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1 – Resumo: Vários estudos e pesquisas mostram que o Ensino de Química é, em 

geral, tradicional, centralizando-se na simples memorização e repetição de nomes, 

fórmulas e cálculos, totalmente desvinculados do dia-a-dia e da realidade em que os 

alunos se encontram. A Química, nessa situação, torna-se uma matéria maçante e 

monótona, fazendo com que os próprios estudantes questionem o motivo pelo qual 

ela lhes é ensinada pois a química escolar que estudam é apresentada de forma 

totalmente descontextualizada. Por outro lado, quando o estudo da Química faculta 

aos alunos o desenvolvimento paulatino de uma visão crítica do mundo que os 

cerca, seu interesse pelo assunto aumenta, pois lhes são dadas condições de 

perceber e discutir situações relacionadas a problemas sociais e ambientais do meio 

em que estão inseridos, contribuindo para a possível intervenção e resolução dos 

mesmos. Uma proposta que contribui para a mudança desse ensino tradicional é a 

utilização de atividades lúdicas. Neste trabalho apresenta-se uma proposta de 

material lúdico utilizada para o aluno desenvolver determinados assuntos estudados 

no Ensino Médio. 

2 - Introdução  
Por muitos anos a Química foi uma ciência baseada em memorizações de 

fórmulas e regras, muitas vezes pouco ou nada associadas ao cotidiano dos alunos. 

Em muitas regiões do país ainda hoje é escasso o acesso até mesmo aos livros 

didáticos e esses, quando disponíveis, frequentemente são recheados de teorias e 

poucas atividades práticas. Cabe mais uma vez ao docente a tarefa de inovar e 

diversificar a forma de transmitir os conhecimentos. O lúdico não somente 

apresenta-se associado aos conteúdos específicos, mas sobretudo a socialização, 

motivação, criatividade e agilidade no raciocínio, constituição das estruturas lógicas, 

coordenação das ações no trabalho coletivo, o respeito às regras e a troca verbal 

dos alunos. 

 Se por um lado o professor se encontra na árdua tarefa de desenvolver 

atividades muitas vezes com poucos recursos disponíveis, por outro lado precisa 

competir com as inovações tecnológicas que, em geral, são muitas vezes melhor 

conhecidas pelos alunos do que pelos próprios docentes. 

A utilização dos elementos lúdicos na sala de aula não demanda muitos 

recursos e vem cada vez mais se mostrando uma excelente ferramenta no processo 



de aquisição do conhecimento, o que já resultou em diversas propostas realizadas 

por docentes de diferentes níveis escolares (BENEDETTI et al., 2009). 

O objetivo desse trabalho foi desenvolver um material lúdico que poderá ser 

utilizado por alunos do Ensino Médio para auxiliá-los na melhor compreensão dos 

conteúdos que envolvem o assunto soluções, buscando minimizar a dificuldade que 

os alunos encontram face a este aprendizado, tornando um momento agradável e 

estimulante, que leve a incorporar o conhecimento. 

Segundo PIAGET (1967) “o jogo não pode ser visto apenas como 

divertimento ou brincadeira para gastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento 

físico, cognitivo, afetivo e moral”, é essa vertente que os professores precisam 

“pegar uma carona” e aproveitar dessa ferramenta tão enraizada na cultura do ser 

humano e que muitas vezes é esquecida, principalmente após a infância. 

Não podemos nos esquecer que o processo de aprendizagem não ocorre 

somente na escola e que os jogos podem auxiliar ao mesmo tempo na assimilação 

de conceitos e fixação de novos assuntos, dentro e fora do ambiente escolar 

(BENEDETTI et al., 2009). 

Os jogos apresentam uma ampla variedade dentro do contexto da 

aprendizagem. Desenvolvem competências nos indivíduos que muitas vezes outras 

ferramentas não conseguiram atingir, visto que cada indivíduo assimila um 

determinado assunto de diferentes formas (BARBOSA et al., 2010). 

