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“Não eduques as crianças nas várias 

disciplinas recorrendo à força, mas 

como se fosse um jogo, para que 

também possas observar melhor qual a 

disposição natural de cada um”. 

(PLATÃO) 

 



 

 

RESUMO 

 

 

SANTOS, F.R. O uso do lúdico no ensino de Química: Uma visão discente. 
2015. 56p. Monografia (Especialização em Ensino de Ciências). Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2015. 
 

 

Estudos apontam que os docentes vivem numa constante lida no intuito de 
descobrir qual a melhor metodologia para ser aplicada numa sala de aula. 
Sabe-se ainda que não exista uma única metodologia ou recurso didático para 
tal, pois, pesquisas demonstram a existência de uma gama de recursos 
disponíveis que devem ser dosados e somados no sentido de conduzir uma 
boa aula visando o progresso no processo de ensino aprendizagem em sala. A 
ludicidade através dos jogos pedagógicos é um dos mais variados recursos 
que está presente em todos os ciclos do ensino básico, logo, com muito mais 
afinco nas séries iniciais devido à promoção de um ambiente descontraído e 
prazeroso de interação e aprendizagem entre aluno-aluno e aluno-professor 
que o jogo proporciona. Quando chegam ao ensino médio muitos alunos 
encontram dificuldades, principalmente nas exatas, como a disciplina de 
Química. Sendo assim, o presente estudo buscou conhecer a visão dos 
discentes de uma turma do 1º ano do ensino médio em relação à ludicidade, ou 
seja, através da aplicação de um jogo pedagógico “Dominó Químico”. Esta 
pesquisa não buscou quantificar a evolução da turma, mas sim o que pensam 
do lúdico inserido como recurso nas aulas de Química contrabalanceando com 
as aulas expositivas, sendo que dois questionários aplicados trouxeram 
resultados positivos e favoráveis à ludicidade, além de apontar a evolução da 
turma pesquisada em relação ao conteúdo estudado. 
 
Palavras-chave: ludicidade; jogo; didático; aula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

SANTOS, F.R. The use of playful teaching of Chemistry: A student view. 
2015. 56p. Monografia (Especialização em Ensino de Ciências). Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2015. 
 

 
Studies show that teachers live in a constant read in order to find out what the 
best methodology to be applied in the classroom. It is also known that there is 
no single methodology or teaching resource for this, because research shows 
that there is a range of resources that should be measured and added in order 
to conduct a good class aimed at advancing in the teaching room of learning. 
The playfulness through educational games is one of the most varied resources 
that are present in all cycles of basic education, so much harder in the early 
grades due to the promotion of a relaxed and pleasant interaction and learning 
among student-student and student-teacher that the game provides. When they 
get to high school students encounter many difficulties, especially in accurate, 
as the chemistry discipline. Thus, this study sought to ascertain the views of 
students in a class of 1st year of high school compared to playfulness, ie by 
applying an educational game "Domino Chemical". The research here not 
sought to quantify the evolution of the class, but what they think of the inserted 
playful as a resource in chemistry class offsetting with lectures, and two 
questionnaires brought positive results and favorable to the playfulness, while 
pointing out the evolution of class researched to the studied content. 
 
Keywords: playfulness; game; didactic; lesson. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde muitos anos atrás, ouve se comentários que a Química é uma 

disciplina muito difícil. Fato que leva quase sempre ao desinteresse pela 

matéria por boa parte dos alunos, como acontece com a disciplina de 

Matemática, sendo que muitos alunos ainda oferecem resistência. 

Pode-se dizer que neste contexto, o aluno desinteressado deixa de 

querer aprender, ou seja, é fadado a um significativo atraso ou dano no tocante 

a sua aprendizagem. 

De acordo com Mortimer, Mol e Duarte (1994), os alunos em geral, 

possuem inúmeras dificuldades para compreender e assimilar os conceitos 

abordados em Química. Um exemplo clássico é a abordagem das “ligações 

químicas”, no qual levou alguns autores a publicarem as dificuldades 

apresentadas pelos educandos no processo de ensino aprendizagem. Talvez 

esta dificuldade possa estar inserida há exigência de abstração e utilização de 

modelos “mentalizados” pelos próprios alunos e pelos próprios recursos 

metodológicos que os docentes dispõem para mudar este cenário. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais do Ensino 

Fundamental orienta que tal conteúdo seja abordado qualitativamente, evitando 

detalhamento no nível molecular e atômico, delegando então esta etapa mais 

complexa as 3 (três) séries do Ensino Médio  (BRASIL, 1998).  

Sabe-se ainda, que o recurso didático mais utilizado nesta fase de 

escolarização é o livro didático e os sistemas apostilados adotados pelas 

instituições de ensino particulares, que de certa forma, trás um currículo 

engessado, extenso e com poucas aulas para a abordagem inibida do docente. 

Todavia, se faz necessário a utilização de outras metodologias de ensino, 

como por exemplo, a aplicação de jogos lúdicos que corroboram com a 

aprendizagem e que é bastante usada nas séries iniciais, ou seja, na educação 

infantil. 

Desta forma, o objetivo principal deste trabalho foi quantificar e verificar 

através de questionário as opiniões dos alunos, ou seja, a visão dos discentes 

sobre o lúdico durante a aprendizagem de química, sendo então, aplicado o 

jogo “Dominó químico”.  
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 2.1 O ENSINO NO BRASIL 

 

 

Sabe-se que o ensino sofreu diversas transformações ao longo do 

tempo no que tange ao processo político e pedagógico, ou seja, mudou e 

continua mudando de forma institucional em razão da legislação como também 

as suas metodologias, logo, muda o que se ensina e como se ensina. 

Em se tratando do atual ensino médio que também passou por diversas 

mudanças até então, temos a previsão legal vigente, a obrigatoriedade e a 

gratuidade para todos neste nível do ensino, diferente do que acontecia no 

passado, pois, segundo Pinto (2002) este nível de ensino nasceu no Brasil para 

preparar a elite para o ingresso no nível superior de ensino. 

Todas as mudanças e transformações que ocorreram nesta etapa do 

ensino foram em virtude de lei, como por exemplo, a implantação do ensino 

secundário na década de 1930 com o Decreto nº. 19.890/81, mais tarde 

consolidado com o Decreto-lei nº. 4244/42 que fracionou este nível em dois: 

sendo o primeiro chamado de ginásio com 4 anos de duração e o segundo com 

3 anos de estudo, o então denominado colegial. 

Outra mudança bem marcante foi com a Lei nº. 5692/71 que unificou o 

então ginásio com o primário dando origem ao 1º grau. Em seguida com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 novos debates e mudanças 

aconteceram, visando a universalização do ensino, sendo que, uma emenda 

constitucional criou o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), Logo, a LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases) de 1996 definiu o ensino médio como sendo a etapa final 

da educação básica. 

