BOCK et al., 2001) podendo acreditar na reversão do problema. 
Considera-se que não se deve analisar apenas o percentual encontrado, é preciso 
verificar se os alunos que não gostam da disciplina têm alguma dificuldade de 
aprendizagem, se é algum problema com o educador ou até mesmo problema 
pessoal ou social. Concordando com Sousa et al. (2010) cada pessoa é diferente, 
com seu próprio tempo lógico e psicológico e cada um tem uma maneira própria de 
tratar com o conhecimento. Respeitar essa situação, esse ritmo, esse tempo para o 
ato de aprender é cuidar para que o cérebro não se sobrecarregue nem se 
desintegre do processo ensino-aprendizagem. 

A maioria dos alunos relatou ter gostado da realização do jogo, enfatizando que 
aulas “desse tipo” poderiam acontecer mais vezes, pois auxiliam o entendimento de 
conteúdos que pareciam difíceis, ressaltaram que “através do jogo sentiram-se mais 
confiantes ao responder, pois em caso de erro ou acerto não teriam toda uma 
seriedade de uma aula teórica, estavam buscando aprendizado e ao mesmo tempo 
se divertindo”. Santos (2000), destaca que as atividades lúdicas fazem com que as 
aulas se tornem mais atraentes, o professor tem de volta o seu papel de agente 
construtor de conhecimento do aluno e dessa forma o aluno cria mais interesse pela 
disciplina deixando de lado o mal comportamento. 

O jogo lúdico vem com a função de facilitar, estimular a criatividade e as relações 
cognitivas, afetivas e sociais dos educandos, sendo assim, foi obtido um resultado 
positivo perante a aplicação do jogo “Passa ou Repassa”. Os alunos participaram de 
maneira dinâmica e descontraída, demonstrando bastante interesse na realização 
da atividade. 

Considerações Finais 

Destaca-se que ensinar Química não é uma tarefa fácil, assim, torna-se necessário 
criar maneiras de inovar o ensino e mostrar a real importância dessa área do 
conhecimento no dia-a-dia. Por meio dos resultados obtidos, pode-se afirmar que a 
ferramenta lúdica se tornou uma tecnologia para a melhoria do aprendizado, 
propiciando maior interatividade entre alunos e professor. Dessa forma, o 
desenvolvimento desses jogos, corretamente criados e devidamente escolhidos com 
seus objetivos definidos irá proporcionar aos alunos diversas interações, 
promovendo construções e aperfeiçoamentos de conceitos, habilidades e a 
valorização do conhecimento. 

Foi percebido que o jogo contribuiu para a aprendizagem, promovendo maior 
interação do aluno com o professor e aluno com aluno, ora tiravam dúvidas e 
buscavam informações com o professor, ora debatiam entre si sobre as perguntas 
do conteúdo abordado, sendo este, o que era almejado com a execução do projeto. 
E ainda, a realização da atividade permitiu aos alunos do Pibid-
Química/Prodocência, que atuam no Colégio Rodrigo Rodrigues da Cunha, adquirir 
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experiência e conhecimentos voltados à profissão docente, além de contribuir para 
inserção desses alunos no ambiente da Educação Básica. 
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Resumo 

O uso de jogos e atividades lúdicas surge como uma ferramenta motivadora que 
busca diminuir a distância entre o conteúdo-aluno-conhecimento na sala de aula. 
Assim, a utilização desse tipo de atividade tem o intuito de contribuir com a 
aprendizagem dos alunos de forma dinâmica, minimizando as dificuldades que os 
mesmos têm em relação aos conteúdos. O presente trabalho tem por finalidade 
relatar a elaboração e aplicação de um jogo para alunos da 3ª série do Ensino Médio 
e verificar a influência da utilização de atividade lúdica no ensino de Química. A 
atividade foi desenvolvida com alunos da Rede Estadual de Ensino, no município de 
Pires do Rio – GO, escola conveniada ao Pibid Química do IF Goiano – Campus 
Urutaí. Após a atividade realizou-se a aplicação de um questionário, por meio do 
qual percebeu-se que os alunos gostaram do jogo e relataram que o mesmo 
contribuiu para a aprendizagem do conteúdo abordado. 

Palavras chave: bingo, jogo lúdico, ensino de química. 

Introdução 

Estudos e pesquisas na área da educação tem demonstrando que o ensino de 
Química vem sendo aplicado de forma tradicional, limitando apenas a simples 
memorização e reprodução de nomes e fórmulas, completamente desvinculados do 
cotidiano e da realidade dos alunos (MACEDO et al., 2012). 

Segundo Oliveira et al. (2012), a dificuldade encontrada na assimilação dos 
conteúdos é notória principalmente na área de exatas, o que está diretamente ligado 
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aos baixos índices de aprendizado e a falta de interesse na disciplina abordada, 
tornando um fator agravante no processo de ensino. Nesse sentido, Carvalho et al. 
(2007) enfatizam a importância da utilização da teoria juntamente com a prática, 
propiciando o entender e o conhecer da aplicação das teorias, o que contribuem 
para o aprendizado dos alunos. 

A implantação de metodologias de ensino que vise auxiliar e facilitar o aprendizado 
dos alunos, vem sendo cada dia mais discutido na busca de melhorias no ensino 
(OLIVEIRA et al. 2012). E uma ferramenta didática muito utilizada, são os jogos 
lúdicos, em que trata-se de um recurso não só para as aulas de Química, mas como 
para outras disciplinas, por facilitar a aprendizagem dos alunos, além de motivar o 
mesmo. De acordo com Souza et al. (2014), a utilização de jogos didáticos no 
ensino da Química apresenta-se como um dos recursos auxiliares no processo de 
ensino e aprendizagem, o que proporciona trabalhar diretamente as habilidades dos 
alunos, promovendo uma maior socialização entre os colegas da turma.  

Conforme Macedo et al. (2012), a aplicação da atividade lúdica, que tem duas 
funções: a lúdica e a educativa, tem que estar em equilíbrio para que os jogos 
possam ser inseridos como estimuladores do interesse dos alunos pela conteúdo 
abordado em sala de aula. Assim, Oliveira et al. (2012) apontam que os jogos 
lúdicos quando introduzidos de forma coerente e utilizado o divertimento consciente 
como forma de aprendizado, minimizam as dificuldades de conteúdos considerados 
abstratos. 

A partir da aplicação de jogos lúdicos em sala de aula, o ensino tende a se tornar 
mais dinâmico e prazeroso, o que permite ao aluno buscar na prática do jogo a 
resolução da atividade proposta, de forma a conquistar o êxito, e no espaço lúdico o 
aluno acaba desenvolvendo suas potencialidades e concretiza uma experiência de 
funcionamento do indivíduo em uma convivência dinâmica, proporcionando também 
a aprendizagem do educando, seu saber, sua compreensão de mundo e seu 
conhecimento (OLIVEIRA et al. 2012). 

Segundo Souza e Silva (2012), a principal vantagem no uso de jogos didáticos 
envolve a motivação, proporcionada pelo desafio, ocasionando o desenvolvimento 
de estratégias de resolução de problemas, a avaliação das decisões tomadas e a 
familiarização com termos e conceitos apresentados na atividade. Deste modo, os 
jogos didáticos une o aprendizado de determinados conteúdos à atividade lúdica, 
despertando interesse dos alunos no assunto abordado e propiciando uma 
aprendizagem eficaz, divertida e empolgante. 

Nessa perspectiva, licenciandos em Química vinculados ao Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) do Instituto Federal Goiano – Câmpus 
Urutaí, em colaboração com o Programa de Consolidação das Licenciaturas 
(Prodocência), elaboraram um jogo intitulado “OrganoBingo” para auxiliar alunos do 
Ensino Médio (EM) na compreensão do conteúdo de Química Orgânica. Objetivou-
se no presente trabalho, relatar a elaboração e aplicação do jogo para alunos da 3ª 
série do Ensino Médio e verificar a influência da utilização de atividades lúdicas no 
ensino de Química. 
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Metodologia 

O jogo abordou o conteúdo de Funções Orgânicas e foi elaborado baseado em um 
bingo. No entanto, as cartelas eram compostas por exemplos e estruturas de 
compostos orgânicos de diferentes funções orgânicas, ao invés de números como 
nas cartelas do bingo tradicional. Foram utilizadas 12 estruturas e 12 exemplos de 
compostos orgânicos de diferentes funções orgânicas, que foram variados para 
compor 16 quadros em cada cartela. Na Figura 1, está representado uma das 
cartelas utilizadas no jogo. 

 

 
Figura 1: Representação de uma das cartelas utilizada no jogo 

“OrganoBingo”. 

 

As cartelas foram elaboradas pelos alunos bolsistas do Pibid-Química/Prodocência 
que utilizaram livros didáticos aprovados pelo Programa Nacional de Livros de 
Ensino Médio (PNLEM) para definir quais seriam as estruturas e os exemplos dos 
compostos orgânicos. Essa etapa foi discutida e organizada juntamente com o 
professor supervisor do Pibid-Química, sendo este, o mesmo professor da disciplina 
Química, com a finalidade de relacionar o jogo ao conteúdo abordado em sala de 
aula. 

O jogo foi aplicado aos alunos depois de ter sido explicado o conteúdo de Funções 
Orgânicas. As regras e estratégias do jogo são as mesmas do bingo tradicional, 
onde o aluno/jogador precisa identificar as estruturas das funções ou exemplos de 
compostos orgânicos corretamente, para poder marcar a cartela e, assim, completar 



II Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas em Ensino de Química – JALEQUIM Level 2 
Goiânia, GO – 21 a 23 de Abril de 2016 

4 
RELATO DE SALA DE AULA – EXPERIÊNCIAS DO PIBID (REP) 

o jogo. O vencedor é aquele que completar a cartela, devendo este divulgar para 
todos “OrganoBingo”. E posteriormente ao jogo foi aplicado um questionário (pós-
teste) no intuito de verificar a influência da utilização de atividades lúdicas no ensino 
de Química. 

Resultados e Discussões 

O jogo foi aplicado em setembro de 2015 a 16 alunos da 3ª série do Ensino Médio 
(EM) do Colégio Estadual Rodrigo Rodrigues da Cunha, em Pires do Rio – Goiás, 
escola conveniada ao Pibid Química do IF Goiano – Câmpus Urutaí. A atividade teve 
duração de cinquenta minutos e durante sua execução, os alunos do EM foram 
acompanhados e observados pelo professor supervisor e pelos alunos do Pibid-
Química/Prodocência. 

Buscando conhecer a contribuição do jogo “OrganoBingo” na opinião dos alunos, 
utilizou-se um questionário (pós-teste), com 3 questões. A primeira questão 
abordava sobre o que o aluno achou do jogo. A partir da Figura 2, observa-se que a 
maioria dos alunos gostaram do jogo, onde pode-se destacar que a inserção do jogo 
lúdico no processo de ensino e aprendizagem, tende a aproximar o aluno da 
disciplina, que participa mais das aulas, melhorando assim, a relação professor-
aluno e aluno-aluno. Rogers (1973) defende sobre a relação professor-aluno e suas 
possibilidades, onde alega que a facilitação da aprendizagem significativa se baseia 
na qualidade das atitudes que existem no relacionamento professor aluno e sua 
interação. 

 

 

Figura 2: Representação das respostas da questão 1 – “O que você achou do 
jogo OrganoBingo?” 

 

Na segunda questão, procurou-se saber dos alunos o que eles acham da finalidade 
da utilização dos jogos lúdicos. Observou-se (Figura 3) que os alunos consideram 
que através do jogo puderam aprender de forma dinâmica o conteúdo, além de 
estimulá-los a pensarem de forma cooperativa, trabalhando o companheirismo entre 
os colegas para atingirem os objetivos do jogo. Cunha (2012) ressalta que os jogos 
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didáticos, quando levados à sala de aula, proporcionam aos estudantes modos 
diferenciados para aprendizagem de conceitos e desenvolvimento de valores, em 
que é nesse sentido que reside a maior importância destes como recurso didático. 

 

 

Figura 3: Representação das respostas da questão 2 – “Para você, qual a 
finalidade do jogo utilizado?” 

 

A terceira pergunta do questionário, abordou a opinião dos alunos sobre o que eles 
acharam da utilização do jogo “OrganoBingo” em relação à aprendizagem do 
conteúdo Funções Orgânicas. A partir da Figura 4, percebe-se que a maioria dos 
alunos consideraram que o jogo contribui para a aprendizagem do conteúdo. No 
entanto, verificou-se que alguns alunos consideraram que o jogo contribuiu em parte 
para aprendizagem. Foi observado que justamente esses alunos que relataram que 
não tinham domínio do conteúdo abordado no jogo, apresentaram dificuldades 
durante a aplicação do jogo, o que impediu estes alunos de aproveitar, aprender e 
se divertirem com a atividade proposta. Segundo Zanon et al. (2008) e Cunha (2012) 
o jogo ganha espaço como ferramenta de aprendizagem na medida em que estimula 
o interesse do alunos, provocando alguns efeitos e mudanças no comportamento 
dos estudantes, proporcionado uma maior motivação na realização da atividade, 
pois espera-se que este lhe proporcione diversão. 
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Figura 4: Representação das respostas da questão 3 – “Na sua opinião, qual a 
influência do jogo na sua aprendizagem dos conteúdos trabalhados em sala de 

aula?” 

 

Considera-se que o jogo “OrganoBingo” foi relevante para abordagem do conteúdo 
Funções Orgânicas, contribuindo para a aprendizagem da maioria dos alunos da 3ª 
série do Colégio Rodrigo Rodrigues da Cunha e, ainda, para aprendizagem e 
percepção dos licenciandos, futuros professores, diante da utilização de 
metodologias diferentes m sala de aula. Conforme declara Zanon et al. (2008), os 
jogos merecem um espaço na prática pedagógica dos professores por ser uma 
estratégia motivante e que agrega aprendizagem de conteúdo ao desenvolvimento 
de aspectos comportamentais dos estudantes. 

Considerações Finais 

A partir dos resultados obtidos, considera-se que a utilização de jogos e atividades 
lúdicas no ensino de Química contribui para aprendizagem do aluno, além de 
promover uma aula diferenciada de Química, proporcionado uma maior 
interatividade entre os estudantes. Além disso, o jogo serve como um suporte para 
os professores e é um poderoso motivador para os alunos que usufruem desse 
recurso didático para aprendizagem, sendo portanto, uma ferramenta para atrair a 
atenção do aluno na aplicação do conteúdo ministrado. 