O lúdico vai de encontro aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) que relatam a 

forma ultrapassada de transmitir conhecimento ainda utilizado por alguns docentes, 

em especial os de química, que usufruem a capacidade de memorização do aluno 

para medir o que ele aprendeu ou deixou de aprender, sem considerar a utilidade do 

conteúdo para o seu cotidiano. Neste sentido, pode-se prever a falta de interesse 

dos alunos por algumas disciplinas. 

Mesmo diante de tantas ferramentas inovadoras no campo da educação, 

como: a introdução da informática, o uso de multimídias, a interação via internet etc. 

Por sua vez tão importantes e em ascendência hoje, o professor ainda encontra 

muitas dificuldades em sala de aula, principalmente no que diz respeito à motivação 

dos alunos para a aprendizagem. 

Sabemos que uma aula mais dinâmica e elaborada requer também mais 

trabalho por parte do professor; por outro lado, o retorno pode ser bastante 



significativo, de qualidade e gratificante quando o docente se dispõe a criar novas 

maneiras de ensinar, deixando de lado a “mesmice” das aulas rotineiras. 

Os jogos educativos com finalidades pedagógicas revelam a sua importância, 

pois promovem situações de ensino-aprendizagem e aumentam a construção do 

conhecimento, introduzindo atividades lúdicas e prazerosas, desenvolvendo a 

capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora. “A estimulação, a variedade, o 

interesse, a concentração e a motivação são igualmente proporcionados pela 

situação lúdica...” (MOYLES, 2002). 

Jogando, o indivíduo se depara com o desejo de vencer que provoca uma 

sensação agradável, pois as competições e os desafios são situações que mexem 

com nossos impulsos. Segundo Silveira (1998):  

[...] os jogos podem ser empregados em uma variedade de propósitos dentro do 

contexto de aprendizado. Um dos usos básicos e muito importantes é a 

possibilidade de construir-se a autoconfiança. Outro é o incremento da motivação. 

[...] um método eficaz que possibilita uma prática significativa daquilo que está sendo 

aprendido. Até mesmo o mais simplório dos jogos pode ser empregado para 

proporcionar informações factuais e praticar habilidades, conferindo destreza e 

competência (SILVEIRA, 1998). 

É importante que os jogos pedagógicos sejam utilizados como instrumentos 

de apoio, constituindo elementos úteis no reforço de conteúdos já apreendidos 

anteriormente. Em contrapartida, essa ferramenta de ensino deve ser instrutiva, 

transformada numa disputa divertida e que consiga, de forma sutil, desenvolver um 

caminho correto ao aluno. 

O fator competição durante os jogos será evidente, porém não há motivos 

para preocupação, pois o professor precisa estar preparado para evidenciar que 

esse tipo de competição ocorre apenas no jogo e não, na vida.   

A exploração do aspecto lúdico, pode se tornar uma técnica facilitadora na 

elaboração de conceitos, no reforço de conteúdos, 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. 

É muito importante que haja uma relação com a aprendizagem, de forma que 

seja marcado por um envolvimento, tanto do professor, quanto do aluno. E neste 

envolvimento, ambos estão sendo, à sua maneira, inseridos no processo 



ensino/aprendizagem, e experimentando o prazer das apropriações e da construção 

do conhecimento. Infelizmente, estudo e brincadeira ainda ocupam momentos 

distintos na vida de nossos alunos. O recreio foi feito para brincar e a sala de aula 

para estudar. Dessa forma, o lúdico perde seus referenciais e seu real significado, 

acompanhando, as exigências de um currículo a ser cumprido. 

Muitas vezes o professor não entende seu aluno, simplesmente porque não o 

conhece. A necessidade de repassar todos os conteúdos é tamanha que nos 

esquecemos que assim como nós, eles também têm seus problemas e emoções. 