Seguida de diversas leis e modelos distintos de políticas educacionais, 

foi aprovada a emenda constitucional nº. 59/2009, assegurando a 

obrigatoriedade da manutenção nas escolas as crianças e adolescentes com 

idades compreendidas entre 4 e 17 anos, tal decisão fortalece e corrobora com 

a intenção de universalizar o ensino médio, acrescendo ao ensino básico 

gratuito e preparando-os para o ingresso ao ensino superior. 
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Em razão da lei federal nº. 10.172/2001 foi instituído o PNE (Plano 

Nacional da Educação), que por sua vez estabeleceu diversas metas ao ensino 

médio para serem atendidas até o ano de 2011, dentre elas, podemos 

destacar: atender 100% da demanda por ensino médio; aproveitar melhor estes 

alunos, de forma que atinjam níveis satisfatórios de desempenho definidos e 

avaliados pelo SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica), 

pelo ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e pelos sistemas de avaliação 

que venham a ser implantados nos estados; reduzir, em 5% ao ano, a 

repetência, diminuindo para quatro anos a permanência neste nível, bem como, 

diminuir e acabar com a evasão escolar. 

 

 

2.2 A EVASÃO ESCOLAR          

 

Segundo Pinto (2014) o principal motivo para a evasão escolar está 

diretamente ligado à má qualidade do ensino, ou seja, a qualidade da 

educação. Confere ainda, a todos os envolvidos o sucesso ou o fracasso da 

escola, logo, a família deve estar atrelada aos assuntos pertinentes a todo o 

processo de ensino aprendizagem.      

 Para Szymaski (2006) as Instituições que conseguiram transformar os 

pais em parceiros conseguiram diminuir substancialmente o número de alunos 

que deixaram a escola principalmente pela desmotivação devido ao atual 

processo. Na maioria das vezes, encontra-se em diversas pesquisas da área 

que a maior parcela de culpa por essa desmotivação é o docente.  

 Vale lembrar que o professor também fica desmotivado, principalmente 

pela falta de valorização da profissão docente, o excesso de carga horária, a 

insuficiência de subsídios para a condução da sala de aula, as limitações e 

assim por diante. Logo, o professor desmotivado não rende e prejudica 

também o rendimento do aluno que por sua vez, perde o total interesse e 

acaba desistindo da escola. 
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Com o intuito de diminuir a desmotivação e indiretamente a evasão 

escolar, Pinto (2014) ainda afirma que, inúmeras metodologias de ensino são 

testadas todos os dias com a finalidade de mudar, ou seja, melhorar a maneira 

de ensinar, logo, nem sempre tais mudanças são consideradas interessantes 

para o processo, que muitas vezes é engessado por questões políticas. Além 

disso, relatos como o de Almeida (2007) em entrevista afirmam que boa parte 

dos alunos desiste devido à necessidade de ter que trabalhar mais cedo para 

auxiliar nos proventos da família. 

Segundo Batista (2014) diversos alunos responderam em sua pesquisa 

que gostariam de uma aula mais atraente, mais atual, mais dinâmica e com 

menos formalidade. Talvez esta formalidade se dê em virtude do discurso de 

autoridade pelos docentes. 

Uma questão levantada por Muller (2002) é a importância do contato 

entre professor e o aluno, ou seja, é muito importante à manutenção do diálogo 

e um bom relacionamento sempre favorece o aprendizado, logo, evita a evasão 

devido à empatia pelo docente. Portanto, o professor deve evitar o 

distanciamento, ou seja, evitando se colocar como ser superior e detentor de 

todo o conhecimento no ambiente sala de aula, para tanto deve se valer da 

filosofia e da psicologia da educação. 

Segundo pesquisa realizada pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) 

(CPS/FGV, 2008) neste ano, havia cerca de 2 milhões de alunos entre 15 e 17 

anos de idade matriculados em escolas das principais regiões metropolitana do 

país, sendo considerado um número razoável, no entanto, nas regiões mais 

ricas a evasão é maior, em São Paulo por exemplo, chega próximo de 20%. 

Como tais regiões oferecem mais oportunidades, acaba sendo atrativo para a 

evasão. 

Na figura 1 demonstra-se conforme pesquisa do FGV o percentual das 

evasões por região metropolitana. 

 



14 

 

 

 

 

Figura 1: Percentual de evasão escolar por região em 2008. 

Fonte: CPS/FGV, 2008. 

Observe que o Rio de Janeiro é a região com o menor percentual de 

evasões, diferente de São Paulo que apresenta quase o dobro deste 

percentual. 

 

 

2.2.1 Desmotivação Escolar 

 

 

De acordo com Bueno (2013) o professor quando está motivado 

desenvolve a capacidade de aprender em seus alunos, motivando-os para a 

busca de novos conhecimentos, logo, a motivação cria um elo entre os mestres 

e alunos tornando-os interligados. 

É papel crucial do docente, quando se trata de busca continua pelos 

motivos e as causas da desmotivação por parte do aluno, aliás, o professor 

deve estar sempre motivado neste quesito, pois, não se trata de uma tarefa 

muito fácil. É extremamente difícil conduzir a sala como um todo pensando no 

planejamento pedagógico em relação aos seus conteúdos e ao mesmo tempo 

tratar individualmente cada aluno no que se refere a processo de aprendizado. 

Segundo Nerci (1983) não há aprendizagem sem motivação, pois, o 

aluno precisa dela para se sentir satisfeito e realizar as tarefas, logo, quando 

não estão motivados acabam buscando todos os recursos para não realizarem 

as atividades propostas, o que interfere diretamente na assimilação dos 

conceitos e conteúdos. 

  Por outro lado, Bzuneck (2010), conceitua motivação da seguinte forma: 

“motivação, ou motivo, é aquilo que move uma pessoa ou que põe em ação ou 
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a faz mudar de curso, a motivação tem sido entendida ora como um fator 

psicológico, ou conjunto de fatores, ora como um processo”. 

Já para Walker (2002), motivação é a arte ou processo de iniciar e dirigir 

o comportamento na direção de certas metas ou objetivos. Ela tem a ver com 

inspirar alguém a fazer alguma coisa pelo desejo puro de realizar, não porque 

foi obrigado a fazê-lo. 

Vale então dizer que o aluno desmotivado não aprende, logo, não há 

aprendizagem, talvez o discente ignore o que de forma está sendo ensinado, 

portanto, parte da desmotivação dos alunos está nos métodos de ensino ainda 

existente. 

 

 

2.3 MÉTODOS DE ENSINO 

 

 

Diversas metodologias de ensino podem trazer ao aluno a motivação 

esperada para o aprendizado, aliás, muitas possuem a capacidade de 

despertar a curiosidade por parte do discente estimulando-o e aproximando-o 

do que se espera do processo. 

Segundo Bastos (2006) existem algumas metodologias chamadas de 

“Metodologias Ativas”, que por sua vez, são tratadas como processos 

interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais 

ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema. Tais 

metodologias coloca o professor como facilitador ou mediador para que o 

estudante faça pesquisas, reflita e decida por ele mesmo sobre determinado 

problema, logo, o aluno é o protagonista no que se refere a sua formação. 

Ainda assim, Gadotti (2001) pontua que Paulo Freire já estimulava a 

problematização e segundo ele o educador e o educando diante desta 

metodologia aprendem juntos de forma bem dinâmica. 