Considera-se assim, que o jogo “OrganoBingo” foi uma boa alternativa para ensinar 
o conteúdo de Química Orgânica com ludicidade. Além disso, a atividade realizada 
propiciou aos alunos bolsistas do Pibid-Química/Prodocência que atuam no Colégio 
Estadual Rodrigo Rodrigues da Cunha desenvolver suas habilidades didáticas, a 
partir de sua inserção no cotidiano escolar, e ainda, permitiu um maior conhecimento 
em relação à profissão docente, contribuindo na formação do futuro professor. 
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Resumo 

A presente pesquisa teve como objetivo verificar se o lúdico poderia ser considerado 
uma metodologia facilitadora da aprendizagem do conceito de Raio Atômico. Para 
realização deste trabalho, utilizou-se o estudo de caso que é rico em dados 
descritivos e busca confirmar uma hipótese em questão. Por meio desta 
metodologia, identificou-se o conteúdo que os discentes da 1ª série do EM 
apresentavam maior dificuldade e posteriormente propôs-se duas atividades, um 
quebra-cabeça denominado Quebra-Raio e um jogo, RaioQuiz. Como métodos de 
coleta de dados, utilizou-se elementos da pesquisa quantitativa e qualitativa, tais 
como: questionários e entrevista semiestruturada. Por meio dos resultados obtidos, 
pode-se perceber que as atividades propostas possibilitaram um maior envolvimento 
dos alunos, além de possibilitar melhor assimilação do conteúdo em questão. 
Embora não se possa generalizar, pelo fato da pesquisa se restringir a um espaço 
específico, pode-se concluir que na realidade pesquisada os jogos puderam facilitar 
a compreensão dos conceitos de Raio Atômico. 

Palavras chave: jogo, atividade lúdica, estudo de caso. 
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Introdução 

Desde a Grécia antiga tem-se discutido sobre a utilização dos jogos no 
ensino, e com o decorrer dos anos, filósofos e estudiosos chegaram à conclusão de 
que o jogo é uma ferramenta muito importante na prática pedagógica. Todavia, 
observa-se uma grande dificuldade por parte dos docentes em utilizar os jogos como 
metodologia de ensino, isso se deve ao desconhecimento dos mesmos acerca da 
importância dos jogos no processo ensino-aprendizagem (KISHIMOTO, 2011a). 

A inexistência de estudos históricos acerca da evolução do jogo no Brasil, 
leva-nos a adotar como parâmetro a história do jogo na sociedade francesa. Na 
França, a evolução do brinquedo acompanhou os grandes acontecimentos da 
civilização ocidental. Neste período, pode-se citar filósofos como Platão e 
Aristóteles, que ressaltavam a importância do brinquedo na educação enfatizando a 
importância de se aprender, brincando (KISHIMOTO, 2011a). 

Desde o Renascimento, via-se a brincadeira como conduta livre que favorecia 
o desenvolvimento da inteligência e facilitava o estudo. Estes fatores, contribuíram 
para a adoção do lúdico como instrumento de aprendizagem de conteúdos 
escolares. Froebel (2001) foi o primeiro a inserir o jogo como parte essencial do 
trabalho pedagógico, criando o jardim de infância com o uso de jogos. 

O momento mais importante da história contemporânea dos jogos e o período 
em que o mesmo deixa de ser insignificante, para tornar-se um elemento pertinente 
de uma antropologia, é denominado “Schiller”, que segundo Duflo (1999), marcou o 
século XVIII como Século do Jogo. No entanto, de acordo com o autor, a história do 
jogo é extremamente redundante e muito pouco evolutiva, porque o jogo não é 
compreendido como um objeto digno de ser pensado. Apesar de não ser relevante e 
sequer pensado por alguns filósofos ou estudiosos, o jogo é citado por vários 
autores: Beltran (1997), Soares (2004), Oliveira e Soares (2005), Soares e 
Cavalheiro (2006), Benedetti Filho et al. (2009), Santos e Michel (2009), Godoi, 
Oliveira e Codognoto (2010), Kishimoto (2011b), Rau (2011), Cunha (2012), 
Focetola et al. (2012) e Saturnino, Luduvico e Santos (2013), como uma ferramenta 
eficiente no processo de ensino-aprendizagem, além de melhorar a relação 
professor-aluno. 

No Brasil, o precursor da utilização do lúdico no ensino foi Nicanor 
Miranda (1992), expressando em seu livro “210 jogos infantis”, que os jogos 
constituem um dos melhores métodos para se ensinar. De acordo com o autor, os 
jogos são fundamentais pela sua função recreativa (lúdica), que auxilia no 
aprendizado dos alunos. 

Segundo os estudos de Bontempo (1986), Oliveira (1986) e Rosamilha 
(1979), no Brasil tem-se utilizado os termos: jogo, brinquedo e brincadeira, com o 
mesmo significado. Tal equívoco pode ser constatado quando observa-se o 
significado da palavra brinquedo no dicionário Aurélio (FERREIRA, 2001): “objeto 
para as crianças brincarem; jogo de criança, brincadeira”. Estes termos são 
entendidos como sinônimos na língua portuguesa, entretanto, jogo, brinquedo e 
brincadeira, possuem significados distintos. 

A grande variedade de fenômenos considerados como jogos mostra a 
complexidade para defini-los, sendo que esta dificuldade aumenta ainda mais 
quando um mesmo comportamento pode ser visto como jogo ou não jogo. Kishimoto 
(2011b), cita como exemplo a criança indígena que se diverte atirando um arco e 
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flecha em pequenos animais. Para observadores que não fazem parte da 
comunidade indígena, este ato é visto como uma brincadeira, no entanto, para os 
índios, nada mais é que uma forma de preparo para a arte da caça necessária à sua 
subsistência. O filósofo Wittgenstein (1975), em “Investigações Filosóficas”, 
questiona esta lógica, que segundo o autor, certas palavras só adquirem significado 
preciso quando interpretadas dentro do contexto no qual estão sendo utilizadas. 

Na educação, há ainda mais dificuldade em definir termos como: jogo 
educativo, atividade lúdica e brinquedo. Se o objeto (jogo) proporcionar a diversão 
(função lúdica) e também servir para auxiliar a prática docente, buscando contribuir 
para o aprendizado dos alunos (função educativa), este, recebe o nome de jogo 
educativo/didático. Entretanto, se o objeto não apresentar nenhum objetivo 
pedagógico e servir apenas como método de descontração, ou seja, apresentar 
somente a função lúdica, será considerado um brinquedo (SOARES, 2004; 
KISHIMOTO, 2011b). 

Os jogos são caracterizados por Huizinga (2000), como aspectos sociais 
capazes de envolver a qualquer momento o jogador. Dentre estas características, o 
autor menciona o prazer demonstrado pelo jogador, o caráter “não sério” da ação, a 
liberdade que o jogo proporciona, a existência de regras e sua natureza fictícia 
capaz de separar os fenômenos do cotidiano. Estão inseridos em uma ampla 
categoria denominada lúdico, que apresentam possibilidades pedagógicas bastante 
exploradas atualmente pelos docentes, desta forma o lúdico deve ser levado a sério 
nas escolas, pois proporciona alegria aos alunos no processo de aprendizagem, 
favorecendo o aprender brincando. 

O que difere atividades lúdicas dos jogos é o conjunto de regras (explícitas ou 
implícitas), pois as atividades lúdicas possuem tanto a função pedagógica quanto a 
função de entretenimento (diversão), no entanto, não possuem um conjunto de 
regras, que de acordo com Huizinga (2000), é uma característica inerente dos jogos, 
sendo estas absolutas de forma a não permitir discussão. Pode-se citar como 
exemplo de atividades lúdicas, as Histórias em Quadrinhos, Paródias, Peças 
Teatrais, Caça Palavras, Quebra-Cabeça, e como exemplo de jogos, o Super 
Trunfo, Bingo Químico, Corrida Química, Dominó, entre outros. 

Os jogos podem ser utilizados em qualquer disciplina, adequando-os ao que 
se pretende trabalhar, contudo, o professor precisa determinar as funções à serem 
atribuídas ao jogo, como ele deseja conduzi-lo e definir os objetivos pedagógicos 
que procura atingir por meio desta metodologia (FERRAN, MARIET e PORCHER, 
1979). 

A importância do lúdico como ferramenta didática fica evidente nas 
afirmações de Rau (2011), em “A Ludicidade na Educação”: 

O lúdico como recurso pedagógico direcionado às áreas de 
desenvolvimento e aprendizagem pode ser muito significativo 
no sentido de encorajar as crianças a tomar consciência dos 
conhecimentos sociais que são desenvolvidos durante o jogo, 
os quais podem ser usados para ajudá-los no desenvolvimento 
de uma compreensão positiva da sociedade e na aquisição de 
habilidades (RAU, 2011, p.110). 

A proposta de ensino Piagetiana baseada no Cognitivismo, tem como 
referência uma escola ativa no que se refere às estratégias de ensino, que instigam 
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o cognitivo dos alunos. Nesta perspectiva de Piaget (1967), os discentes organizam 
suas atividades a partir de um objeto mais ou menos preciso construído pelo 
docente, que exerce um papel de mediador do conhecimento. Piaget desenvolve a 
epistemologia genética, que consiste em atribuir um papel primordial à atividade do 
sujeito no processo de construção do seu próprio conhecimento (GOULART, 2000). 
Dentre estas estratégias de ensino, Kishimoto (2002 e 2011a,b) destaca os jogos, 
que segundo a autora, quando utilizados para auxiliar a ação docente de forma 
lúdica, são ferramentas muito importantes no processo de ensino-aprendizagem. 
Neste sentido, pode-se ensinar determinados conteúdos químicos por meio do 
lúdico, de forma dinâmica e sem abdicar de ensinar o que se pretende. 

O presente trabalho procurou verificar se o lúdico poderia ser considerado 
uma metodologia facilitadora da compreensão de conceitos de Raio Atômico, para 
confirmar ou refutar a hipótese, construiu-se jogos e atividades lúdicas abordando o 
referido conceito, que os professores consideraram de mais difícil compreensão por 
parte dos alunos da 1ª série do Ensino Médio. 

Metodologia 

A pesquisa foi realizada por meio de um estudo de caso, que é rico em dados 
descritivos e busca confirmar a hipótese em questão. Inicialmente, procurou-se 
verificar o conteúdo que os alunos da 1ª série do Ensino Médio (EM) de uma escola 
pública (Colégio Estadual Rodrigo Rodrigues da Cunha) de Pires do Rio-GO 
possuíam maior dificuldade de compreensão, para posteriormente propor atividades 
lúdicas que pudessem ou não confirmar esta metodologia como facilitadora da 
aprendizagem. Para realização destas primeiras etapas, utilizou-se elementos da 
pesquisa qualitativa, havendo aplicação de questionários com os alunos e realização 
de entrevistas com os docentes, como disposto no quadro 1. 

Quadro 1: Etapas de identificação dos conteúdos químicos que os alunos da 
1ª série do Ensino Médio apresentavam maior dificuldade de compreensão. 

Etapas da Identificação 

1ª etapa 2ª etapa 

Aplicação de questionário com todos 
conteúdos trabalhados na 1ª série do 
Ensino Médio, para detecção do 
conteúdo considerado mais difícil por 
parte dos alunos. 

Realização de entrevista 
semiestruturada com os docentes, 
para identificar quais aspectos dentro 
do conteúdo detectado na 1ª etapa 
deveria ser abordado nas atividades 
lúdicas. 

A realização das etapas mencionadas acima, possibilitou identificar Tabela 
Periódica como conteúdo de mais difícil compreensão. Neste conteúdo, os 
professores ressaltaram a importância de se trabalhar Raio Atômico. Sendo assim, 
as atividades lúdicas foram construídas sobre o assunto Raio Atômico. 

Para obter um parâmetro do que o público alvo (alunos da 1ª série do EM do 
Colégio Rodrigo) conhecia acerca do assunto, aplicou-se um questionário pré-jogo, 
que continha questões subjetivas e objetivas sobre Raio Atômico. Feito isso, aplicou-
se as atividades lúdicas construídas: Quebra-Raio (Quebra-Cabeça) e 
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RaioQuiz (Jogo semelhante ao “Banco Imobiliário”). Para auxiliar na aplicação das 
atividades, foram convidados graduandos dos Cursos de Licenciatura em Química e 
de Ciências Biológicas do Instituto Federal Goiano – Câmpus Urutaí, sendo que os 
mesmos além de auxiliar no processo de aplicação, atuariam como observadores 
totais e/ou participantes, possibilitando um feedback ao pesquisador. 

Após a aplicação das atividades lúdicas, repassou-se novamente o 
questionário aplicado antes da realização do jogo, de forma a identificar se algum 
conhecimento havia sido adquirido com a atividade proposta. Além do questionário, 
aplicou-se um mapa de humor para compreender o sentimento dos discentes ao 
participarem das atividades, bem como solicitou-se aos mesmos que escrevessem 
um depoimento sobre o Quebra-Raio e o RaioQuiz. 

Resultados e Discussões 

 As atividades lúdicas construídas pelo pesquisador, foram aplicadas em dois 
momentos distintos, sendo que inicialmente aplicou-se a atividade lúdica 
denominada Quebra-Raio, pelo fato de que a mesma daria suporte à atividade 
posterior. Durante a montagem do quebra-cabeça, percebeu-se o grande 
envolvimento dos alunos (Figura 1). 

 

Figura 1: (a); (b); (c) e (d) Participação dos alunos em seus respectivos grupos. 

Percebeu-se que os alunos apresentaram um pouco de dificuldade ao 
começar a montar o quebra-cabeça, no entanto, alguns grupos desenvolveram 
estratégias, como iniciar pelas quatro extremidades do tabuleiro e montar fora do 
mesmo, enquanto os demais do grupo montavam diretamente nele. Os 
observadores participantes receberam uma Tabela Periódica semelhante a que seria 
montada pelos alunos, para caso os discentes não conseguissem montar o quebra-
cabeça, pudessem consultar a tabela, visualizando como seria a montagem. No 
entanto, em nenhum momento os observadores comentaram com os alunos sobre 
esta possibilidade de consulta, pois o objetivo era instigar os alunos a pensar e 
analisar como a tabela seria estruturada. 
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Durante a montagem do Quebra-Raio, apenas um dos quatro grupos 
consultou a tabela brevemente, verificando como se prosseguia a montagem. Em 
relação aos outros três grupos, mesmo apresentando alguma dificuldade, estes se 
resistiam à consulta, pois entenderam como um desafio a montagem do quebra-
cabeça. Após pouco mais de uma hora do início, todos os grupos conseguiram 
montar corretamente o tabuleiro da atividade lúdica proposta. 