É válido ressaltar que nossos alunos necessitam de muito mais do que 

simplesmente ouvir, escrever e resolver exercícios que atendam ao currículo 

proposto no início do ano. 

Podemos ir além e proporcionar a eles momentos de harmonia, diversão e 

brincadeiras, em busca da aprendizagem e da convivência saudável com suas 

próprias emoções. 

Desta  forma estaremos colaborando na construção da sua individualidade, da 

sua marca pessoal. Não devemos nos esquecer, também, que ao proporcionarmos 

estes momentos de entusiasmo e diferentes do rotineiro, não estamos deixando de 

lado o compromisso de repassar os conteúdos previstos para a série. 

Segundo Montibeller (2003): “no brinquedo, a criança vive a interação com 

seus pares na troca, no conflito e no surgimento de novas idéias, na construção de 

novos significados, na interação e na conquista das relações sociais, o que lhe 

possibilita a construção de representações.” Portanto, estamos apenas levando o 

espírito lúdico para nossas salas de aula, através de brincadeiras e jogos que, por 

sua vez, estão envolvendo conteúdos importantes, porém, de uma forma mais 

prazerosa e diferenciada. 

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, podendo 

ser definida, de acordo com Soares (2004), como uma ação divertida, seja qual for o 

contexto linguístico, desconsiderando o objeto envolto na ação. Se há regras, essa 

atividade lúdica pode ser considerada um jogo.  

Segundo Kishimoto (1994), o jogo, considerado um tipo de atividade lúdica, 

possui duas funções: a lúdica e a educativa. Elas 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. 

A atividade lúdica o objetivo de propiciar o meio para que o aluno induza o 

seu raciocínio, a reflexão e consequentemente a construção do seu conhecimento. 

Promove a construção do conhecimento cognitivo, físico, social e psicomotor o que o 

leva a memorizar mais facilmente o assunto abordado. Além isso, desenvolve as 

habilidades necessárias às práticas educacionais da atualidade. 

 De acordo com Melo, o lúdico é um importante instrumento de trabalho. O 

mediador, no caso o professor, deve oferecer possibilidades na construção do 

conhecimento, respeitando as diversas singularidades. Essas atividades 

oportunizam a interlocução de saberes, a socialização e o desenvolvimento pessoal, 

social, e cognitivo quando bem exploradas. Quando se cria ou se adapta um jogo ao 

conteúdo escolar, ocorrerá o desenvolvimento de habilidades que envolvem o 

indivíduo em todos os aspectos: cognitivos, emocionais e relacionais. Tem como 

objetivo torná-lo mais competente na produção de respostas criativas e eficazes 

para solucionar os problemas. 

O jogo é uma ferramenta de valor indispensável no processo de ensino e 

aprendizagem. 

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

aluno a compreensão tanto de processos químicos em si, quanto da construção de 

um conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e 

suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas”. O conhecimento 

químico deve ser um meio de interpretar o mundo e intervir na realidade, além de 

desenvolver capacidades como interpretação e análise de dados, argumentação, 

conclusão, avaliação e tomadas de decisões. 

Para atingir as metas almejadas de formação e desenvolvimento de 

habilidades o professor de Química pode utilizar várias estratégias, entre elas os 



jogos que vêm sendo empregado ultimamente tanto no Brasil quanto no exterior 

(RUSSELL, 1999; SOARES, 2004). 

A maioria desses autores destaca os jogos como elementos motivadores e 

facilitadores do processo de ensino e aprendizagem de conceitos científicos, 

enfatizando que o objetivo dos jogos não se resume apenas à facilitação da 

memorização do assunto pelo aluno, mas sim a induzi-lo ao raciocínio, à reflexão, ao 

pensamento e, consequentemente, à (re) construção do seu conhecimento. 