Ainda dentro das Metodologias ativas, temos a “Aprendizagem Baseada 

em Problemas” mais conhecida pela sigla PBL, iniciais do termo em inglês 

(Problem Based Learning). Segundo Sakai e Lima (1996), ela se desenvolve 

com base na resolução de problemas propostos, sendo que, através dos 
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problemas o aluno estuda e aprende os conteúdos. Esta metodologia para 

alguns autores é formativa à medida que estimula uma atitude ativa do aluno 

em busca do conhecimento. 

De acordo com Freire (2006), saber ensinar não significa apenas 

transferir conhecimento, mas sim, criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção, portanto, o docente deverá planejar e saber 

usar todas as metodologias existentes de acordo com a necessidade. 

Além de inúmeras metodologias de ensino, temos inúmeros métodos e 

recursos que regem uma boa aula, faz com que o aluno fique motivado sendo 

autor principal do seu próprio aprendizado. A ludicidade e os jogos são 

exemplos de métodos e recursos indispensáveis no dia-a-dia de uma sala de 

aula, pois, além de tornar a aula mais prazerosa coloca os alunos frente ao 

conhecimento, além de aguçar o raciocínio lógico. 

 

 

2.3.1 O lúdico 

 

 

Muitos autores como Bomtempo (1999), Pereira (2009), Kuhlmann Jr. e 

Magalhães (2010) discutem veemente o papel pedagógico dos brinquedos, ou 

seja, da ludicidade na escola, pois, são estimulados a aprender sem a pressão 

do professor como uma linguagem de autoridade e detentor do conhecimento. 

Além de ser um recurso muito barato, simples e de fácil aquisição ou 

construção, vale lembrar que todo jogo têm suas regras e fazer o alunado 

cumprir regras desde cedo corrobora na construção de um cidadão. Ainda 

assim, os jogos educacionais no ensino de Química tende a auxiliar os alunos 

a aprender e revisar o conteúdo de forma lúdica e prazerosa. 

Diversos autores brasileiros e do exterior, como: Schreck e Lang (1985), 

Utchinson e Willerton (1985), Russell (1999), entre outros, destacam que os 

jogos são utilizados 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 
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aluno, mas sim, a indução ao raciocínio e a construção do conhecimento 

gradativamente. 

Segundo Kishimoto (1996) os jogos possuem e devem possuir duas 

funções essenciais: sendo a primeira a função lúdica, seguida então da função 

educativa, no entanto, as duas devem formar um elo, ou seja, devem sempre 

permanecer em pleno equilíbrio. 

Por outro lado, podemos dizer que não basta apenas colocar o 

conhecimento à disposição do aprendiz. Logo, existe a necessidade de mostrá-

lo a sua real capacidade de agir e interagir com o mesmo. Portanto, 

relacionando interesse com aprendizagem, jogos e brinquedos podem estar 

inseridos na aprendizagem e na construção do conhecimento, considerando 

que o jogo seja um caminho e não um produto acabado (SOARES, 2012, p.17). 

De acordo com Silva (2006) o lúdico contribui e propicia uma 

participação mais ativa no processo ensino-aprendizagem e ainda pontua que 

as atividades lúdicas possuem diversos objetivos, como por exemplo, promover 

a diversão, a socialização e a interação entre a sala, subentende-se que tal 

interação ocorre entre os alunos como também, professor aluno. Ainda assim, 

serve como instrumento para transmitir conhecimentos por meio de 

brincadeiras e jogos vinculando fantasia com a realidade. 

Pinto (2003) também afirma que durante o jogo, relações interpessoais 

são estabelecidas, logo, atribui à interação professor-aluno no êxito do 

processo ensino-aprendizagem, onde defende que o professor deve ser, antes 

de tudo, um facilitador ou mediador durante a aprendizagem, assim, garante 

condições para que o aluno explore seus conhecimentos, interaja com os 

demais colegas e ainda, aprenda à resolver e lidar com situações-problema. 

A ludicidade é uma necessidade inerente do ser humano em qualquer 

idade e não pode lhe ser atribuída apenas uma função de entretenimento e 

diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico contribui com a aprendizagem, 

o desenvolvimento global, abrangendo os aspectos pessoais, sociais e 

culturais, colaborando para uma boa saúde mental, além de facilitar os 

processos de socialização, comunicação, expressão e construção do 

conhecimento. 

Segundo Piaget (2003), aumenta o número de escolas que utilizam o 

lúdico nas práticas pedagógicas, sua utilização está pautada principalmente na 
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alfabetização, servindo de integração entre os alunos. Ainda assim, motiva, 

aumenta à autoestima, a sensibilidade, a criatividade, a capacidade de 

concentração, bem como, a fixação de dados, além de estimular diferentes 

áreas do cérebro. Piaget ainda afirma que o jogo não deve ser apenas uma 

brincadeira para gastar a energia dos alunos e sim promover principalmente o 

desenvolvimento cognitivo. 

A atividade lúdica não está apenas restrita nas séries iniciais do ensino, 

mas sim em todos os níveis de ensino. Também não se trata de uma atividade 

recente, pois, na Grécia, Platão (427-348), afirmava que os primeiros anos da 

criança deveriam ser ocupados com jogos educativos. Também foi o primeiro a 

utilizar o jogo na matemática, sendo que este ainda é utilizado na atualidade. 

Conforme Piaget (1946) os jogos possuem diversas classificações que 

perpassam durante toda a vida do homem, dentre elas, podemos destacar o 

jogo e o desenvolvimento intelectual, que por sua vez, tem como objetivo direto 

o desenvolvimento da inteligência e do raciocínio e de forma indireta usando-se 

o raciocínio estratégico para a conquista de um objetivo. 

De acordo com Kishimoto (1998, p.147), o jogo é uma forma de 

socialização e prepara a criança para a vida adulta em sociedade. O lúdico 

ainda garante a aquisição de valores para a compreensão do contexto. 

  O pesquisador Kishimoto (2003, p.78), afirma, depois de constatado em 

seus estudos, que os momentos lúdicos na vida escolar da criança levam a 

grandes descobertas, ao crescimento e ao desenvolvimento cognitivo, à 

construção de julgamento ético-moral e ao aprendizado de fazer escolhas.    

  De acordo com Hermam (2007, p. 8), o maior problema encontrado 

pelos docentes é saber como encaram o lúdico em suas atividades de ensino. 

Segundo Santos (2001), os professores fazem algumas perguntas sobre; Por 

que se joga? Onde se joga? Quando se joga? Como se joga? São questões 

que se encontram, ainda hoje, no itinerário escolar, e as respostas a estes 

questionamentos são as molas propulsoras que a literatura tem mostrado que é 

possível ensinar sem entediar e que o jogo é um recurso de aprendizagem 

mais eficaz para a construção do conhecimento, independentemente da idade 

cronológica do aluno, logo também não deve ser descartado e sim utilizado 

também no ensino médio. 
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Em termos de legislação e normas, podemos citar os Parâmetros 

Curriculares Nacionais Brasil (1997), que por sua vez preceitua que o professor 

deve proporcionar aos educandos momento de lazer, motivação, interação, 

concentração, diversão, para que tenham uma aprendizagem mais significativa.  