Ao término da montagem, solicitou-se aos alunos que observassem com 
bastante atenção as características abordadas no quebra-cabeça, com ênfase nas 
famílias e nos períodos. Apenas com esta sugestão, um dos grupos conseguiu 
observar o proposto pela atividade, ou seja, visualizar que o Raio Atômico cresce 
nas famílias de cima para baixo e nos períodos da direita para a esquerda. O 
mesmo grupo, questionou sobre o motivo pelo qual nas famílias IA e IIA havia este 
crescimento de cima para baixo, e no final das famílias ocorria o decréscimo. Coube 
então aos observadores explicar o motivo destas exceções. 

Os demais grupos, também conseguiram observar o crescimento do raio nas 
famílias e nos períodos, no entanto, para que isso ocorresse, o pesquisador passou 
nestes três grupos instigando-os a pensar sobre a relação do Raio Atômico com as 
famílias e períodos. A partir desta sugestão proposta pelo pesquisador, mais da 
metade dos participantes dos grupos visualizaram como o Raio crescia nas famílias 
e nos períodos. Estes alunos que perceberam esta informação, repassaram-na aos 
seus colegas de grupo, de forma que grande parte dos envolvidos conseguiu 
compreender o proposto pelo quebra-cabeça. 

Os mapas de humor, possibilitaram perceber o que os alunos sentiram 
durante a montagem do quebra-cabeça; de acordo com os principais emoticons 
assinalados, os alunos demonstraram que gostaram muito da atividade lúdica, 
sendo que cerca de 31 % dos alunos assinalaram que tiveram que pensar bastante 
ao longo da atividade. 

Analisando os depoimentos, confirmou-se o que foi detectado através do 
mapa de humor e notou-se que os alunos conseguiram aprender conceitos básicos 
sobre Raio Atômico, bem como, os mesmos ressaltaram que foi muito bom trabalhar 
em grupo, além de ser mais interessante e interativo aprender os conteúdos com o 
auxílio de atividades divertidas (lúdicas). 

A segunda atividade proposta, o jogo denominado RaioQuiz, iniciou-se com a 
leitura das regras que foi realizada pelos observadores. Nesta atividade, cada um 
dos graduandos ficou responsável por um grupo de alunos, além de atuarem como 
“banqueiros” cuja função seria auxiliar os jogadores ao longo da partida. 

 Após a leitura das regras, iniciou-se o jogo. No decorrer da atividade, 
percebeu-se que boa parte dos alunos estavam bastante concentrados e 
participativos (Figura 2), principalmente nas primeiras “casas” da pista, que 
correspondiam à parte teórica de Raio Atômico. A concentração dos alunos, pode 
ser explicada pelo fato de que os mesmos necessitariam da parte teórica para 
responder às questões das “casas” posteriores. Constatou-se que não houve dúvida 
no que refere-se à parte teórica, contudo, a partir da sétima casa, com a inserção 
das questões, uma pequena parte dos alunos, cerca de 12 % dos jogadores, 
apresentaram dificuldade pelo fato de não terem prestado atenção nas “casas 
teóricas” e também nas respostas de seus oponentes. 
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Figura 2: Participação dos alunos durante o jogo. 

 Durante a aplicação do jogo, percebeu-se que o barulho atrapalhou alguns 
grupos, isso se deve ao fato de ser um jogo de raciocínio, onde fatores externos 
poderiam comprometer o desempenho dos participantes. 

 Os alunos que possuíam mais dificuldades em Química, foram os alunos que 
mais participaram e obtiveram melhor resultado no jogo. Com exceção dos 12 % que 
não estavam prestando atenção no jogo, os demais conseguiram relacionar o que 
haviam aprendido no dia anterior (aplicação do Quebra-Raio), aspecto que facilitou o 
desempenho dos mesmos. Os alunos que não estavam prestando atenção, erravam 
questões que já haviam sido respondidas pelos seus colegas. 

 Para verificar o que os alunos consideraram sobre o jogo, utilizou-se a mesma 
metodologia do dia anterior, mapa de humor e depoimento. De acordo com os 
mapas de humor, percebeu-se que 96 % dos alunos gostaram do jogo, 25 % 
demonstrou por meio dos emoticons que eles precisaram pensar bastante no 
decorrer da atividade, bem como, 16,7 % ressaltaram que ocorreram dúvidas em 
alguns momentos do jogo (Figura 3). 

 

Figura 3: Aspectos identificados no mapa de humor. 

 Os depoimentos demonstraram que os alunos gostaram do jogo pelo fato 
deste exigir raciocínio, ressaltaram também que através do jogo eles conseguiram 
adquirir conhecimento sobre Raio Atômico de uma forma divertida. 
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 Além dos recursos mencionados acima, aplicou-se o mesmo questionário 
aplicado antes da realização do jogo, para verificar se após a aplicação das duas 
atividades lúdicas, os alunos adquiriram algum conhecimento sobre Raio Atômico. 
Comparando ambos questionários, constatou-se que nenhum dos alunos possuía 
algum conhecimento sobre o assunto, no entanto, após a aplicação das atividades, 
percebeu-se que cerca de 36,4 % acertaram todas as questões; 36,4 % dos alunos 
acertaram 3/4 das questões; 22,7 % acertaram a metade das questões e 4,5 % 
acertaram apenas 1/4 das questões presentes nos questionários (Figura 4). 

 

Figura 4: Porcentagem de acerto das questões pós-jogo. 

 Observando o desempenho dos alunos nos questionários, percebeu-se que 
as atividades lúdicas conseguiram facilitar a compreensão do conteúdo proposto, 
pois a grande maioria 95,5 % conseguiu acertar pelo menos a metade das questões 
propostas no questionário pós-jogo. Através do desempenho dos discentes nas 
atividades propostas, percebeu-se que a metodologia utilizada facilitou a 
compreensão do assunto abordado, pois sem compreender o assunto, não seria 
possível prosseguir no jogo. 

 Para verificar se as atividades aplicadas atingiram os objetivos propostos e 
confirmar ou refutar a hipótese do lúdico como uma metodologia facilitadora da 
aprendizagem de Raio Atômico, analisou-se os questionários, os mapas de humor, 
os depoimentos e também reuniu-se com os observadores. De acordo com o grupo 
observador, as atividades propostas conseguiram despertar a atenção dos alunos e 
envolve-los ao longo das atividades, no entanto, os mesmos ressaltaram que alguns 
conceitos explorados como Efeito Blindagem e Carga Nuclear Efetiva (Zef), não 
foram compreendidos pelos alunos. Desta forma, as atividades lúdicas 
necessitariam de melhorias para conseguir resultados ainda melhores, dentre estas 
melhorias os observadores sugeriram: 

 Diminuição na quantidade de regras; 

 Aumento da quantidade de perguntas para uma mesma casa; 

 Aumento da quantidade de exemplos nas primeiras casas; 

 Diminuição dos valores dos exemplos; 

 Acréscimo de seis perguntas para a casa de chegada, para que não se repita 
nenhuma pergunta na linha de chegada; 

 Melhoria nas cartas que falam sobre Efeito Blindagem e Carga Nuclear Efetiva 
(Zef); 
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 Diminuição da quantidade de alunos por grupo. 

Considerações Finais 

A utilização das atividades lúdicas possibilitou identificar o quanto o lúdico é 
importante no processo de ensino-aprendizagem, pois a partir das atividades 
aplicadas, percebeu-se a receptividade e dedicação dos alunos, o que facilitou o 
processo de construção do conhecimento químico. 

O jogo RaioQuiz, evidenciou a importância do planejamento antes de se criar 
e executar qualquer atividade lúdica, sendo necessário reavaliar o processo a cada 
aplicação em busca de melhoria da prática, pois mesmo com muito planejamento, o 
jogo ainda apresentou alguns aspectos à serem melhorados. 

Portanto, percebe-se que quando as atividades lúdicas são previamente 
elaboradas, preocupando-se tanto com a função lúdica (proporcionar diversão), 
quanto com a função pedagógica (ensinar os conteúdos que se pretende), estas são 
capazes de facilitar a compreensão de conteúdos químicos. 

As atividades lúdicas propostas, confirmaram a hipótese do lúdico como uma 
metodologia facilitadora da aprendizagem de Raio Atômico no contexto trabalhado 
(Colégio Estadual Rodrigo Rodrigues da Cunha). Entretanto, não se pode 
generalizar que o lúdico seja uma metodologia de ensino eficaz, pois trabalhou-se 
em uma única escola e para que se possa generalizar, necessita-se de uma 
pesquisa de campo mais ampla, aplicando as atividades lúdicas em diferentes locais 
e contextos. 
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Resumo  

O presente trabalho busca relatar as experiências vivenciadas durante a IV Feira de 
Ciências da Universidade Federal de Goiás / Regional Catalão (UFG/RC) e alguns 
trabalhos que se destacaram no evento. Esta foi realizada no dia seis de novembro 
de 2015 e intitulada “Ciência, Consciência e Sustentabilidade”, tendo como 
personalidade homenageada o cientista brasileiro Osvaldo Cruz. A principal questão 
que motivou este trabalho foi a de identificar aspectos que caracterizassem as 
atividades realizadas na Feira de Ciências como lúdicas e as suas contribuições 
para a construção de conhecimentos. Destacamos assim indícios que apontam os 
ambientes não formais de aprendizagem como um fator de motivação, 
contextualização dos conteúdos curriculares e educação cidadã, no processo de 
ensino e aprendizagem. Assim, as atividades das Feiras de Ciências demonstram 
uma grande importância, pois estimulam o ensino aprendizagem de forma lúdica e 
prazerosa. 
 
Palavras chave: Feiras de Ciências, lúdico, Trabalhos premiados, Participação 
ativa. 
 
Introdução  

A educação em ciências é um processo que sofre grandes dificuldades, pois o 
conteúdo referente a mesma tem sido visto por muitos estudantes como abstrato, 
fictício, sem aplicabilidade e envolvimento com o seu cotidiano (LIMA, 2008). O 
ensino de Ciências precisa ir além dos conteúdos curriculares transmitidos aos 
alunos; esse ensino precisa ser contextualizado e permitir ao aluno a leitura de sua 
realidade e a compreensão e respeito da natureza. 

Assim, a educação não deve se limitar a transmitir determinados conteúdos, 
mas sim formar cidadãos que saibam pensar, refletir, propor soluções sobre 
problemas e questões atuais, trabalhar e cooperar uns com os outros, favorecendo a 
formação de cidadãos críticos, autônomos e participativos, conscientes de seu papel 
nas mudanças sociais. 
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As Feiras de Ciências podem desempenhar um papel importante em uma 
formação científica voltada para a cidadania, proporcionando aos estudantes uma 
interação, o despertar de criatividade e de autonomia, difíceis de serem estimulados 
em sala de aula e nas escolas. As Feiras de Ciências ainda estimulam o interesse 
pelo aprendizado, pois o aluno se torna sujeito ativo na construção de seu 
conhecimento, buscando conceitos e interpretando teorias. Além disso, 
proporcionam um aprendizado com prazer e ludicidade, pois este é estimulado sem 
cobranças e sem punir os erros. 

A palavra lúdico se origina do latim ludus que significa brincar. O lúdico é a 
brincadeira, é o jogo, é a diversão e é sob esse ponto de vista que acreditamos que 
o aprendizado através das atividades de uma Feira de Ciências se torna mais 
atrativo e divertido. 

Conforme Oaigen (2013) para conhecer ciências é preciso conhecer as 
relações das coisas do cotidiano, os fenômenos da natureza. Portanto, é de grande 
valia pesquisar e refletir sobre os problemas científicos em atividades fora da sala de 
aula como as Feiras de Ciências e Mostras Científicas. Assim, em atividades deste 
tipo, o aluno necessita fazer inter-relações com a vida cotidiana; tudo ao seu entorno 
faz parte de um processo evolutivo e de aperfeiçoamento da ciência, que vai da 
casa em que se mora, as roupas que se veste, a comida que se come, aos 
acessórios tecnológicos como TV, computadores, celulares etc. Esse processo é 
demonstrado através dos trabalhos expostos nas Feiras de Ciências visto que estes, 
em sua maioria, trazem temas relacionados com a vida no cotidiano, priorizando a 
vida no dia – a – dia e problematizando temas referentes ao meio ambiente.  

Ainda em relação ao lúdico, acredita-se que seja preciso inovar e ousar para 
permitir que o aluno construa seus saberes com alegria e prazer (com ludicidade), 
possibilitando a criatividade, o relacionamento e o pensar criticamente no que se faz. 
Segundo Campos (2008), o lúdico pode ser utilizado como promotor da 
aprendizagem nas práticas escolares, possibilitando a aproximação dos alunos ao 
conhecimento científico. Neste sentido, ele se constitui em um importante recurso 
para o professor desenvolver a habilidade de resolução de problemas, favorecer a 
apropriação de conceitos e atender as características da adolescência (CAMPOS, 
2008). 

Nesse sentido, as Feiras de Ciências possibilitam que o aluno desenvolva 
conhecimentos de forma crítica, uma vez que ele terá que refletir sobre os 
problemas científicos e buscar o conhecimento de forma autônoma. Muitos alunos 
nesse processo de eles próprios refletirem sobre o conhecimento, usam o lúdico 
como pressuposto para suas apresentações, além de estarem construindo 
conhecimentos com alegria e prazer (ludicidade).  

O fato de Feiras de Ciências se constituírem em espaços não formais de 
ensino, também contribuem para a ludicidade do aprendizado. De forma sintética, 
pode-se dizer que os espaços formais de Educação referem-se a Instituições 
Educacionais, enquanto que os espaços não-formais relacionam-se com Instituições 
cuja função básica não é a Educação formal e com lugares não-institucionalizados 
(JACOBUCCI ,2008).  