Vários estudos e pesquisas mostram que o Ensino de Química é, em geral, 

tradicional, centralizando-se na simples memorização e repetição de nomes, 

fórmulas e cálculos, totalmente desvinculados do dia-a-dia e da realidade em que os 

alunos se encontram. A Química, nessa situação, torna-se uma matéria maçante e 

monótona, fazendo com que os próprios estudantes questionem o motivo pelo qual 

ela lhes é ensinada, pois a química escolar que estudam é apresentada de forma 

totalmente descontextualizada. Por outro lado, quando o estudo da Química faculta 

aos alunos o desenvolvimento paulatino de uma visão crítica do mundo que os 

cerca, seu interesse pelo assunto aumenta, pois lhes são dadas condições de 

perceber e discutir situações relacionadas a problemas sociais e ambientais do meio 

em que estão inseridos, contribuindo para a possível intervenção e resolução dos 

mesmos. (SANTANA, 2006). 

Uma proposta que contribui para a mudança desse ensino tradicional é a 

utilização de jogos e atividades lúdicas. O uso dessas atividades no Ensino de 

Ciências ou de Química é recente, tanto nacional como internacionalmente.  

Russel (1999), em extensa revisão bibliográfica, descreve artigos que utilizam jogos 

para ensinar nomenclatura, fórmulas e equações químicas, conceitos gerais em 

Química (massa, propriedades da matéria, elementos químicos e estrutura atômica, 

soluções e solubilidade), Química Orgânica e Instrumentação. O jogo mais antigo 

descrito pela autora data do ano de 1935, em um total de 73 artigos, que se 

distribuem entre apenas 14 autores. De acordo com Soares (2004), trabalhos 

ausentes da revisão de Russel (1999), inclusive os da própria autora, apresentam 

jogos relacionados aos conceitos de ácidos e bases e, também, há um jogo de 

tabuleiro para se discutir tabela periódica. 

 

3- Objetivos 



O objetivo desse trabalho 

utilizado por alunos do Ensino Médio para auxiliá

conteúdos que envolvem o assunto soluções.

 

4. Metodologia 

A metodologia utilizada neste trabalho foi o desenvolvimento de um material 

lúdico para auxiliar os alunos do Ensino Médio compreenderem o assunto de 

soluções e concentração.

O Jogo das Soluções possui como peças necessárias para o jogo

coloridos, um dado, fichas 

equipamentos de laboratórios.

O jogo começa com cinco participantes, cada um com seu pino na casa de 

partida.  Antes do início do jogo, o juiz (professor) distribui igualmente a quant

de fichas para cada jogador.  Lembrando, as fichas que os participantes receberão 

será uma quantidade “simbólica”, já que a ideia do jogo é que eles ganhem mais 

fichas à medida que caminharem no tablado para poder adquirir as vidrarias e 

aparelhos para “montar seu laboratório”. 

O tabuleiro do Jogo das S

doze são de perguntas, que está ilustrado com um balão volumétrico e um sinal de 

interrogação dentro da vidraria, nesse quadrado o aluno terá que respond

pergunta de Química com múltipla escolha (a, b e c), as perguntas são de conceitos 

dos assuntos: soluções, concentração de uma so

(FIGURA 1). 

O objetivo desse trabalho é desenvolver um material lúdico que poderá ser 

utilizado por alunos do Ensino Médio para auxiliá-los na compreensão dos 

conteúdos que envolvem o assunto soluções. 

A metodologia utilizada neste trabalho foi o desenvolvimento de um material 

lúdico para auxiliar os alunos do Ensino Médio compreenderem o assunto de 

soluções e concentração. 

O Jogo das Soluções possui como peças necessárias para o jogo

, fichas (dinheiro do jogo), um tablado, além das vidrarias e 

equipamentos de laboratórios. 