Santos (2001) em sua pesquisa afirma que o lúdico pode ser definido 

como uma ciência nova que precisa ser estruturada e vivenciada. No entanto, 

muitos educadores ainda encontram dificuldades em trabalhar esta 

metodologia, pois, para muitos não passam de brincadeiras para descontrair o 

ambiente “sala de aula”. Quando chega ao ensino médio, por exemplo, a 

dificuldade aumenta, uma vez que na fase da adolescência, o lúdico se torna 

brincadeiras infantis, logo, muitos oferecem resistência. Portanto, cabe ao 

docente escolher o melhor jogo de acordo com o tema, nível de dificuldade e 

idade dos alunos. 

 

 

 

2.4 O ENSINO DA QUÍMICA 

 

 

Segundo Garcia (1998), o conhecimento para Piaget se dá através da 

interação entre o sujeito e o objeto, sendo o principal objeto do conhecimento o 

meio. Já de acordo com Neves e Damiani (2006), para Vygotsky a 

aprendizagem não é uma mera aquisição de informações, não acontecia a 

partir de uma simples associação de ideias armazenadas na memória, mas era 

um processo interno, ativo e interpessoal. Logo, o processo ensino-

aprendizagem passa por constantes transformações devido ao dinamismo do 

aprendiz. 

Segundo Oliveira (2014) a Química está inserida no componente 

curricular obrigatório Ciências da Natureza, decorrente da LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases) que integrou as áreas do conhecimento. Portanto, é 

necessário analisar criticamente as propostas em relação aos métodos de 

facilitação do processo de ensino-aprendizagem, da disponibilidade de 

ferramentas que auxiliem o processo ensino-aprendizagem tornando-o mais 

eficiente e significativo. 
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De acordo com Brasil (2012), a oferta e a organização da disciplina de 

química no ensino médio devem buscar a transversalidade, a 

interdisciplinaridade e a contextualização entre os componentes curriculares, 

construindo um elo entre os saberes e os diferentes campos do conhecimento.  

Conforme os documentos Brasil (1999) e Brasil (2002) a contextualização nos 

PCNEM (Parâmetro Curricular Nacional do ensino Médio) é uma proposta para 

que o Ensino Médio efetivamente propicie um aprendizado útil à vida e ao 

trabalho. 

Ainda, de acordo com Oliveira (2014), a sociedade e seus cidadãos 

dependem do ensino da química, pois, estes interagem com o conhecimento 

químico através de diversos meios, ou seja, a química do cotidiano que está 

inserida em tudo. Nos últimos anos, incorporou novas abordagens, objetivando 

a formação de futuros cientistas, de cidadãos mais conscientes e também o 

desenvolvimento de conhecimentos aplicáveis ao sistema produtivo, industrial 

e agrícola e principalmente no mecanismo de produção mais limpa visando 

menores impactos ao ambiente. 

Ainda de acordo com Brasil (2002), o Parâmetro Curricular Nacional 

orienta que o componente curricular de Química deve ter como objetivo a 

contextualização sociocultural e levar o aluno a reconhecer os aspectos 

químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser humano com o 

ambiente, bem como, reconhecer o seu papel na sociedade, além de 

reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico.  

Em relação à dificuldade, é sabido que a maioria dos alunos teme em 

compreender, acompanhar e aprender algumas disciplinas que são 

ministradas, principalmente, na área das ciências exatas como a Química, 

resultando, na maioria das vezes, em baixo desempenho. 

De acordo com Silva (2008) existem inúmeras variáveis que vão resultar 

nas dificuldades de aprendizagem por parte dos educandos. Portanto, para se 

chegar a uma solução é preciso entender o problema desde a raiz.  A Química 

é uma disciplina estudada principalmente no ensino médio e é considerada 

pela maioria dos estudantes difícil e desinteressante, mesmo com assuntos 

pertinentes ao cotidiano. 

Segundo Torriceli (2007), este fato ocorre talvez devido a falta de 

experimentação prática nas escolas para melhor compreensão, e que nem 
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sempre se dispõe disso, o aluno precisa ser dotado de uma capacidade de 

abstração, capacidade essa que permite a elaboração da estrutura do 

conhecimento de química. O lúdico nesta etapa corrobora e muito para o 

processo de assimilação, já que na falta de uma prática laboratorial um jogo 

realizado em grupo ajuda bastante na compreensão dos assuntos abordados. 

   Conforme pesquisa realizada por Silva (2008), apenas 40% dos alunos 

questionados gostam da disciplina de Química, logo, 33% responderam que 

não gostam e a outra parcela 27% afirmaram que gostam mais ou menos 

conforme a figura 2. 

 

 

 Figura 2: Apreciação da disciplina de Química.    

  Fonte: Silva et al (2008). 

 

Ainda para Torriceli (2007), a aprendizagem da Química passa 

necessariamente pela utilização de fórmulas, equações, símbolos, enfim, de 

uma série de representações que muitas vezes pode parecer muito difícil de 

ser absorvida. Portanto, o docente precisa dosar e fazer uso das mais variadas 

ferramentas e metodologias para conduzir o processo de ensino, como por 

exemplo, utilizar a ludicidade (jogos) nas aulas desta disciplina. 

Já Silva (2008) aborda em sua pesquisa, que os alunos conferem as 

dificuldades de aprendizagem devido à abordagem de alguns fatores que 

venham implicar nesse problema, como por exemplo, as metodologias usadas 

pelos professores em suas práticas de ensino, ou seja, afirmam que seu 
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desempenho no assunto tratado em sala de aula é diretamente influenciado 

pela maneira que é exposto, quase sempre através de uma aula expositiva, 

dialogada e com o uso do velho quadro negro. 

 

 

 

2.5 A LUDICIDADE EM QUÍMICA 

 

 

Em se tratando do lúdico no ensino de química, destaca a sua eficiência 

ao despertar a atenção dos alunos. Logo, tal interesse advém da diversão que, 

muitas vezes, produz efeito positivo no aspecto disciplinar (SANTOS; MICHEL, 

2009). 

Pode-se ainda dizer, que para as pesquisas sobre o ensino de química é 

fundamental que se busque desenvolver mecanismos facilitadores da 

aprendizagem dos estudantes (NUÑES; RAMALHO, 2004).  

Sabe-se que muitas dessas pesquisas costumam se voltar para a 

criação de instrumentos com o intuito de descobrir fragilidades no processo e 

com isso desenvolver metodologias e novas estratégias de ensino que 

contribuam para que os discentes possam construir seu aprendizado de forma 

significativa como, por exemplo, os jogos lúdicos, utilizados por muitos 

docentes quando buscam agregar diferentes ferramentas pedagógicas em sala 

de aula. 

Como disciplina no ensino médio, a química é considerada um assunto 

desinteressante pelos educandos, apesar de possuir um conteúdo totalmente 

presente em nosso cotidiano e fazer parte do movimento CTSA (Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente), que trabalha contextualizando diversos 

temas, como por exemplo, a “Química dos alimentos”. Sendo assim, pode-se 

relacionar tal desinteresse com inúmeros fatores a considerar: falta de aulas 

práticas; projetos, resolução de problemas; recursos didáticos; falta de 

contextualização do assunto; etc. 