Segundo Simson (ano, apud Fernandes, 2001) por educação formal entende-
se o tipo de educação organizada com uma determinada seqüência e proporcionada 
pelas escolas; já a designação educação informal abrange todas as possibilidades 
educativas no decurso da vida do indivíduo, constituindo um processo permanente e 
não organizado. Por último, a educação não formal, embora obedeça também a uma 
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estrutura e a uma organização (distinta porém das escolas) e possa levar a uma 
certificação (mesmo que não seja essa a finalidade), diverge ainda da educação 
formal no que respeita a não fixação de tempos e locais e à flexibilidade na 
adaptação dos conteúdos (SIMSON, apud FERNANDES, 2001). 

Para Caro (2006, p. 8) a educação informal consiste nos estímulos com que 
se atua sobre os seres humanos para ajudá-los a se desenvolverem melhor.  

Portanto, por não ser uma atividade imposta, com cobranças e avaliações 
formais, as Feiras de Ciências podem proporcionar um aprendizado com prazer, de 
forma lúdica. 

As Feiras de Ciências da Universidade Federal de Goiás/Regional de Catalão 
(UFG/RC) constituem - se dentro de um espaço formal, porque acontecem dentro de 
uma instituição que se destina a educação. Mas, ao mesmo tempo, elas constituem - 
se como não formal, pois sua função básica não é a educação formal de ensino - 
aprendizagem, uma vez que foge do método tradicional de ensino dentro da sala de 
aula. É um espaço para o aluno expor a ciências de um modo diferenciado, lúdico, 
informal e também desmistificar que a ciência e só experimental.    

Esse processo como um todo flexibiliza o aluno por ele querer participar e não 
porque alguém impôs a participação; a principal motivação do aluno é a de expor 
com criatividade, não tem certo ou errado, nem cobrança; torna-se um dos principais 
objetivos o conhecimento, de forma que o processo leva ao prazer e a diversão.    
 

Metodologia  
As Feiras de Ciências da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão 

(UFG/RC) acontecem desde o ano de 2011 e o evento tem como objetivo principal 
despertar e estimular o interesse dos alunos de Ensino Médio, Fundamental 2 e 
Fundamental 1 de escolas das redes pública e privada de Catalão-GO e Região pela 
Ciência. 

Mas a organização de uma Feira de Ciências não acontece da noite para o 
dia; é preciso mobilizar alunos, professores, coordenadores, gestores e até mesmo a 
comissão organizadora do evento; é um trabalho que demanda bastante tempo e 
esforço de toda uma equipe. Cada escola desenvolve seus próprios métodos, mas 
no geral as escolas veteranas organizam suas próprias feiras internas para 
selecionarem os trabalhos para levar a Feira de Ciências de organização externa. 

A 4ª Feira de Ciências da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão 
(UFG/RC): “Ciência, Consciência e Sustentabilidade” aconteceu no dia 06 de 
novembro de 2015 e teve como personalidade homenageada Osvaldo Cruz, 
cientista brasileiro de grande reconhecimento nacional e internacional. 

Foram 99 trabalhos inscritos nesta edição (Educação Infantil: 1; Ensino 
Fundamental 1: 11; Ensino Fundamental 2: 41; Ensino Médio: 43; Ensino 
Tecnológico: 3), envolvendo 252 alunos e 42 Professores Orientadores. Participaram 
do Evento 20 Escolas, destacando-se duas escolas da Zona Rural e duas escolas 
de cidades vizinhas. As cidades envolvidas foram: Catalão, Três Ranchos, 
Campo Alegre de Goiás e Goiandira. Destacando as escolas: Colégio Estadual 
Gilberto Arruda Falcão que é do distrito de Santo Antônio do Rio Verde e a Escola 
Municipal Maria Barbara Sucena ambas são escolas da Zonas Rurais de Catalão.  
Apenas uma escola particular fez parte do evento, destacando-se assim o trabalho 
das escolas públicas. 



II Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas em Ensino de Química – JALEQUIM Level 2 
Goiânia, GO – 21 a 23 de Abril de 2016 

4 
JAP 

Foi realizada a divulgação no primeiro semestre de 2015, visitantdo-se de 
escola em escola, entrando de sala em sala, utilizando-se cartazes, o site da Feira 
de Ciências (http://feiraciencias.catalao.ufg.br/) e página na rede social (facebook: 
https://www.facebook.com/feiradeciencia?fref=ts). As premiações foram realizadas 
em cinco modalidades, sendo: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino 
Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Profissional Técnico; dentro destas 
modalidades foram premiados os alunos e professores com medalhas e troféus para 
a escola; cada participante também recebeu o certificado de participação no evento.  

  O corpo de jurados era composto de professores mestres, doutores e 
convidados externos da instituição, que foram chamados para participarem como 
jurados devido a sua experiência na educação básica e qualificação como mestre. 
Durante a exposição dos trabalhos, estes foram avaliados por três jurados, sendo a 
avaliação a média das três avaliações. As premiações foram entregues na cerimonia 
de premiação, sendo parabenizadas as escolas, alunos e professores com trabalhos 
em destaque. 

 Ao se descrever os trabalhos, espera-se mostrar indícios de que a atividade 
tem características lúdicas na promoção do aprendizado. 

Resultados e Discussões  

A IV Feira de Ciências da Universidade Federal de Goiás / Regional Catalão 
(UFG/RC) foi realizada no dia seis de novembro de 2015. Foram 99 trabalhos 
inscritos; destes, somente 85 compareceram para a apresentação e exposição. Os 
trabalhos poderiam ser das áreas de exatas, humanas e códigos e linguagens e 
poderiam ser apresentados nas modalidades de educação infantil, ensino 
fundamental I, ensino fundamental II, ensino médio e ensino profissional técnico. 
Destes, 10 trabalhos foram premiados em suas categorias por se destacarem dos 
demais. Houve trabalhos que não ficaram em nenhuma colocação, mas que se 
destacaram tanto quanto os premiados. Além de uma aprendizagem ativa as Feiras 
de Ciências proporcionam aos estudantes a vivência de apresentarem e exporem 
seus trabalhos, suas ideias num processo de comunicação, onde os próprios alunos 
se organizam e se veem como principal agente da realização.  

A seguir, descrever-se-á alguns trabalhos que tiveram destaque na IV Feira 
de Ciências da UFG/RC.   

- Projeto Germinação e Sustentabilidade (modalidade de Educação Infantil): Este 
trabalho surgiu da ideia de, a partir de atividades recreativas, envolver as crianças 
com experiência de plantar, observando a germinação de semente de alpiste, na 
montagem de bonecos.                                                                                                                               
É um trabalho que buscou aguçar a curiosidade das crianças, envolvendo-as 
ativamente em todas as suas etapas. Através da brincadeira, as crianças deveriam 
observar todo o trabalho envolvido na germinação das sementes, com ênfase na 
importância da água na vida de todos os seres e na possibilidade de reaproveitar 
materiais, como, a serragem, meia-calça e outros. Antes de iniciar a brincadeira de 
plantar os bonequinhos ecológicos, foi preparado um teatrinho sobre o processo de 
germinação. 

- Projeto Captação da Água da Chuva (Ensino Fundamental I): Este trabalho teve 
como objetivo ajudar a população, tendo sido o tema escolhido através de uma 
pesquisa entre os próprios alunos. Através de uma pesquisa bibliográfica, 
encontrou-se um artigo que explicava a captação da água da chuva filtrada para uso 

http://feiraciencias.catalao.ufg.br/
https://www.facebook.com/feiradeciencia?fref=ts
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domestico. Então o projeto teve como objetivo transformar essa ideia em uma 
maquete em que fosse possível demonstrar como a água da chuva poderia ser 
reaproveitada no ambiente doméstico. Com isto foi possível criar um trabalho que 
conscientizasse a população sobre a importância da economia de água em seu dia a 
dia. 

- Projeto Horta Suspensa Escolar (Ensino Fundamental 1): O projeto Horta 
Suspensa Escolar buscou demonstrar  através da prática a importância de se 
preservar o meio ambiente e de se cultivar temperos para serem utilizados na 
merenda escolar. Buscou-se trabalhar com crianças do atendimento educacional 
especializado o desenvolvimento de habilidades, a estimulação da coordenação 
motora, sensorial e viso motora. A conscientização para o reaproveitamento da 
matéria prima como reaproveitamento de garrafa pets e outros e a conscientização 
de sustentabilidade também foram objeto deste projeto. Os alunos da escola foram 
envolvidos em todas as etapas, desde o desenvolvimento da pesquisa, a confecção 
de estruturas da horta suspensa, observando-se as dificuldades e habilidades de 
cada turma. Assim, buscou-se mobilizar as crianças para a coleta de materiais 
reaproveitáveis (garrafas pets, pneus entre outros), higienização dos recursos 
coletados, pintura dos pneus, etc. Após, as crianças formaram pequenas mudas 
para o plantio. Durante todo o período os alunos ficaram responsáveis por cuidar da 
manutenção da horta, como molhar diariamente, retirar os capins e manter sempre 
limpo os recipientes da horta.  

- Projeto Cidadania e Sustentabilidade: Casa Ecológica (Ensino Fundamental 1): 
Este trabalho surgiu a partir da necessidade de se pensar sobre a importância da 
preservação dos recursos naturais como fator primordial na atualidade. O objetivo do 
projeto foi demonstrar o conceito de uma casa sustentável, isto é, como seria 
possível, através de atitudes ecologicamente corretas e do reaproveitamento dos 
recursos naturais, contribuir-se para que cada vez mais o meio ambiente seja 
preservado. A metodologia utilizada no projeto incluiu a construção de um protótipo 
de uma casa que pudesse ser projetada, futuramente, com um consumo menor de 
recursos naturais e que incluísse o reaproveitamento de materiais de baixo custo, 
desde a sua estrutura até o seu acabamento. Assim, foi preciso pensar em toda a 
estrutura, desde a localização, até os materiais utilizados na construção da mesma.  

- Projeto Captação e uso de águas das chuvas (Ensino Fundamental 2): O presente 
trabalho teve o objetivo de alertar sobre o grande consumo de água nas escolas, 
principalmente públicas, e ainda demonstrar a possibilidade de aproveitar e 
armazenar água para suprir as necessidades não potáveis. Observando o cotidiano 
de um colégio é possível concluir que é grande o volume de água utilizado no 
processo de limpeza interna e externa dos prédios escolares, irrigação de jardins e 
ainda descarga nos vasos sanitários. Diante de tamanha demanda de água, 
inversamente proporcional à disponibilidade encontrada, este trabalho visou propor 
estudos de viabilidade de instalação de sistema de captação e uso de águas das 
chuvas nas escolas públicas. Identificaram-se inicialmente as atividades que 
poderiam ser atendidas com o fornecimento de água não potável para, em seguida, 
avaliar-se os custos de implantação do sistema de captação, bem como evidenciar 
os ganhos financeiros e ambientais. 

- Projeto Gerador de Energia Eólica (Ensino Fundamental 2): Este projeto consistiu 
na produção de energia limpa e sustentável a partir de um recurso abundante, o ar. 
O Gerador de Energia Eólica funciona a base de uma corrente de ar, capaz de 
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movimentar uma hélice, que juntamente a um motor, gera energia a base do 
movimento de rotação. Os materiais utilizados foram de fácil acesso, comuns no dia 
a dia, como madeira, utilizada como base sustentadora para o projeto, um pequeno 
kit de fiação para o transporte da energia, um motor de impressora para transformar 
o vento em energia, uma hélice para “captar” o vento e uma fonte para receber 
energia. 

- Projeto Foguete de ar comprimido (Ensino Fundamental 2): Através deste 
experimento, buscou-se aborda os 3 Rs (Responsabilizar, Reduzir, Reutilizar). Neste 
experimento reutilizou-se produtos e reduziu-se o lixo. O objetivo foi demonstrar a 3a 
lei de Newton, juntamente com a sustentabilidade (3Rs), através de um foguete de 
ar comprimido.  

- Projeto Separação Solido - Liquido (Ensino Médio): Este trabalho surgiu tendo 
como ideia principal apresentar a sociedade um equipamento de extrema 
importância nas mineradoras, não só da cidade de Catalão-Goiás, mas em todos os 
empreendimentos mineiros que utilizam a água. Por meio de espessamento é feito à 
separação do solido contido e o liquido que é reaproveitado. Para o projeto foi 
construído um espessador contínuo convencional (confeccionado pelos alunos com 
diversos materiais) que consiste em um tanque provido de um sistema de 
alimentação e de suspensão e outro de retirada do espessado (raspadores), 
dispositivos para descarga  do overflow e do underflow. Esse tipo de espessador 
continuo é o mais utilizado industrialmente.  

- Projeto Praça Sustentável: Uma Proposta Repensar O Ensino de Química e 
Geografia (Ensino Médio): Este projeto surgiu de uma preocupação com os 
problemas ambientais provocados pelas atividades humanas. Sendo este 
desenvolvido a partir de discussões realizadas em sala de aula sobre termoquímica 
e formas de energia. Esta atividade foi iniciada com a formação de grupos, tendo 
como objetivo realizar pesquisas sobre formas de energia como: eólica, solar, 
nuclear, termoelétrica, hidrelétrica e biomassa. Deste modo, surgiu a ideia do projeto 
praça sustentável para a cidade de Catalão-Goiás, com base nas informações 
pesquisadas e orientações das professoras de química e geografia. A proposta 
deste projeto foi concretizada através da criação de uma maquete; nesta, a praça foi 
construída basicamente de materiais reciclados como plásticos, madeiras e metais. 
Na ornamentação utilizou se pedra e brita ao invés de cimento, pois a pedra e brita 
drena a água da chuva e permite umedecer as mudas e o gramado. Para a 
iluminação foi sugerido se empregar placas para a captação e armazenamento da 
energia solar, que, consequentemente, será transformada em energia elétrica. 

- Projeto Reaproveitando a Água da Chuva (Ensino Médio): Segundo os autores, a 
ideia deste trabalho surgiu em meio as discussões sobre a temática sustentabilidade 
e consumo consciente dos recursos hídricos. O trabalho teve como objetivo principal 
viabilizar o uso da água das chuvas, direcionando essa água para um processo de 
reaproveitamento da mesma. Na maquete construída, a água que vem da chuva cai 
no telhado e escorre pelas calhas, sendo canalizada para um reservatório, passando 
um processo de filtragem para se retirar resíduos sólidos da água, no reservatório 
por meio de bombeamento. Essa água é então direcionada por meio de mangueiras, 
para regar jardins, horta, e para outros usos domésticos. Assim sendo, este projeto 
desenvolvido poderá atender as residências e potencializar a economia de água e 
de recursos financeiros. 
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Os projetos apresentados na IV Feira de Ciências da UFG/RC, que vão da 
Educação Infantil ao Ensino Médio, demonstram características lúdicas no processo 
de ensino e de aprendizagem e relação com o cotidiano. Há que se ressaltar ainda a 
preocupação presente em todos os trabalhos com os impactos ambientais, que 
afetam diretamente a vida de todos os seres vivos, principalmente com a temática 
água, tema tão atual e preocupante. 