O jogo começa com cinco participantes, cada um com seu pino na casa de 

partida.  Antes do início do jogo, o juiz (professor) distribui igualmente a quant

de fichas para cada jogador.  Lembrando, as fichas que os participantes receberão 

será uma quantidade “simbólica”, já que a ideia do jogo é que eles ganhem mais 

fichas à medida que caminharem no tablado para poder adquirir as vidrarias e 

ra “montar seu laboratório”.  

O tabuleiro do Jogo das Soluções contém setenta e oito

são de perguntas, que está ilustrado com um balão volumétrico e um sinal de 

interrogação dentro da vidraria, nesse quadrado o aluno terá que respond

pergunta de Química com múltipla escolha (a, b e c), as perguntas são de conceitos 

dos assuntos: soluções, concentração de uma solução e aplicações de solu

 

FIGURA 1 – Exemplo das cartelas 
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los na compreensão dos 

A metodologia utilizada neste trabalho foi o desenvolvimento de um material 

lúdico para auxiliar os alunos do Ensino Médio compreenderem o assunto de 

O Jogo das Soluções possui como peças necessárias para o jogo cinco pinos 

(dinheiro do jogo), um tablado, além das vidrarias e 

O jogo começa com cinco participantes, cada um com seu pino na casa de 

partida.  Antes do início do jogo, o juiz (professor) distribui igualmente a quantidade 

de fichas para cada jogador.  Lembrando, as fichas que os participantes receberão 

será uma quantidade “simbólica”, já que a ideia do jogo é que eles ganhem mais 

fichas à medida que caminharem no tablado para poder adquirir as vidrarias e 

setenta e oito casas, das quais 

são de perguntas, que está ilustrado com um balão volumétrico e um sinal de 

interrogação dentro da vidraria, nesse quadrado o aluno terá que responder uma 

pergunta de Química com múltipla escolha (a, b e c), as perguntas são de conceitos 

lução e aplicações de soluções 



Uma vez respondida corretamente à pergunta, o aluno receberá fichas, que 

equivale a dinheiro no jogo, e o valor a ser pago esta descrito na casa da pergunta, 

se vier a errar o participante terá que voltar uma casa. As fichas que os alunos irão 

juntar no decorrer do jogo servirão para que eles possam trocá-las por vidrarias, 

reagentes e materiais necessários para montar a seu “laboratório”.  

  Para montar seu laboratório e atingir um dos objetivos do jogo, cada aluno 

terá que comprar os seguintes materiais independentes da ordem:  

- Reagentes; Kit de segurança (óculos e avental); Vidrarias (Béquer, Almofariz, 

Balança, Proveta, Tubo de ensaio, etc).  

Ganha o jogo aquele que cruzar a linha de chegada e consequentemente ter 

conseguido adquirir o maior número de materiais para seu laboratório. Pois se o 

participante cruzar a linha de chegada com um menor número de vidraria e ganhara 

1 ponto sendo que aquele que obtiver um maior número de vidraria, conquistara 5 

pontos. 

 

5. Resultado e Discussões.  

O objetivo desse jogo foi colocar para os alunos a aplicação do conteúdo visto 

sendo aplicado no nosso dia a dia, com perguntas que estão no nosso cotidiano, 

tendo como resultado uma maior abertura por parte dos alunos em absorver o 

conteúdo estudados em sala de aula e seu cotidiano. Jogo exemplificado na 

FIGURA 2. 

 



 

  

  

  
 
Figuras 2 -  Tabuleiro do jogo  

6. Considerações Finais 
 

Por muitas vezes é difícil ter a atenção dos alunos voltada ao professor, ainda 

mais em determinadas matérias, por exemplo, a química. 

Para termos um suporte quando nos faltar flexibilidade no ensino, esse 

método de jogos lúdicos vem ser um grande apoio, pois com ele temos a 

interatividade entre alunos onde eles próprios começam a se unirem para 

desenvolver um bom estudo e aplicarem no jogo. E mesmo partindo de um jogo eles 



acabam dando uma abertura para aplicação do conteúdo que o professor deseja 

passar. 
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