Tal conteúdo necessita constantemente de práticas experimentais 

colocando o aluno como protagonista, para melhor compreensão do tema, o 
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aluno precisa ser dotado de uma capacidade de abstração, o que permite a 

elaboração da estrutura do conhecimento de química (TORRICELI, 2007). 

Segundo Torriceli (2007) as dificuldades encontradas nessa disciplina 

têm relação com a metodologia usada. Além disso, métodos tradicionais de 

ensino como, por exemplo, o excesso de aulas expositivas deixa a disciplina 

maçante para a maioria na sala de aula, portanto, o docente deve se valer dos 

diversos recursos metodológicos hoje disponíveis, como os midiáticos e os 

jogos lúdicos que trabalham também as interações dialógicas promovendo a 

fala entre a coletividade e o professor e principalmente mediados por este. 

A utilização destes recursos visa à promoção e o aumento na qualidade 

do ensino, tornando a sala de aula mais agradável e atraente para os alunos 

por meio de modelos, figuras, ilustrações, jogos educacionais e 

experimentação investigativa no ensino de ciências (FERREIRA, 2010).  

O uso de jogos nas aulas de Química não é uma atividade apenas de 

descontração, a utilização de jogos por sua vez, está prevista nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, uma vez que desenvolve a capacidade afetiva e as 

relações interpessoais, permitindo ao aluno colocar-se no ponto de vista do 

outro, refletindo, assim, sobre os seus próprios pensamentos (BRASIL, 1997). 

Os PCN+ Ensino Médio também consideram importante à diversificação dos 

recursos e materiais didáticos (BRASIL, 2002). 

Para Fialho (2007) os alunos necessitam de muito mais do que 

simplesmente ouvir, escrever e resolver exercícios que atendam ao currículo 

proposto no início do ano. Sendo assim, deve-se ir mais adiante e proporcioná-

los momentos de harmonia social e diversão, em busca da aprendizagem e da 

convivência saudável com suas próprias emoções. Contudo, estaríamos 

colaborando com a construção da sua individualidade e da sua marca pessoal. 

No entanto, não bastam momentos de entusiasmo e diferentes do dia a dia da 

sala de aula, pois, não se pode deixar de lado o compromisso de ensinar. 

Traçando um breve histórico, Cunha (2012), trouxe um material com 

propostas de jogos para serem utilizados nas escolas, ainda, segundo ele em 

Soares (2003) e Cavalheiro (2003) também apresentaram estas propostas de 

jogos para trabalhar o conceito de equilíbrio químico.  

Diversos outros trabalhos e materiais foram surgindo ao longo desta 

década, como por exemplo, um jogo de tabuleiro de ludo e dominó químico que 
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versam de temas importantes da Química, como por exemplo, ácidos e bases, 

termoquímica, tabela periódica, ligações, etc. 

Segundo Cunha (2012), os jogos didáticos podem ser utilizados no 

ensino de química e devem ser utilizados como recurso didático durante a 

aprendizagem de conceitos. Aduz ainda, que de maneira geral, os jogos são 

um importante recurso, no sentido de servir como um reabilitador da 

aprendizagem, além disso, permitem experiências importantes não só no 

campo do conhecimento, mas desenvolvem diferentes habilidades durante todo 

o processo. 

Para Brandão (2014) o lúdico deve ser utilizado apenas como uma 

ferramenta de ensino e não como a única alternativa de método para o 

aprendizado. Logo, o jogo auxilia na transposição do conteúdo, simplificando, 

ensinando e aprendendo de forma mais prazerosa, tornando a sala de aula um 

ambiente bem mais agradável. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi realizada num Colégio particular de ensino no Município 

de Cotia, São Paulo, subordinada a Diretoria de Ensino da Região de 

Carapicuíba (Região Metropolitana de São Paulo) para uma turma da 1ª série 

do ensino médio. 

 

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

 

 

A pesquisa é caracterizada quanto aos seus objetivos como 

exploratória, onde também foi realizado um levantamento bibliográfico a partir 

de artigos científicos já elaborados, por proporcionar maior familiaridade com o 

problema de acordo com Gil (2008).  

Quanto aos objetivos, a pesquisa se caracteriza como exploratória, 

pois esta segundo Duarte (2013) busca proporcionar maior familiaridade com o 

problema, permitindo ainda que se inicie um processo de sondagem, com 

vistas a aprimorar ideias, descobrir intuições e, posteriormente, construir 

hipóteses.  

O presente trabalho trata-se de um estudo e consisti na aplicação de um 

jogo lúdico de “Dominó Químico” e a coleta de dados por meio da aplicação 

dos questionários que foram analisados e quantificados, sendo de caráter 

experimental e de campo.  

 
 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

A turma alvo selecionada para a aplicação deste trabalho foi a turma da 

1ª série A do ensino médio, composta por 25 alunos de classe média, sendo 
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que 22 deles estudam nesta escola desde o ensino fundamental, sendo que os 

demais vieram transferidos de outras instituições de ensino. Vale ressaltar que 

nas aulas de aplicação da pesquisa havia somente 24 alunos presentes.  

 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

Esta pesquisa teve como principal objetivo conhecer a visão dos alunos 

pesquisados em relação ao jogo lúdico aplicado e comparar a relação com o 

conteúdo antes e após a sua aplicação, ou seja, busca-se saber, qual o efeito 

que o jogo trouxe para o processo de aprendizagem. Portanto, foi escolhido um 

tema da Química em que os alunos apontam costumeiramente maiores 

dificuldades. Todo processo se deu em 4 (quatro) aulas de 50 minutos cada da 

seguinte maneira: 

 

Etapa 1: Revisão e aplicação do “Questionário de investigação inicial”; 

Etapa 2: Confecção de 6 (seis) kits do Jogo pelos alunos; 

Etapa 3: Aplicação do jogo para 6 grupos de 4 alunos; 

Etapa 4: Aplicação do “Questionário final.” 

 

Realizou-se uma breve revisão do conteúdo seguida da aplicação de um 

Questionário de investigação inicial com 7 questões, sendo que as 6 primeiras 

objetivas com 3 respostas e a última questão relacionada ao tema para verificar 

os conhecimentos prévios dos alunos pesquisados. Na aula seguinte, usaram 

todo o tempo para confeccionar o jogo, já na terceira aula a sala foi dividida em 

6 equipes com 4 alunos cada para a utilização do “dominó”, e por fim a última 

aula foi utilizada para responderem ao questionário contendo 7 questões, 

sendo que a última também em relação ao conteúdo. 
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3.5 O JOGO 

 

 

 

Trata-se de um jogo de “Dominó Químico” parecido com o convencional 

contendo então 28 peças, no entanto, ao invés dos pontinhos que marcam os 

números, temos os principais ânions e cátions que formam substâncias 

químicas, muitas delas também conhecidas pelos alunos, como por exemplo, o 

NaCl (cloreto de sódio) utilizado como sal de cozinha. O jogo aplicado está 

representado pela figura 3. 

 

 

 

Figura 3: Jogo de Dominó Químico. 
Fonte: Assis; Souza (2008). 
 