Existem ainda aspectos nos trabalhos que demonstram a presença do ato de 
brincar e brincadeiras. É comum o ato de brincar quando somos crianças e criar e 
inventar brincando. Por exemplo, quando se quebra um brinquedo motorizado, como 
um carrinho de controle remoto entre outros, a criança pega o motor, conecta uma 
luz do próprio brinquedo, e assopra a hélice para acender a mesma. Porém, 
segundo Soares (2004) o ludismo permanece no ser humano até a fase adulta, 
mudando apenas o que se utiliza para brincar e o modo como vai brincar.  

O projeto gerador de Energia Eólica demonstra esse processo, só que as 
crianças ou os adolescentes, utilizam a ciência para entender tal processo. Neste 
projeto, a ludicidade está presente na montagem dos artefatos, semelhante as 
montagens infantis, onde se desmonta e remonta novos “brinquedos”.  

A construção de maquetes, comuns em muitos trabalhos, também 
demonstram o mesmo processo do exemplo citado do projeto Gerador de Energia 
Eólica. Mais uma vez, se torna evidente a montagem tão presente em brincadeiras 
infantis. Nas diversas fases da vida, começando pela infância e permeando até a 
fase adulta, o que é utilizado para brincar e como irá brincar sofre mudanças. O 
brincar da infância é diferente do brincar da adolescência, porém permanece a 
necessidade do lúdico. 

Nos projetos da Educação Infantil e Fundamental 1 fica ainda mais claro esse 
processo, como citado no projeto Horta Suspensa Escolar, que busca a estimulação 
da coordenação motora e sensorial de forma lúdica, ou ate mesmo a utilização de 
teatro citado no projeto Germinação e Sustentabilidade. Assim, até as atividades 
referentes ao projeto exploram a ludicidade na busca pelo conhecimento. 

Soares (2004) destaca que a aprendizagem está fundamentalmente ligada ao 
saber, podendo-se dizer que o saber é adquirir conhecimento sobre algum assunto, 
o que envolve o aprender, podendo-se considerar ainda o desenvolvimento físico-
motor e o domínio sobre todas as funções corpóreas como outro nível de 
aprendizagem. 

No projeto Casa Ecológica, o processo de montagem, de encaixe dos 
materiais, também demonstram aprendizagem de forma recreativa. 

De tal forma, o projeto Foguete de Ar Comprimido novamente demonstra uma 
forma de brincar utilizando a ciência. Quando se é criança é comum se brincar de 
fazer aviãozinho com papel; brinca-se com aviãozinho de papel, mas sem entender 
porque a aviãozinho                            voa, só se quer vê-lo voar no ar. Neste projeto, 
ao contrário do que se faz quando se é criança, tem - se importância o porquê do 
foguete voar. Assim, além da diversão, aplicam-se se a teoria cientifica e a 
experimentação. 

Desta forma Chateau (1984) acredita que a utilização do ludismo, o que inclui 
jogos, brinquedos e brincadeiras pode não representar de imediato um aprendizado, 
mas pode vir a desenvolver potenciais no sujeito até mesmo quando tais processos 
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são considerados como passa tempo. Assim, a criança aprende ser perceber e o 
adolescente aprende de forma prazerosa. 

 
Considerações Finais 
  Conclui-se que as Feiras de Ciências são fundamentais para um ensino não 
formal e lúdico, onde os alunos, fora da sala de aula, terão que se organizar, e eles 
próprios terão que pensar em métodos diferenciados para exporem a ciências, isso 
de forma prazerosa e simples, fugindo da monotonia das explicações científicas 
puras. Fugindo assim do método tradicional de sala de aula é possível se 
desenvolver atividades lúdicas, como demonstrado nos projetos descritos. Pode-se 
também observar as diversas formas como ocorre essa aprendizagem em cada 
categoria. Acredita-se se assim que o lúdico é fundamental no processo de ensino e 
aprendizagem, pois mesmo que não demonstre inicialmente um aprendizado, pode 
vir a desenvolver potenciais no sujeito.      
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Resumo: 

O Presente trabalho buscou compreender a Mística como uma forma lúdica de 
ensino e aprendizagem nos cursos de Licenciatura em Educação do Campo, 
habilitação em Ciências da Natureza (Química, Física e Biologia). Para tanto, 
realizou-se uma pesquisa com discentes de Cursos que participaram de 
atividades de mística durante sua formação inicial. Esse trabalho busca 
demonstrar o quanto a mística é fundamental no processo de ensino 
aprendizagem, pois de forma lúdica e reflexiva, é um instrumento de luta dos 
movimentos; a mística representa emoções, é utilizada com o intuito de 
alavancar as discursões e fomentar a vontade de mudança social através da 
arte.  

Palavras chave: Mística, ludicidade, Ensino de ciências da Natureza, 
Interdisciplinaridade.    

 
Introdução:  

A Mística surgiu dentro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) e constitui-se em uma forma organizada de prática coletiva que 
traz a manifestação de sonhos, esperanças, reinvindicações, preocupações, 
que marca e encerra momentos (MOSQUEN, 2011). Em geral é praticada em 
forma de teatro, contendo músicas, poesias e diversos elementos simbólicos 
em seu interior. E acima de tudo, representa a luta por um projeto social, para o 
Brasil que vai da luta pela terra, pela vida, a uma educação que não despreze o 
saber popular uma Educação do e no Campo (MOSQUEN, 2011). 
Recentemente surge a criação de cursos por áreas de conhecimento voltadas 
a docência do e no Campo. Assim, o curso de Licenciatura em Educação do 
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Campo surgiu através da luta dos movimentos sociais, sendo implantado 
inicialmente em duas grandes Universidades brasileiras como modelo. Após 
esse processo o curso foi implantado em mais de quarenta Universidades 
Federais e em vinte estados brasileiros através de um edital lançado pela 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(SECADI/MEC), com formação interdisciplinar por áreas de conhecimento 
como a de Ciências da Natureza, que é uma das áreas. 

De acordo com Lobato (2015), as iniciativas de formação direcionadas 
para os licenciados em Educação do Campo - Ciências da Natureza através da 
habilitação oferecida no Curso busca o tratamento das ciências de forma global 
e integrada, rompendo com a compartimentalização do conhecimento. A 
interface entre a Química, a Física e a Biologia busca abordagens que facilitem 
a compreensão dos fenômenos naturais e o desenvolvimento das 
competências gerais e específicas nas diferentes dimensões do saber, 
concretizando uma prática interdisciplinar.  

Segundo Messeder (2006) os conhecimentos comuns do dia-a-dia, não 
podem ser desprezados, mas, pelo contrário, devem ser incorporados aos 
conhecimentos ministrados por educadores, sejam de áreas específicas da 
química, ou de outra áreas, que compõem a estrutura curricular de um curso de 
formação de professores.  

Dentro destes Cursos, se destaca a prática da Mística, um instrumento 
capaz de contribuir na construção da aprendizagem de forma Lúdica, pois ela 
propicia ao sujeito uma educação que politiza, mobiliza e contribui para a 
consolidação da identidade cultural do sujeito, um elemento enriquecedor da 
Educação do e no Campo (MEDEIROS, 2002). A mística não é um conceito 
definido, uma fórmula pronta e acabada, mas deve ser entendida como a 
possibilidade de buscar compreender criticamente o contexto da escola e 
incentivar o namoro com a educação e com a proposta pedagógica. A mística 
na Educação do e no Campo é o que propicia a crença na vida, na dignidade 
das pessoas, na rebeldia pela liberdade, na solidariedade universal. Essa 
convicção que nasce do coração e torna-se energia contagiante. 

Medeiros (2002) caracteriza como se desenvolve o caráter pedagógico 
da mística em um espaço escolar. Além disso, o autor citado acima demonstra 
como esse processo que envolve a mística ganha em riqueza pedagógica e se 
fortalece ainda mais quando, através do cotidiano das vivências coletivas 
organizadas pela proposta da escola, se permite aos sujeitos em luta por uma 
nova realidade experimentar e vivenciar, ainda no presente, os valores e as 
práticas humanas que são defendidos como um dos pilares da sociedade 
futura. Este é um momento em que a dimensão da mística se materializa, 
principalmente através das atitudes individuais dos militantes, que aprendem a 
buscar, no entusiasmo e na ética com que devem defender suas convicções, a 
construção de uma prática política que lhes permita colocar a sua própria vida 
como referência para outras pessoas, ou seja, fazer de suas posturas um ato 
educativo, um testemunho vivo da possibilidade da vida orientada por valores 
mais humanos. 

A mística é como uma força que invade o coração, o pensamento e a 
ação e se expressa em forma de compromissos, gestos, atitudes, beleza, 
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garra, festa, cultura e companheirismo. A mística pode ser religiosa ou não, 
mas é acima de tudo a espiritualidade que identifica seus participantes como 
seres humanos, é o segredo que, plantado na alma, torna-se força interior que 
impulsiona as ações, principalmente nos momentos de dúvidas (MOSQUEN, 
2011). 

Segundo Medeiros (2002) a mística se configura em uma metodologia 
que possibilita aos sujeitos a conquista de uma consciência que diga sobre 
como se produziu historicamente a sua condição social e que seja capaz de 
fomentar entre eles um tipo de convivência coletiva mais humana, contribuindo 
para a produção e a reprodução de valores, de um modo de ser e de uma 
maneira particular de perceber o mundo, que ajuda na elaboração própria ao 
grupo que a experimenta. 

Dentro da escola, a mística pode proporcionar a utilização de métodos e 
estratégias mais atrativas para os alunos. Balbino (2005), destaca que a 
experiência profissional tem mostrado que a escola precisa ser mais prazerosa, 
na qual o aluno tenha espaço para vivenciar o conteúdo, que possa viver o 
imaginário e o inesperado, descobrir o que existe além dos limites da sala de 
aula, do quadro de giz, dos livros didáticos e dos termos científicos propostos 
pelas monótonas aulas de Ciências. Para isso, é preciso buscar um caminho 
de movimento, o sentido do próprio ato de ensinar, em que deve ocorrer 
construção e reconstrução, troca de experiências e descobertas (BALBINO, 
2005). 

Assim, este trabalho pretende refletir na mística como promotora de 
conhecimentos de forma lúdica. Devido a presença de alguns elementos 
centrais na mística como a música, a poesia e a representação teatral, está se 
torna acolhedora e emocionante, desvelando-se em ludicidade. Além disso, 
esta pode ser um exercício de reflexão, porque para ser mística tem que fazer 
pensar sobre, refletir um tema, debater ideias e criar ideias. 

 

Metodologia:  
 

Neste trabalho, busca-se sondar o caráter lúdico e pedagógico das 
místicas. Para tanto, foi aplicado um questionário com alunos que fazem 
graduação em Educação do Campo, com habilitação em Ciências da Natureza.  

Minayo (2010, p. 21) ao abordar a pesquisa qualitativa esclarece que a 
pesquisa qualitativa:  

[...] responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, 
nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não 
pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela 
trabalha com o universo dos significados, dos motivos, 
das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes 
(MINAYO, 2010, p. 21). 

 O questionário, segundo Gil (1999, p.128), pode ser definido “como a 
técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de 
questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 
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conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 
situações vivenciadas etc.”  

Este foi escolhido como instrumento de coleta de dados por permitir o 
acesso a pessoas que estavam dispersas numa área geográfica muito extensa, 
já que o questionário pôde ser enviado pelo correio eletrônico e ainda permitiu 
que as pessoas o respondessem no momento em que julgaram mais 
conveniente (GIL, 1999). 

Após o recebimento dos questionários respondidos, os mesmos foram 
analisados a fim de se sondar a natureza pedagógica e lúdica das práticas de 
Mística. 

 
Resultados: 

Este trabalho busca demonstrar a Mística como um processo de ensino 
aprendizagem lúdico na Educação do Campo e Habilitação em Ciências da 
Natureza (Química, Física e Biologia). Para tanto, foi aplicado um questionário 
com alunos de Educação do Campo, onde através da análise buscou-se 
compreender o caráter lúdico e pedagógico da atividade de mística. 

De acordo com Huizinga, a palavra lúdico vem do latim “ludus e abrange 
os jogos infantis, a recreação, as competições” (HUIZINGA, 2010). Santos 
(2011) afirma que lúdico significa brincar; incluindo, nesse brincar, jogos, 
brinquedos e divertimentos. Já Soares (2008) considera como lúdico, qualquer 
atividade que leve ao divertimento e ao prazer. 

A mística encenada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 
(MST) é um ato político essencialmente representativo tal qual uma peça 
teatral, em que seu “roteiro” tem sua base em fatos marcantes que ocorreram 
no decorrer da luta pela construção de um “mundo” melhor, mais justo, mais 
cidadão, assim como recordar, e mesmo celebrar pessoas que fizeram e fazem 
diferença na construção deste, enfim, episódios marcantes que devem ser 
revistos, (res)sentidos, transmitidos e compartilhados (CARVALHO, 2011). 

Nos questionários, ao destacar o que é mística, os alunos disseram esta 
é uma forma de expressão que se caracteriza através dos símbolos, que 
podem ser pessoas, músicas, objetos e tudo o que possa representar 
determinado povo ou cultura. Segundo Gaiger (1987) os símbolos procuram 
dar sentidos que reflitam a vivência e a história do grupo, enfatizando a 
unidade e permitindo-lhes a estruturação de uma identidade coletiva. Já para 
Coelho (ano) a riqueza simbólica é digna de nota, pois traz variados elementos 
que compõem o fazer da mística, dentre eles a beleza estética, a simplicidade 
do momento, os símbolos inerentes à organização do Movimento, às 
ferramentas de trabalho, aos alimentos, e as crianças simbolizando o presente 
e o futuro do MST. 

Outras características citadas nas entrevistas é que na mística não 
podem faltar elementos centrais como terra e bandeiras de luta: “Deve ter 
música e poesia e representação teatral pra mostrar que o povo pobre de 
dinheiro é rico de vida, de cultura e de identidade e que as peculiaridades de 
cada um se façam presentes e que se sintam comtemplados com a mística, 
uma vez que a historia já o excluiu de tudo.” 
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 Segundo os entrevistados, a Mística tem por objetivo transmitir alguma 
ideia; não só transmitir, mas gerar no ouvinte público a questão reflexiva, 
aguçar os sentidos e apontar o debate para determinado tema. Também 
destacaram a mística como um instrumento de luta dos movimentos, e 
representante de emoções utilizada com o intuito de alavancar as discursões e 
fomentar a vontade de mudança social através da arte. Onde a organização é a 
centralidade da mística, pois sem ela a mística perderia força e objetivo, assim 
como todo ato do movimento. 

Coelho (2011) destaca que a mística teve como principais incentivadores 
os agentes religiosos, que apoiavam e prestavam assessoria ao MST em seus 
primeiros anos de existência. Assim como outras práticas, foi sendo 
sistematizada e ganhando destaque em meio às lutas e nas mais diversas 
atividades que o Movimento organiza. O autor acima citado destaca ainda a 
mística como uma espécie de ritual e celebração, que acontece de diversas 
maneiras e com significados e sentidos variados, sendo realizada nos mais 
variados espaços como nos acampamentos, assentamentos, em Encontros, 
Congressos e nas diversas manifestações que o MST organiza (COELHO, 
2011). Cita ainda que em geral é praticada em forma de teatro, contendo 
músicas, poesias e diversos elementos simbólicos em seu interior (COELHO, 
2011). 

Ao serem questionados sobre a importância da Mística dentro da 
Educação do Campo, disseram que a mística é importante, pois resgata as 
origens da Educação do Campo. Frisaram ainda que não se pode esquecer 
que esta surge e é voltada para um povo historicamente excluído, símbolo do 
atraso e do sofrimento. Destacaram a Educação do Campo como um 
movimento dentro dos movimentos sociais, assim a mística representa a luta 
contra hegemônica. 

Destacaram a mística como sendo sempre e totalmente uma forma de 
ensino-aprendizagem, pois o ensino e a aprendizagem não está restrito aos 
muros da escola, muito menos da sala de aula: 

Estamos em constante aprendizagem, à mística trabalha 
o lúdico, as idealizações de como desejamos que seja o 
meio social e as relações, atingindo os setores mais 
conservadores e tradicionais, fazendo uma ruptura de 
paradigmas e dogmas criados pela grande mídia, pelas 
extremidades políticas e religiosas de verticalização 
unilateral do poder político e das relações universais de 
opressão social, seja por estratificação social, gênero, 
raça, etnia e diversidade sexual e identidade de gênero.  

Segundo os entrevistados a mística fornece bases e fomenta a vontade 
de estudar, sendo assim mais um elemento de ensino-aprendizagem, onde não 
se dispensa leitura, discussões e da práxis para uma aprendizagem autônoma. 
Portanto, percebe-se que a prática da Mística desperta a atenção dos ouvintes 
(discentes), instigando-os a pensar e refletir, ao mesmo tempo em que se torna 
uma prática motivadora da aprendizagem. Porém para que seja realizada, é 
necessário que o grupo estude, leia, interprete e, ao final, coloque na mística 
seus sentimentos e pensamentos de forma lúdica. Segundo Vygotsky (1994) a 
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motivação é um dos fatores principais não só para o sucesso da aprendizagem, 
como também na aquisição de novas habilidades. 

Assim, segundo os entrevistados, a mística tem ainda a capacidade de 
despertar a curiosidade no sujeito, pois no momento em que ela encanta, traz 
uma curiosidade, também é misteriosa, deixando no ar as reflexões e 
conclusões para os sujeitos imaginarem, analisarem e orientarem-se. 

Mosquen (2011) caracteriza a Educação do Campo como sendo um jeito 
de fazer educação onde as pessoas colocam a sua alma, sua cultura e seus 
sonhos; a mística pode ser feita a qualquer hora, mas está sempre ligada ao 
assunto do dia.  Sendo assim, a Mística é uma forma de informação, 
conscientização e conhecimento, porém de forma lúdica e agradável. Ela 
desperta para o ensino, porém de forma prazerosa. 

Segundo os entrevistados, como se trata de um exercício de reflexão, 
porque para ser considerada uma mística, esta tem que fazer pensar sobre o 
assunto, refletir sobre um tema, debater e criar ideias, tais características são 
uma forma de ensino e aprendizagem.  Porém, sempre carregada do lúdico e 
do prazer de ensinar e aprender. 

Outra reflexão dos entrevistados, é o momento em que acontecem as 
Místicas, sempre no início e finalização de cada atividade ou dia de atividade. 
Isso mostra que é necessário começar e terminar cada atividade refletindo, 
para que o exercício de reflexão seja permanente e constante.  

Em outra pergunta, questionou-se como são elaboradas as Místicas. Os 
entrevistados descreveram que esta se inicia com um tema, que possa gerar 
debate e fazer com que o ouvinte pense sobre o assunto polêmico. 
Posteriormente a escolha do tema é pensado de que maneira melhor se 
impactar o público alvo e que ferramentas temos para isso. Segundo os 
entrevistados, podem ser usados músicas, poemas, teatros, gritos de ordem, 
bandeiras, símbolos em geral; comumente é usado todas ou quase todas 
essas ferramentas citadas. Mais uma vez, se demonstra o caráter lúdico do 
aprendizado, que faz uso de atividades alegres e divertidas para despertar a 
construção do conhecimento. 

Segundo os entrevistados, a Mística nunca é pensada sozinho, trata-se 
do coletivo de ideias, e do coletivo de sujeitos para apresentar essas ideias, ou 
seja, a mística trabalha o coletivo, a socialização das pessoas e das ideias, 
outra característica comum as atividades lúdicas. 

Ainda segundo os entrevistados, uma boa mística deve fazer o público 
que assiste se emocionar, deve usar todos os sentidos, o toque, a voz e o 
visual por exemplo.  

Segundo Malafaia (2010):  

O lúdico é referido como um fazer humano mais amplo, 
que se relaciona não apenas à presença de brincadeiras 
ou jogos, mas também a um sentimento, atitude do sujeito 
envolvido na ação, que por sua vez se refere a um prazer 
de celebração em função do envolvimento genuíno com a 
atividade e com a sensação de plenitude que acompanha 
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as coisas significativas e verdadeiras (MALAFAIA et al., 
2010, p. 177). 

 Assim, percebe-se que a prática de Mística se encaixa na definição de 
lúdico ao mesmo tempo em que promove aprendizagens com prazer. 

De acordo com os entrevistados, a mística se encerra com sucesso com 
palavras de ordem como afirmação da mística e da identidade dos sujeitos. 

 
Considerações Finais:  

Portanto, após a análise das entrevistas, conclui se que a mística é uma 
forma diferenciada, atrativa e lúdica de ensino aprendizagem dentro da 
Educação do e no Campo. Deste modo, ela desempenha um papel 
fundamental, pois ela politiza, mobiliza, contribui para a consolidação da 
identidade cultural do sujeito, não desprezando os conhecimentos comuns do 
dia-a-dia e não desprezando o saber popular dentro do ensino. Além disso, se 
constitui em uma metodologia interdisciplinar de ensino e aprendizagem, além 
de estabelecer uma interface e relações com o meio rural. Assim, se constitui 
em um processo lúdico de ensino e aprendizagem, de forma que a mística se 
torna um instrumento de luta dos movimentos sociais e representa emoções. 
Para tanto, é utilizada com o intuito de alavancar as discursões e fomentar a 
vontade de mudança social através da arte. 
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Resumo  

Alguns trabalhos mostram como jogos de RPG podem ser usados na sala de 
aula de Química, como estratégia para revisão de conceitos e aprendizagem 
de conteúdos novos. Assim, neste trabalho tivemos como objetivo apresentar 
um jogo de RPG para o ensino de química, chamado Contos de Khemeia, o 
que está em fase final de finalização. O RPG proposto já conta com: sistema 
de regras, fichas para criação de personagens e artes de avatares. Estão em 
andamento a escrita dos contos-aventura e a confecção dos livretos do mestre 
e do jogador. Contos de Khemeia apresenta algumas limitações, dentre as 
quais destacamos a necessidade de o professor deixar claro que alguns 
conteúdos dos contos-aventura podem não corresponder ao período histórico 
do mundo Khemeia (ambiente medieval). Na versão final do jogo, antes de sua 
disponibilização online, no blog Casa da Química, esta e outras limitações 
deverão ser minimizadas. 

Palavras chave: RPG, Química, Jogo, Aprendizagem. 

Introdução:   
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O potencial da utilização de jogos para a aprendizagem é estudado desde 
Piaget (1971) e Vygotsky (1988), a partir de estudos acerca do 
desenvolvimento cognitivo humano. O jogo é uma atividade ou ocupação 
voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e 
espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente 
obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento 
de tensão e alegria (HUIZINGA, 2007). Para Teixeira (1995), o jogo apresenta 
um grande potencial didático, sendo considerado, em sala de aula, como um 
elemento indispensável para o processo de ensino e aprendizagem.  

O RPG (Role Playing game), também conhecido como “jogo de interpretação 
de papéis”, é um jogo no qual os participantes criam seus personagens por 
meio da atribuição de características físicas, mentais, sociais, etc. O RPG 
surgiu nos Estados Unidos na década de 1970, como uma adaptação dos 
jogos de estratégia para uma versão mais dinâmica, espalhando-se 
rapidamente, não só pela atratividade que possuem os jogos, mas também por 
estimular a pesquisa, interpretação e criatividade (OLIVEIRA, 2009; GRANDO; 
TAROUCO, 2008). 

Segundo Cavalcanti e Soares (2009), alguns dos sistemas de jogos de RPG 
mais conhecidos são os AD&D (Advanced Dungeons & Dragons) e D&D 
(Dungeons & Dragons) (COLLINS, CORDEL; REID, 2005). No Brasil, um dos 
mais famosos é G.U.R.P.S (Generic Universal Role Playing System) 
(JACKSON, 1994). De uma forma geral, na mecânica de jogo de um RPG, 
existe o mestre ou narrador, o qual está incumbido de narrar a 
aventura/história, guiando os jogadores pelo mundo criado por ele mesmo, e os 
jogadores, os quais assumem personagens na história, os interpretando 
segundo as ações que acontecem no desenrolar da aventura (FAIRCHILD, 
2007). Durante o jogo os personagens podem viver aventuras que lembram os 
grandes épicos do cinema e da literatura: enfrentam monstros, salvam 
princesas, comandam exércitos para dominar algum território. Também existem 
outras aventuras, em que os jogadores nem sempre são heróis e acabam 
interpretando vilões. 

Por meio do RPG, existe a possibilidade de criar um ambiente de discussão, 
incentivando o desenvolvimento de habilidades nos alunos, tais como leitura, 
interpretação de texto, resolução de problemas, além de auxiliar no 
desenvolvimento da curiosidade, motivação, integração, desenvoltura para 
trabalhar em grupo, autonomia e liderança. Outro aspecto importante a ser 
mencionado se constitui no fato de que o RPG pode ser adaptado a qualquer 
área do conhecimento e conteúdo didático, ambiente ou público (FAIRCHILD, 
2007). 

Por causa do grande potencial educacional, o uso do RPG em sala de aula tem 
crescido de forma relevante no Brasil (SANTANA; REZENDE, 2008). Pode-se 
utilizar o jogo de RPG para ampliação do conteúdo estudado em sala aula, a 
partir da inclusão de situações-problemas, por exemplo, as quais, para 
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resolver, o aluno deverá mobilizar o conhecimento construído em sala de 
aula.  Assim, este tipo de jogo pode estimular o raciocínio lógico do aluno em 
um ambiente lúdico, criando interesse e motivação. Assim, acreditamos no 
potencial do RPG para auxiliar no processo de aprendizagem de conceitos 
químicos.  

Diante de tal contexto, neste trabalho temos como objetivo apresentar um jogo 
de RPG para o ensino de química, chamado Contos de Khemeia, o que está 
em fase final de finalização. 

Metodologia:  

O jogo de RPG Contos de Khemeia está em fase final de desenvolvimento por 
graduandos do curso de licenciatura em química da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco - Unidade Acadêmica de Serra Talhada, no âmbito do NiDi – 
Núcleo de Instrumentação Didática. As etapas de desenvolvimento estão 
descritas abaixo. 

Durante o desenvolvimento do RPG Contos de Khemeia foi feito um amplo 
levantamento bibliográfico a cerca do tema, com leitura de livros especializados 
e artigos, para compreensão da mecânica de um jogo de RPG. As leituras 
eram acompanhadas de reuniões periódicas para discussão do tema e 
levantamento de novas questões e, a partir de brainstorming construir o 
conceito do jogo, delineando seus objetivos. 

Para a criação do jogo de RPG Contos de Khemeia, utilizamos como base as 
versões clássicas do gênero, como D&D e Ad&D, para construção dos 
ambientes, fichas de personagens, regras e histórias. Assim, simplificamos o 
sistema de regras usado nesses sistemas e tomamos como base para criação 
do Universo Khemeia, tendo um ambiente de fantasia medieval. 

Com as referências em mãos, elaboramos o sistema de regras (para batalhas e 
ações), bem como os personagens e suas respectivas fichas. Atualmente, qual 
estamos escrevendo os contos de Khemeia, que são histórias-aventuras para o 
professor utilizar em sala de aula, bem como a compilação do material que 
servirá de livretos para o jogador e mestre, constituindo, futuramente, um 
sistema próprio de RPG (Sistema Khemeia).  

Resultados e Discussões:  

O nome “Contos de Khemeia” foi escolhido por se fazer referência à “Khemeia”, 
palavra egípcia, a qual é considerada como uma das possíveis origens da 
palavra “Química”. Dessa forma, Khemeia, no RPG aqui proposto, é um mundo 
com personagens próprios, criaturas, cidades e regiões. Sendo Khemeia este 
mundo de fantasia, a ideia é fazer com que o jogador viva este ambiente a 
partir dos contos escritos pelo mestre, os quais contam diversas histórias 
míticas de Khemeia, em que estão envolvidos conceitos químicos.  