 
 

3.5.1 A Confecção do Jogo 
 
 
 

Com o objetivo de aproximar os alunos do conteúdo e resgatar e revisar 

os conhecimentos, uma vez que tal conteúdo foi abordado no final do primeiro 

bimestre deste ano letivo, os jogos foram então confeccionados pelos próprios 

alunos em 1 (uma) aula de 50 minutos utilizando materiais de baixo custo, tais 

como: 
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Material utilizado 

 

1. Papelão;  

2. Papel impresso;  

3. Papel contact;  

4. Tesouras;  

5. Cola. 

 
 

 
Figura 4 O jogo de dominó químico confeccionado. 
Fonte: Própria autoria, 2015. 
 
 
 
3.5.2 As Regras do Jogo 
 
 
 

As regras do jogo de “Dominó Químico” são parecidas com as do jogo 

convencional de dominó, no entanto, algumas alterações devem ser 

observadas, tais como: 

 

1. As peças devem ser embaralhadas de modo que os participantes não 

vejam os íons; 

2. Devem ser distribuídas 7 peças para cada aluno; 

3.  Aquele que possuir a carroça de Mg2+ irá iniciar o jogo; 
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4. Caso nenhum dos jogadores tenha a peça, a prioridade de carroças será 

Ca2+, H+, Na+, OH-, O2- e SO4
2-; 

5.  Os jogadores seguintes deverão montar os compostos obedecendo as 

valências dos íons; 

6. Para pontuar, o jogador deverá ter a peça equivalente e anotar numa 

folha o nome do composto formado corretamente; 

7. Cada acerto na montagem das peças valerá 5 (cinco) pontos; 

8. Cada acerto no nome do composto valerá 5 (cinco) pontos; 

9. O jogador não pontua caso erre a peça ou o nome do composto; 

10. O jogador que terminar primeiro recebe mais 30 pontos. 

11. O docente confere a mesa e se as peças foram colocadas 

corretamente; 

12. O docente confere os nomes dos compostos formados e anotados 

numa folha com o nome dos jogadores de cada mesa. 

Observação: Quem terminar o jogo primeiro recebe mais 30 pontos, no 

entanto, não necessariamente será o vencedor, pois, poderá acertar as peças, 

logo, errar os nomes dos compostos. 

 

 
 
3.6  ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Tendo em vista se tratar de um jogo e que todo aluno quer ser campeão, se 

faz necessário pontuar, logo, para isso o discente precisa retomar os 

conteúdos apresentados. Sendo assim, busca-se com o resultado dos 

questionários (inicial e final), verificar o aproveitamento e se o jogo corrobora 

ou não para o processo de ensino aprendizagem da turma alvo da pesquisa.  

 

 

 

 



30 

 

 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

Na primeira etapa da pesquisa, os alunos assistiram a uma breve 

revisão do assunto e logo em seguida, após a explicação receberam o 

“Questionário de investigação inicial” e tão logo começaram à responder, sendo 

que em alguns momentos tiravam dúvidas sobre as questões. 

Foi distribuído 1 (um) questionário para cada aluno, sendo num total de 

24 cópias reproduzidas pelo autor, cujo modelo respondido encontra-se no 

apêndice deste trabalho. 

Indagados inicialmente se gostam de estudar, obteve-se o seguinte 

resultado: 19 alunos o equivalente a 79% respondeu que sim, “gosto muito” de 

estudar, seguido também de respostas parcialmente favoráveis, pois, mais 4 

alunos (17%) responderam que gostam parcialmente e apenas 1 aluno (4%) 

assinalou a resposta “não gosto” de estudar conforme apresenta a figura 5. 

 

 

Figura 5: Resultado da questão 1 – “Você gosta de estudar?”. 
Fonte: Própria autoria. 
 

Quando perguntados se gostam da disciplina de Química, a grande 

maioria, ou seja, aproximadamente 67% responderam que gostam sim, gostam 

parcialmente da disciplina, por outro lado 5 alunos o equivalente a 21% 

responderam não gostar da disciplina e 12%, ou seja, três alunos responderam 

que gostam muito da disciplina conforme a figura 6. 
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 Figura 6: Questão 2 – “Você gosta da disciplina de Química?”.  
 Fonte: Própria autoria. 

 

Outra questão que quase obteve unanimidade nas respostas negativas, 

foi à questão nº. 3, “Você gosta quando o Professor de Química escreve 

bastante no quadro?” sendo que 22 o que equivale a  92% dos alunos 

alegaram que não gostam quando o Professor escreve na lousa 

demasiadamente. Nesta pergunta não obtivemos nenhuma resposta positiva, 

logo, nenhum aluno respondeu sim, que gosta muito. Estes resultados são 

melhores observados na figura 7. 

  
Figura 7: Resultado da questão 3 – “Você gosta quando o Professor de 
Química escreve bastante no quadro”?               

Fonte: Própria autoria. 
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Para verificar se a sala gosta somente de aulas expositivas elaborei a 

quarta questão, que por sua vez apresentou quase o mesmo percentual de 

respostas negativas como a questão anterior, ou seja, perguntados se gostam 

que o Professor fale o tempo todo e não abre espaço para a interação dos 

alunos a grande maioria, (79%) respondeu que não gosta conforme se observa 

na figura 8 abaixo. 

 
Figura 8: Resultado da questão 4 – “Você gosta quando Professor fala a 
aula inteira e os alunos participarem da aula?”.                                

Fonte: Própria autoria. 

 
Segundo Giordan (2013) estudioso das interações discursivas, a fala é a 

principal ferramenta que o Professor utiliza na sala de aula, através dela 

podemos traduzir outras formas de linguagem como, gráficos, figuras, 

esquemas, etc. com ela o docente explica o conteúdo e as atividades, mas 

principalmente a utiliza como mediadora da ação, provocando a interação 

discursiva entre os alunos e o docente. 

Em relação à questão 5 “Você em algum momento da vida estudantil 

utilizou algum jogo fornecido pelo professor sobre o assunto estudado?”, 19 

alunos (79%) responderam que sim, no entanto, poucas vezes utilizaram jogos 

pedagógicos como metodologia em sala de aula, sendo que apenas 2 alunos 

alegaram em suas respostas jamais ter utilizado tal recurso conforme 

representado pela figura 9. 
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Figura 9: Resultado da questão 5 – “Você em algum momento da vida 
estudantil utilizou algum jogo fornecido pelo Professor sobre o assunto 
estudado?”.                   
Fonte: Própria autoria. 

Ainda dentro da mesma ótica, a questão 6 questionou os pesquisados 

se o Professor de Química já utilizou jogos nas aulas, logo, os 24 alunos, ou 

seja, 100% assinalaram a alternativa “b”, sim, poucas vezes, veja a figura 10. 

 
Figura 10: Resultado da questão 6 - “O atual Professor de Química já 
utilizou algum jogo pedagógico na sala?”.                       

Fonte: Própria autoria. 
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De acordo com Piaget (1975), a utilização da atividade lúdica em sala 

coloca o sujeito em contato com uma situação inovadora de aprendizagem, 

fazendo com que o aluno desafie o próprio intelecto numa atmosfera mais 

agradável de ensino. 

A última questão foi elaborada com o intuito de verificar se ainda se 

recordam e se realmente aprenderam o conteúdo ministrado no 1º bimestre. 

Segundo as respostas da sala alvo, somente 6 alunos cerca de 25% acertaram 

a questão quando assinalaram a alternativa “a” escolhendo como resposta 

“sim”, outra parcela da sala 9 alunos erraram a resposta quando assinalaram 

“não, alternativa c”. E, por fim, 39% da turma ficaram com dúvida assinalando a 

alternativa “b” se eximindo da responsabilidade de acertar ou errar a pergunta. 

Tal questão foi colocada propositalmente para evitar que os alunos pudessem 

chutar a questão ou pelo menos diminuir o número de chutes. Veja o gráfico 

representado pela figura 11. 

          
Figura 11: Resultado da questão 7 considerando as dúvidas.                   
Fonte: Própria autoria. 

 

Excluindo os alunos que ficaram com dúvidas e não responderam que 

sim nem que não, podemos extrapolar que restaram apenas15 que 

responderam a questão 7, sendo assim, deste total, somente 6 o equivalente a 

40% responderam corretamente e 60% erraram a questão conforme a figura 

12. 
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Figura 12: Resultado da questão 7 considerando erros e acertos.            
Fonte: Própria autoria. 

 

No segundo dia da pesquisa os alunos receberam o material para 

auxiliar na confecção dos 6 Kits do jogo. Mediados pelo autor realizaram a 

atividade com muito entusiasmo num ambiente de estudo muito agradável e 

menos tenso que o de costume. Segundo o docente responsável, quando 

recortavam as folhas que iriam colar no papelão também recortado no formato 

de um dominó convencional, alguns alunos foram falando involuntariamente o 

nome dos íons, o que de certa forma corrobora para o processo de 

aprendizado que já era esperado com a ação. 

Chegado o dia do jogo expliquei as regras, também distribui os Kits, uma 

folha como planilha para anotação dos resultados, separou os grupos e mediou 

a ação deixando e colocando os alunos como protagonistas. 

Logo no inicio, alguns alunos tiveram dúvidas em relação às regras, 

sendo elas então tiradas individualmente mesa a mesa. Ressalta-se que as 

dúvidas em relação ao composto formado, estas não foram sanadas. Percebe-

se também, devido à agitação de cada aluno, a satisfação devido o momento 

de descontração. Após o encerramento a maioria queria continuar o que estava 

fazendo, ou seja, continuar o jogo.  

Segundo Alves (2007) para garantir evolução no processo ensino 

aprendizagem o Professor deverá atuar como mobilizador de 

interesses, deverá ser mediador e ativar a participação, desafiar o 

pensamento,  instalar o entusiasmo e  a confiança, possibilitar acertos, 
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valorizar os  avanços e  melhorar a autoestima da turma, contudo, utilizando 

atividades práticas. 

Na aula seguinte, dois dias depois conforme grade horária do Colégio, 

os alunos responderam em menos de 25 minutos o segundo questionário, ou 

seja, o “Questionário Final” previsto anteriormente conforme apresentado no 

apêndice. 

Além da prática do jogo a confecção também foi considerada de grande 

importância para proximidade prévia do aluno com o conteúdo, logo, quando 

questionados em relação à primeira pergunta, observou-se que todos gostaram 

da atividade (confecção), ou seja, 87% gostaram muito da confecção do jogo, 

sendo que os demais, 3 alunos o que equivale a 13% gostaram parcialmente 

conforme figura 13. 

 

 
Figura 13: Resultado da questão 1 – “Você gostou de confeccionar o 
próprio jogo?”.                                                                                                  
Fonte: Própria autoria. 

 
Esta primeira questão já demonstra que os pesquisados gostam das 

atividades práticas e segundo Raboni (2002,) a atividade prática é a uma 

possibilidade de discutir um ou vários fenômenos, fazendo emergir as ideias 

dos alunos, desta forma promove a discussão e o diálogo na sala de aula. 

A segunda questão – “Você gostou do jogo pedagógico confeccionado e 

utilizado e aplicado na sala de aula?”, também obteve como resultado 
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respostas favoráveis à ludicidade, uma vez que a grande maioria dos 

pesquisados (23 alunos) 96% aprovaram a ferramenta quando 19 alunos 

responderam que gostaram muito do “dominó”, sendo que, 4 gostaram 

parcialmente e apenas 1 aluno apenas respondeu que não gostou. A figura 14 

a seguir mostra o percentual das respostas dos alunos em relação à questão 2. 

  
Figura 14: Resultado da questão 2 – “Você gostou do jogo pedagógico 
confeccionado e aplicado na sala de aula?”.                       

Fonte: Própria autoria. 

 

Antes do inicio do jogo e durante a atividade lúdica o Autor mediou 

respondendo as possíveis dúvidas em relação às regras do jogo de dominó 

químico, no entanto, quando perguntados (Questão 3) 2 alunos responderam 

que não entenderam tais regras, logo, surge uma dúvida em relação a estas 

respostas, não se sabe se não entenderam no inicio, ou se permaneceram 

jogando sem entender o que estavam fazendo. Portanto, se jogaram sem 

entender as regras possivelmente erraram a questão de número 7. Mesmo 

assim, devido as respostas, a sala demonstrou interesse e atenção pela 

atividade proposta, visto que 22 alunos (92%) dos pesquisados responderam 

que entenderam as regras do jogo. Os resultados foram demonstrados na 

figura 15. 
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Figura 15: Resultado da questão 3 – “Você compreendeu as regras do 
jogo?”.                                                             

Fonte: Própria Autoria. 

 
Em relação à questão 4 – “Gostaria que o Professor substituísse as 

aulas expositivas por aulas mais lúdicas com a utilização de jogos 

pedagógicos?”, conforme demonstrado na tabela 2 acima, apenas 1 aluno 

respondeu a indagação com negativa, logo, 6 alunos responderam que gostaria 

parcialmente e 17 dos pesquisados (71%) responderam que gostariam muito. 

Com um resultado positivo, fica evidente a preferência da sala pelos 

jogos lúdicos, sendo que, a grande maioria respondeu que gostariam muito 

aliados de 6 alunos que gostariam parcialmente, não se sabe se estes alunos 

gostam mais ou menos de jogos, ou se optam por um balanceamento 

adequado e ideal entre aulas expositivas e práticas, como as atividades lúdicas 

através do jogos. A figura 16 demonstra o percentual obtido entre as respostas 

da questão 4. 
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Figura 16: Resultado da questão 4 – “Gostaria que o Professor 
substituísse as aulas expositivas por aulas mais lúdicas com a utilização 
de jogos pedagógicos?”. 
Fonte: Própria autoria. 

 

Segundo Cunha (2012) nos últimos anos, os jogos têm ganhado espaço 

no ensino da Química, no entanto, a utilização desse recurso deve ser muito 

bem planejada, sendo que é indispensável que professores reconheçam o real 

significado da educação lúdica para que possam aplicar os jogos 

adequadamente em suas aulas de química. 