O RPG Contos de Khemeia tem como objetivo fornecer ao professor contos 
pré-definidos, que se constituem histórias-aventuras para que sejam utilizadas 
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em sala de aula. A disponibilização de contos se dá pela possibilidade de 
inserir o professor que não conhece os jogos de RPG dentro da mecânica de 
jogo atuando como mestre, deixando-o livre para, posteriormente, ele mesmo 
criar seus contos (histórias-aventuras). Dessa forma, Contos de Khemeia 
apresenta a seguinte mecânica de jogo: 

 Professor escolhe o conto que irá jogar com seus alunos, o qual 
pode estar relacionado com algum conceito químico já estudado 
em sala ou com algum conteúdo que ainda será visto; 

 Professor assumirá o papel de mestre; 

 O professor que não é familiarizado com o estilo de jogo de RPG, 
poderá ler as regras no livreto do mestre; 

 Professor explica a mecânica de jogo para aqueles alunos que 
não estão familiarizados com o RPG, distribuindo as fichas de 
criação de personagens; 

 Os alunos-jogadores irão criar seus personagens a partir do 
preenchimento da ficha; 

 Início da partida/sessão. 

Durante a partida, estabelecemos um conjunto de regras simplificadas para 
ações e batalhas, tomando como base os sistemas D&D e AD&D. O sistema 
de regras de Khemeia está ilustrado na Figura 1. a seguir. 

Fig.1 Sistema de regras. 

 

 

O sistema de regras do RPG Contos de Khemeia foi constituído das seguintes 

forma: 

Para regras de ação optamos pelo dado de 6 faces (D6), aliado com o atributo 

destreza (agilidade, coordenação) associado a cada personagem. O valor que 

sairá no D6, multiplicado por 2 deve ser menor que a destreza do personagem 
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para se obter sucesso na ação. Ou seja, quanto maior a destreza do 

personagem, mais favorável será para realização de ações. Durante uma 

batalha, optamos pelo dado de 20 faces (D20). Para o ataque, o valor que sairá 

no D20 deve ser somado ao atributo força (força muscular) do personagem que 

executa a ação. Quanto maior o atributo força, mais forte é o personagem. O 

dano de ataque será medido com o valor que sairá do D20 subtraído do 

atributo armadura. Ou seja, quando maior a armadura, mais resistente aos 

danos será um personagem. Por fim, o sucesso no ataque será dado pela 

equação: 1D20 + FORÇA > ARMADURA. Ou seja, o valor do D20, somado 

com o atributo força, deve ser maior que o atributo armadura do oponente. 

Após o termino do sistema de regras, elaboramos as fichas de personagens, 
nas quais estão contidas todas as informações de cada personagem-jogador, 
como apresentamos na Figura 2 abaixo.  

Fig.2 Ficha de criação de personagem. 

 

Nas fichas de personagens o aluno-jogador atribuirá características ao seu 

personagem, informando o personagem, raça (o grupo étnico de origem) e 

classe (a função que o personagem exerce no grupo). Além disso, o aluno-

jogador irá distribuir 15 pontos entre 4 atributos (força, armadura, destreza e 

magia), para cada personagem, com exceção do atributo inicial, o qual virá 

com uma pontuação fixa. Por fim, o aluno-jogador irá preencher os 
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equipamentos, como por exemplo, vidrarias, espadas, facas etc, o dinheiro que 

possui, além de uma breve história sobre seu personagem. 

As raças seguirão o padrão D&D e AD&D. Para as classes, em Contos de 

Khemeia o aluno-jogador poderá selecionar dentre as quatro descritas abaixo:  

 Druida – sacerdote devoto da natureza, sua principal capacidade é a de 

assumir formas animais que sirvam para combate. Também são 

combatentes medianos e são bons para se moverem em terrenos 

naturais. Suas magias divinas servem para curar, invocar animais para 

ajudá-lo em combate e comandar as forças da natureza; 

 Guerreiro – mestre da arte do combate, capaz de utilizar uma grande 

diversidade de armas e armaduras e de táticas de combate; 

 Paladino – combatentes leais, sendo heróis honrados, cavalheiros e 

intrépidos; 

 Alquimistas – manipuladores de diversos materiais, conhecem diversas 

técnicas para preparação de substâncias, que servem para curar 

ferimentos e realização de algumas ações. Não são bons de combate, 

mas seus conhecimentos auxiliam na resolução de diversos enigmas em 

Khemeia.   

Paralelamente a esta etapa, foram produzidas as artes dos personagens, que 
irão servir como avatares nas fichas de criação de personagens. Na Figura 3 
abaixo apresentamos os avatares das quatro classes descritas acima.   

Fig. 3 Avatares de classes de personagens 
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Por fim, estamos no processo de elaboração os contos-aventuras que servirão 
para os professores ministrarem suas primeiras sessões de jogo. 
Posteriormente, os jogadores professores poderão elaborar seus próprios 
contos, de acordo com o conteúdo que irão ministrar. Um dos contos a serem 
disponibilizados chama-se A Cidade do Dragão. 

O conto A Cidade do Dragão narra as aventuras de Fhirj* , uma alquimista de 
Khemeia que tenta compreender o sentido dos quatro elementos filosóficos 
que, segundo Empédocles, estavam na composição dos materiais de toda a 
Natureza. Assim, tendo como pano de fundo o conteúdo de composição da 
matéria, A Cidade do Dragão guia os jogadores que se juntam à Fhirj* para 
compreensão da composição da matéria, viajando entre os quatro elementos 
filosóficos (água, terra, ar e fogo) aos modelos atômicos.  

Considerações finais:  

Para finalização do RPG Contos de Khemeia faltam a escrita de mais contos-
aventura (número ainda a ser definido) e compilação das regras do jogo para 
confecção dos livretos do mestre e do jogador. Futuramente, com a ampliação 
dos elementos do universo de Khemeia, pretende-se criar o sistema de RPG 
Khemeia, com personagens, mapas e regras próprios.  

Contos de Khemeia apresenta algumas limitações, as quais enumeramos 
abaixo: 

- O jogo se passa num ambiente medieval, fazendo com que o professor deixe 
claro que alguns conteúdos abordados em contos-aventuras podem não 
corresponder ao período histórico do mundo Khemeia; 

- O uso do dado de 20 faces pode dificultar o processo de disponibilização, o 
qual será online. Possivelmente, será necessário adicionar uma alternativa 
para substituir o uso do dado de 20 faces por dados de 6 faces; 

- Mesmo com a disponibilização dos contos-aventura e livreto de regras, pode 
haver dificuldades para jogadores iniciantes de RPG; 

- Está previsto apenas para o professor atuar como mestre, visto que Contos 
de Khemeia foi pensado para ser usado em sala de aula com o professor 
guiando a discussão dos conteúdos. O aluno poderá atuar como mestre, 
dependendo da estratégia do professor. 

O processo de validação final do jogo será realizado após sua finalização, de 
forma que essas limitações sejam minimizadas. Por fim, a disponibilização do 
jogo será totalmente online, a partir do blog Casa da Química1, na aba do NiDi 
– Núcleo de Instrumentação Didática, da UAST-UFRPE. 

Referências  

                                                           
1
 www.casaquimica.tk  

http://www.casaquimica.tk/
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Resumo  

Essa comunicação possui o objetivo de analisar um jogo didático intitulado 
Autódromo Alquímico e como esse tipo de metodologia pode contribuir para o 
Ensino de Química. A análise foi realizada na perspectiva do método de análise 
qualitativa, sendo desenvolvida nos moldes do estudo de caso. O Referencial 
Teórico utilizado é baseado em Vygotsky (2007) e Elkonin (1998). Os colaboradores 
do trabalho foram alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola particular 
da cidade de Itabuna no estado da Bahia. A obtenção dos dados foi realizada 
através de análises diagnósticas com perguntas abertas e transcrição de filmagens, 
sendo tratados com a utilização de ferramentas da análise de conteúdo. Os dados 
encontrados demonstraram existir uma relação direta entre a aplicação da atividade 
lúdica e um maior interesse de conhecimentos científicos mesmo após a atividade, 
ficando evidente que o jogo é o meio e não o fim do processo. 

Palavras chave: Ensino de Química, Jogos, Atividades Lúdicas, Autódromo 
Alquímico, Mediação e Análise de Conteúdo. 
 
Introdução 
O uso de atividades lúdicas e jogos no Ensino de Química vem sendo pesquisado e 
analisado exponencialmente por diversos pesquisadores e teóricos, nos últimos 
anos (Soares, 2008; Cunha, 2012). Além da influência no processo de ensino e 
aprendizagem, os jogos são instrumentos de intervenção social dos educandos, 
facilitando assim o seu desenvolvimento social e consequentemente cognitivo. 
Atualmente, é comum nos depararmos com duas teorias contemporâneas principais 
distintas em relação aos jogos, a Teoria Piagetiana e a Teoria Vygotskyana. 
Apesar de suas diferenças e singularidades, ambas as teorias discutem o papel do 
jogo como um significativo recurso pedagógico presente no cenário educacional 
(Santana e Rezende, 2014; Moreira, 2014; Colagrande, 2014). 

Neste artigo, iremos nos embasar na concepção de jogo segundo a perspectiva 
Histórico-Cultural (Teoria Vygotskyana), que começou a se destacar no início do 
século XX, na União Soviética. Seus pesquisadores faziam parte de uma escola de 

mailto:elianaquimica@yahoo.com.br
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psicólogos que estudava o papel da educação e, especificamente, o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes nesse processo. Os mesmos tinham 
como objetivo precípuo o desenvolvimento pleno das capacidades humanas das 
crianças e dos adolescentes para a construção de um novo modelo de sociedade 
mais justo e digno.  

Vygotsky (2007), Elkonin (1998), Leontiev (1988) e Luria (1992) analisaram o papel 
do jogo na educação e no processo do desenvolvimento. O desenvolvimento de 
crianças e adolescentes é influenciado por mudanças históricas. As crianças de hoje 
não se desenvolvem, não agem e nem pensam da mesma maneira que as crianças 
do século XIX ou do século XX. As condições culturais, econômicas, sociais e 
históricas são fatores decisivos nesse processo (Santana, 2012).   

Dentro desse quadro teórico é que o jogo é inserido na educação. Para esses 
autores o jogo é precursor da aprendizagem, um veículo para o aprimoramento do 
caráter social, emocional e intelectual dos educandos e, também, proporciona o 
desenvolvimento de habilidades e das FPS (Funções Psicológicas Superiores), 
no período do Ensino Fundamental, envolvendo crianças na faixa etária de 2 a 15 
anos, incluindo infância e adolescência, sendo nosso foco este último estágio 
(Figura 1).  

Em relação aos jogos, os mesmos podem ser considerados como sendo meios 
indutores da produção de ambientes desafiadores, capazes de estimular a cognição, 
a imaginação e o intelecto, proporcionando a conquista de estágios mais elevados 
de raciocínio. Essa situação vem a corroborar que o pensamento conceitual é uma 
conquista que depende não somente do esforço individual, mas, principalmente, do 
contexto em que o indivíduo se insere, influenciando, assim, nos seus limites 
cognitivos (Santana e Rezende, 2014). 

Os tipos de jogos mais comuns são: Jogos de Papéis, Jogos Protagonizados e 
Jogos de Regras. Porém, nesta relato, iremos direcionar os estudos apenas para os 
jogos de regras O jogo de regras favorece a interação, ou o compartilhamento de 
ações pelas crianças, ao mesmo tempo em que regula e delimita as possibilidades 
dessas ações. Para poder jogar, o educando precisa compreender as regras que 
organizam, estruturam e sistematizam o desenvolvimento do jogo, rumo ao encontro 
de uma determinada natureza e, também, da aprendizagem de novos conceitos e 
procedimentos, exigindo distintas habilidades como o raciocínio antecipatório da 
criança na análise e interpretação de jogadas e atitudes realizadas pelo adversário, 
bem como o planejamento de suas próprias. Para isso, várias FPS são mobilizadas: 
atenção e memória ativas, raciocínio lógico, levantamento de hipóteses, avaliação 
das jogadas realizadas para resolver o problema propostos pelo jogo, escolha 
decorrente da avaliação feita, bem como linguagem, memória, emoção, formação de 
conceitos e pensamento abstrato (Figura1; Santana,2012; Messeder, 2016). 

Esse ensaio tem como objetivo analisar e reconhecer o desenvolvimento das FPS 
por meio de jogos como instrumentos mediadores de conhecimentos científicos. 
Iremos exemplificar por meio de transcrições das aplicações do jogo de tabuleiro 
Autódromo Alquímico que serão relatadas mais adiante. 

 
Metodologia 
 
Esta comunicação faz parte de um recorte da dissertação de mestrado da autora, 
por esse motivo achamos mais coerente descrever o jogo e suas etapas e a coleta 
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de dados da parte dos questionários e transcrições das falas dos alunos que 
apresentam diretamente o desenvolvimento das FPS.  Que são o objetivo e 
referencial teórico que estamos descrevendo nesse relato. O dados foram 
analisados segundo a teoria de Análise de Conteúdo (Bardin,2000). 

 

 Figura 1: Fluxograma descrevendo aspectos positivos e negativos da utilização das 
atividades lúdicas no ensino. (Elaborado pela autora) 

 

O Autódromo Alquímico é um jogo de tabuleiro, semelhante a uma corrida de 
carrinhos (Figuras 2 e 3) que aborda a temática transformações dos materiais na 
visão da Alquimia e da Química, por esse motivo o jogo é denominado Autódromo 
Alquímico, e foi aplicado em turmas do nono ano do ensino fundamental de uma 
escola particular no interior da Bahia. Este jogo e todas as etapas metodológicas 
desenvolvem, nos alunos, habilidades tais como: saber conviver em grupo; saber 
lidar com regras e com previsibilidade; respeito às identidades e diferenças; inter-
relação de pensamentos, ideias e conceitos; desenvolvimento da criatividade e da 
capacidade de argumentação, além de aumentar a interação entre os alunos e entre 
eles e o professor (BRASIL, 1999). 

Na criação do jogo, Autódromo Alquímico observou-se a necessidade da utilização 
dos seguintes elementos: um tabuleiro (Figuras 2 e 3), cartas vermelhas, amarelas e 
verdes (Figura 4), que representam as perguntas nos diferentes níveis; cartas 
brancas, representando as cartas-bônus; quatro carrinhos com cores distintas, para 
representar cada aluno em seu respectivo tabuleiro; um dado.  

O Jogo de tabuleiro foi aplicado após uma sequência didática que possuía seis 
fases: Análises Diagnósticas, Filme, Estudo Dirigido sobre o tema, Separação dos 
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alunos em equipes, Debate entre grupos e elaboração de questões pelos alunos a 
serem utilizadas durante o jogo (Figura 4). Após a Sequência os alunos foram 
apresentados aos jogos e suas respectivas regras (Quadro 1). Por conseguinte à 
aplicação do jogo os alunos responderam a um questionário com o intuito de 
constatar a aplicabilidade do jogo e se o mesmo poderia ser utilizado como 
instrumento mediador dos conhecimentos científicos propostos (Santana e Rezende, 
2013). 

 

Figura 2: Primeiro Protótipo do Tabuleiro do Autódromo Alquímico (Elaborado pela 
Autora). 

 

Figura 3: Modelo Atual do Autódromo Alquímico (Elaborado pela autora). 
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Figura 4: Questões elaboradas pelos alunos utilizadas no Autódromo Alquímico.  

Em linhas gerais, o jogo deverá seguir a seguinte dinâmica (SANTANA 2012): 

 Para iniciar a atividade, separa-se a sala em grupos e distribuem-se as caixas 
contendo os jogos, regras, instruções, tabuleiro, perguntas e carrinhos, para 
cada equipe, possibilitando a montagem do jogo pelos alunos;  

 Antes do início da partida, os jogadores, em grupos, recebem as instruções 
mediante exposição do professor sobre as regras e dinâmica do jogo;  

 Começa jogando o aluno que conseguir maior pontuação ao lançar o dado;  

 As perguntas no jogo diferem quanto ao nível de dificuldade, cujo grau é 
indicado em analogia às cores dos semáforos de trânsito. As verdes são de 
nível mais básico, as amarelas intermediárias, e as vermelhas apresentam um 
nível mais alto de elaboração, que as mostra indicadas por interrogações no 
tabuleiro, classificadas segundo este código de cores. É importante ressaltar 
que as questões foram elaboradas primeiramente pelos grupos durante a 
aplicação da oficina;  

 Quando os alunos vão superando as dificuldades e respondendo as perguntas 
com distintos níveis de complexidade, os colegas do grupo julgam a coerência 
das respostas e decidem se as mesmas estão corretas ou não; se estiverem 
corretas, eles vão ultrapassando os colegas. Por exemplo, ao acerto de uma 
pergunta verde corresponde o avanço de uma casa, enquanto o erro implica no 
correspondente retorno. O mesmo acontece com as perguntas amarelas, só 
que ao invés de avançar ou retornar uma casa, eles vão avançar/ retornar duas, 
enquanto para as perguntas vermelhas, o número de casas que serão 
avançadas ou retrocedidas é igual a três, devido ao nível de dificuldade das 
questões;  

 Não é permitido o uso de material de consulta no momento de aplicação do 
jogo, pois irá prejudicar a sua dinâmica; 

 Existem, também, na pista do autódromo, o pit stop e a carta-bônus; o primeiro 
significa que a equipe/aluno deve ficar uma rodada sem jogar; já na carta-
bônus, o aluno escolhe um envelope que contém a indicação do número de 
casas que ele pode avançar ou retornar, ou uma pergunta bônus que será 
respondida, ou, ainda, um enigma a ser decifrado. O aluno (ou equipe) que 
chegar primeiro ao final da pista de corrida é o vencedor. 

Quadro 1: Regras do Jogo Autódromo Alquímico (Elaborado pela Autora). 

A metodologia apresentada desenvolveu-se na perspectiva da análise qualitativa 
fundamentada na teoria histórico-cultural, sendo seu interesse principal estudar o 
emprego do Jogo Autódromo Alquímico como mediador da aprendizagem no ensino 
de Química.  

A atividade lúdica “Autódromo Alquímico” buscou a ressignificação dos conceitos 
abordados, pela distinção entre duas formas de pensar sobre as transformações dos 
materiais, a da Alquimia e a da Química. Assim sendo, o objetivo geral desta 
atividade foi o de criar, desenvolver, aplicar e avaliar uma atividade lúdica, planejada 
e elaborada na forma de um jogo didático, e mais especificamente criar, desenvolver 
e aplicar o Autódromo Alquímico, um jogo didático concebido para mediar o 
conhecimento das transformações dos materiais, considerando aspectos do 
universo cultural de alunos do último ano do Ensino Fundamental. (Santana e 
Rezende, 2014) 
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Os dados foram obtidos por meio de três análises diagnósticas, questionários, 
filmagens e entrevista semiestruturada com o professor e com os próprios alunos, 
sendo tratados com ferramentas da análise de conteúdo (Bardin, 2000). Nesse 
trabalho iremos nos direcionar para as transcrições das filmagens, pois as mesma 
apresentam de forma categórica as FPS e o seu desenvolvimento durante a 
aplicação da sequência didática e Jogo. 

A categorização das respostas foi realizada a partir das evocações registradas pelos 
alunos nos instrumentos diagnósticos, para cada uma das palavras empregadas, 
levando à construção de categorias e a descrição das FPS (Tabela 1; Santana, 
2012).  

Tabela 1: Especificidades das Funções Psicológicas Superiores (Elaborado pela 
Autora) 

Definição das funções Psicológicas Superiores (FPS) 

Emoção As emoções são os organizadores internos das reações, 
que retesam, excitam, estimulam ou inibem o papel de 

organizador do comportamento do ser humano. 
Abstração Ação ou efeito de abstrair; 

Imagem mental subjetiva. 
Imaginação Capacidade de elaborar imagens, concepções, ideias e 

soluções novas; 
Função pela qual a mente vê e representa sob uma forma 
sensível e concreta, seres, coisas, situação das quais não 

teve experiência direta. 
Percepção Apreensão, por meio do sentido e da mente; capacidade de 

compreensão. 
Generalização Torna-se geral, comum a muitas pessoas, propagar-se, 

tornar-se mais amplo. 
Memória Faculdade de reter na mente ideias, impressões e 

conhecimentos adquiridos anteriormente; Dissertação, 
relato, narração sobre o assunto científico, podendo existir 

diversos tipos: memória coletiva, permanente, principal, 
visual e volátil. 

Atenção É o processo de se concentrar seletivamente em 
determinados elementos do estímulo, tipicamente aqueles 

considerados mais importantes. 
Pensamento Maneira de pensar ou julgar, ponto de vista, opinião, 

conjunto de ideias próprias de alguém ou de um grupo. 
Linguagem Sistema de signos orais ou escritos que usam os membros 

de uma comunidade para a comunicação; 
Faculdade humana que permite comunicar ideias ou 

sentimentos. 
Criatividade Criar só é possível quando o cérebro detém uma grande 

variedade de conhecimentos e informações. Essas 
associações permitirão alcançar as ideias e conceitos 

novos, de uma forma única e original. 
. 

 
Resultados e Discussões 
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Nesta seção, será mostrado como a mediação realizada pelo processo do Jogo 
contribuiu para o desenvolvimento de algumas das FPS, explicitando-se as 
diferentes funções com base em Vygotsky (2007). 

As falas mostradas no Quadro 2 referem-se a diferentes momentos do jogo e a FPS 
que se apresenta é a emoção. Como se pode observar pelas falas transcritas nesse 
quadro, quando os alunos estão emocionalmente envolvidos na ação, o processo de 
ensino e aprendizagem é facilitado, aumentando principalmente a motivação a 
respeito do entendimento da temática. 

Ah, professora, eu adoro os filmes do Harry Potter e não tinha ideia de que 
poderíamos aprender com eles, ao invés de apenas assistir. Agora sim, eu 
entendi melhor as coisas que aparecem lá.  

Estudante 2 

Eu sempre escutava e lia sobre esse negócio de alquimia, magia e feiticeiros, 
pois eu jogo muito RPG e esses são alguns personagens que gosto de jogar e 
não sabia que poderíamos entender essas coisas, eu achava que isso não fazia 
parte da história verdadeira, pensava que era só faz-de-conta. 

Estudante 13 

Quadro 2: Transcrição das falas de alguns alunos sobre o filme e jogos 

Estes excertos mostram que muitos alunos começaram a se envolver na atividade, 
pois se identificaram muito com o tema, pois esse tema faz parte do universo cultural 
deles, estando presente em filmes, livros, desenhos, jogos, vídeos-game, internet, 
revistas e até em livros. 

A emoção foi uma das primeiras FPS a se manifestar nesses grupos de alunos. 
Como qualquer forma de pensamento, de comportamento e ação é permeada 
pela emoção, esse resultado é importante porque esse aspecto facilita o processo 
de desenvolvimento cognitivo. Esses dados mostram que a temática tem a 
capacidade de envolver os alunos. 

A percepção consiste na apreensão de uma totalidade e sua organização 
consciente não é uma simples adição de estímulos locais e temporais, o que chega 
à consciência são configurações globais, dinâmicas e perfeitamente integradas de 
sensações. Embora as sensações não nos ofereçam em si mesmas, a compreensão 
do mundo, elas representam os elementos necessários ao conhecimento, sem os 
quais não existiriam percepções. (Santana, 2012) 

Como mostrado no Quadro 3, a percepção de mundo dos alunos não se dá em 
termos de atributos isolados, mas em termos de objetos, eventos e situações 
definidos pela linguagem e classificados pela cultura. 

PARTE DA TRANSCRIAÇÃO: 
ALUNO A: VOCÊS TROUXERAM O MATERIAL GENTE? 
ALUNO B: SIM, CLARO! 
ALUNO C: NÓS PRECISAMOS DE QUE MESMO PARA RESPONDER? 
ALUNO A: DO MÁXIMO DE MATERIAL POSSÍVEL! 
ALUNO D: ISSO MESMO FOI ELA (A PROFESSORA) QUE DISSE! 
ALUNO E: É SÓ QUE VAMOS RESPONDER COM ATENÇÃO ESSE TROÇO! 
ALUNO C: VAMOS PARAR DE ENROLAR E COMEÇAR, POR QUE A FILMADORA TÁ 

LIGADA JÁ! 
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ALUNO A: AI, LÁ VAI ENTÃO! 
ALUNO B: QUAL A PRIMEIRA PERGUNTA? 

Quadro 3: Transcrição das falas de alguns alunos. 

Nota-se, ainda, que os alunos mantinham o foco da discussão durante todo o 
episódio, demonstrando o papel da FPS denominada atenção para o 
desenvolvimento da atividade, como também se percebe claramente no episódio 
apresentado no Quadro 4, por exemplo. 

PARTE DA TRANSCRIÇÃO: 
ALUNO A: TÁ BOM VAMOS CONTINUAR AI O ESTUDO DIRIGIDO SENÃO NÃO VAI 

SOBRAR TEMPO! 
ALUNO B: A PARTE AGORA É SOBRE A PEDRA FILOSOFAL? 
ALUNO A:SIM, O QUE TEM AI? LÊ PRA GENTE! 
ALUNO C: fale sobre a pedra filosofal de acordo com o filme: “Harry Potter e a 
pedra filosofal”. 
ALUNO A: TÁ CERTO, SÓ ISSO? 
ALUNO D: NÃO, TEM MAIS AINDA SOBRE ISSO! 
ALUNO C: você concorda com a função da pedra filosofal descrita no filme? se 
sim, exemplifique, se não concorda justifique sua resposta corrigindo a parte 
discordante... 

Quadro 4: Transcrição das falas de alguns alunos. 

A relação das FPS com o meio físico e social, mediada pelos instrumentos e signos 
desenvolvidos no interior da vida social, possibilita ao ser humano criar e transformar 
seus modos de ação no mundo. Os fragmentos das filmagens representados no 
Quadros 2, 3e 4, mostram que, neste caso, os instrumentos que relacionam o meio 
físico e social são os filmes, as discussões, o estudo dirigido e, por fim, o jogo 
aplicado. 

As funções psicológicas estão inter-relacionadas, isto é, cada função psicológica 
estabelece relações com as demais funções. Dificilmente desenvolve-se uma função 
separadamente, pois o funcionamento do psiquismo é integrado em um sistema 
psicológico. 

Com a apropriação das funções psicológicas superiores, o indivíduo (o adolescente) 
começa a adquirir maior controle de suas ações e a memória passa a ser uma 
função do pensamento, ou seja, o indivíduo recorda ou memoriza um conteúdo que 
ele deseja e o faz por meio de signos auxiliares. Esses conteúdos memorizados são 
constituídos de elementos abstratos e a memória baseia-se na lógica.  

A generalização e a abstração são duas funções muito importantes, principalmente 
quando a relacionamos ao Ensino de Ciências. Essas FPS proporcionam uma maior 
compreensão dos conceitos associados a esses temas, atuando no aprimoramento 
de conceitos gerais e conceitos abstratos. Para que haja formação de conceitos 
propriamente ditos, é importante o desenvolvimento de conceitos espontâneos, do 
cotidiano, de base empírica, além do aprimoramento de conceitos científicos, de 
base abstrata (Vygotsky, 2007). A aquisição desses conceitos envolve, a priori, a 
cooperação entre o educando e o educador. 

A interação e envolvimento entre os grupos observados, característica constante no 
domínio histórico- Cultural, facilitam a criatividade e a imaginação que são FPS de 
extrema importância para o ensino de conceitos científicos e é evidenciada em 
muitos trechos das transcrições das falas dos alunos. Segundo os estudos de 
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Vygotsky (2007), não se pode definir se um indivíduo é criativo apenas a partir de 
sua performance ou desempenho individual. As características que compõem o 
fenômeno da criatividade são dadas pelas experiências de vida de cada sujeito em 
seu cenário histórico-cultural (Santana, 2012). 

Considerações Finais 
O Autódromo Alquímico conduziu os estudantes a uma abordagem sociocultural do 
processo, culminando em diversas habilidades nos alunos, tais como: facilidade em 
dialogar, tomar decisões, criticar, argumentar, liderar o grupo, coleta de informações, 
estratégias de ação, o aprendizado com os outros, a participação conjunta, a 
responsabilidade, o respeito pelos demais e, ainda, a estimulação do crescimento e 
da autonomia, que podemos considerar integrantes das FPS. E os próprios alunos 
observaram que a função do jogo não era apenas animar o ambiente da sala de 
aula, mas desenvolver principalmente os conceitos científicos.  
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