A quinta questão faz a seguinte indagação: “Após a aplicação do Jogo 

de Dominó, considera que aprendeu mais sobre o conteúdo?”, logo, 16 alunos 

dos 24 pesquisados responderam que sim, seguido de mais 6 alunos que 

responderam que aprenderam parcialmente, contra apenas 2 respostas 

negativas, portanto, somando as respostas positivas, temos, 92% dos alunos 

que responderam que aprenderam mais com a utilização do jogo, percentual 

que corresponde coincidentemente com a resposta da questão 7 que foi 

elaborada com o intuito de verificar a real aprendizagem conforme o resultado 

na figura 17 e 18. 
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Figura 17: Resultado da questão 5 – “Após a aplicação do Jogo de 
Dominó, considera que aprendeu mais sobre o conteúdo?”. 
Fonte: Própria Autoria. 

 

O gráfico representado pela figura 9 indica em termos de percentuais a 

somatória das respostas positivas (Aprendi parcialmente e Sim, aprendi) e as 

respostas negativas (Não aprendi). 

 

 

Figura 18: Resultado da questão 5 – Percentuais das respostas 
Sim/Não. 
Fonte: Própria Autoria. 
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Autores como Rodrigues (2001), aduz que o jogo é uma atividade muito 

rica e de grande efeito que responde às necessidades lúdicas, intelectuais e 

afetivas, por sua vez, estimula a vida social e representa, assim, importante 

contribuição na aprendizagem proporcionando momentos descontraídos e 

agradáveis. Portanto, a questão 6 foi elaborada com o intuito de verificar qual a 

visão dos discentes pesquisados, ou seja, se eles concordam que o jogo 

proporcionou um ambiente agradável e descontraído. 

Como resultado desta questão, temos que, 20 alunos (84%) 

responderam que sim concordando com a pergunta, outros 2 alunos (8%) 

concordaram parcialmente quando assinalaram o item “b” (concordo 

parcialmente) e 8% o equivalente as respostas de 2 alunos não concordam 

quando escolheram a alternativa “a” (Não concordo), conforme a figura 19. 

 

 
Figura 19: Resultado da questão 6 – “Além de trabalhar o conteúdo, 
concorda que o jogo proporciona um ambiente agradável e 
descontraído?”. 
Fonte: Própria Autoria. 

 

Como se trata de respostas majoritariamente positivas, podemos ainda, 

extrapolar os resultados, somando as respostas da alternativa “b” e “c”, ou seja, 

somando os 2 alunos que responderam que “concordam parcialmente” e os 20 

alunos que assinalaram como resposta “sim, concordo”, temos a somatória de 

22 alunos que equivale a 92% de concordância com a questão representado 

pela figura 20. 
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 Figura 20: Resultado da questão 6 – Considerando respostas Sim/Não. 
 Fonte: Própria Autoria. 

 

A sétima e última questão foi elaborada propositalmente com objetivo de 

verificar a evolução na aprendizagem dos alunos em relação ao conteúdo a 

partir da aplicação do primeiro questionário, ou seja, o “Questionário de 

Investigação Inicial”. Vale lembrar que o objetivo principal deste estudo é o de 

conhecer a visão dos alunos em relação ao jogo lúdico aplicado. 

Foi colocada a seguinte questão aos pesquisados: “Sabemos que 

o Iodeto de Potássio é um sal simples, branco cristalino, usado em fotografia e 

muito utilizado em tratamento radioterápico. Pergunta-se: Você concorda que a 

escrita correta da fórmula deste sal é KI?”. A grande maioria respondeu 

corretamente a questão, ou seja, 22 alunos o equivalente a 92% acertaram a 

questão assinalando a resposta “sim”, sendo que 1 aluno ficou com dúvida e 

apenas 1 aluno errou a questão quando escolheu a resposta “não”, conforme a 

figura 21. 
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Figura 21: Resultado da questão 7 considerando as dúvidas. 
Fonte: Própria Autoria. 
 

Considerando então que o aluno que ficou com dúvida não respondeu a 

questão, assim, temos um total de 23 respostas e extrapolando os resultados, 

tem-se que, 96% da sala acertou a questão conforme a figura 22. 

 

 

Figura 22: Resultado da questão 7 considerando erros e acertos. 
Fonte: Própria Autoria. 
 

Conforme observado os alunos demonstraram evolução no processo de 

aprendizagem, pois, conforme gráfico anterior, 23 alunos somaram 96% de 

acertos na última questão, o que difere do Questionário de investigação inicial, 
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cujo percentual de acerto foi de 40%, sendo que neste também responderam 

uma questão semelhante a do Questionário final. Adiante temos os gráficos 

(figura 23 e 24) que comparam os dois resultados, ou seja, o resultado da 

última questão do Questionário inicial e o resultado também da última questão 

do Questionário final. 

 

 

Figura 23: Número de alunos que acertaram as questões (7) nos dois 
questionários (inicial/final). 
Fonte: Própria Autoria. 
 

O próximo gráfico compara os percentuais de acertos da questão (7) dos 

dois questionários. Verifica-se uma grande evolução no aprendizado dos 

alunos após a aplicação do jogo, pois, antes apenas 40% dos alunos 

pesquisados da sala acertaram a questão. 

 

 

Figura 24: Percentual dos alunos que acertaram as questões (7) nos 
dois questionários (inicial/final). 
Fonte: Própria Autoria. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através deste estudo baseado nos dois questionários e nas observações 

realizadas durante a aplicação do jogo químico de dominó, verifiquei que os 

alunos pesquisados de uma sala do 1º ano do ensino médio possui visão 

positiva e favorável a aplicação de jogos lúdicos. Ainda, verifiquei que no 

momento da aplicação do jogo, a sala ficou mais descontraída e se mostrou 

num ambiente agradável e de interação entre a turma. Ressalto ainda, 

conforme resultados, que os discentes preferem aulas mais dinâmicas com a 

utilização de mais recursos lúdicos contrabalanceando com a fala do professor 

nas aulas expositivas, ou seja, preferem aulas com uma dose de ludicidade.  

O resultado do primeiro questionário apontou que gostam muito de 

estudar, logo, a grande maioria respondeu que gosta parcialmente da disciplina 

de Química. Talvez a falta de interesse pela disciplina esteja no nível de 

dificuldade e pela ausência de atividades práticas, como por exemplo, aulas de 

laboratório e jogos pedagógicos. Ademais, os resultados apontaram que 

durante a vida estudantil, pouco realizou tal atividade em sala de aula. 

Em relação à evolução no processo de aprendizagem pude observar 

uma ligeira mudança no conhecimento e assimilação do conteúdo, pois, 

inicialmente, 40% acertaram uma questão que remetia ao conteúdo. Logo após 

o jogo, foi aplicado um novo questionário, com uma pergunta semelhante, 

desta vez o resultado foi bem diferente, pois, agora 96% dos discentes 

acertaram a questão.  

Assim sendo, a ludicidade é de grande importância dentro do processo 

ensino aprendizagem, colaborando de forma balanceada e somada a outras 

metodologias de ensino certamente trará melhorias e progresso no rendimento 

escolar no que tange a disciplina de Química estudada no ensino médio. 
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