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RESUMO 
O desinteresse dos alunos em relação a Química pode ser atribuído a falta de 

motivação. Para mudar este cenário, deve-se procurar alternativas para tornar o ensino de 

Química mais interessante. Dessa forma investiga-se a utilização de jogos como facilitador do 

processo de ensino-aprendizagem. O objetivo deste trabalho é a partir da visão geral sobre a 

produção de jogos e atividades lúdicas no Brasil, elaborar um jogo de tabuleiro investigativo 

baseado no Scotland Yard da GROW® que foi desenvolvido como ferramenta para o Ensino 

de Química, aplicado e avaliado. Através de revisão bibliográfica das pesquisas acadêmicas 

no ensino de Ciências nos principais eventos nacionais, procurou-se verificar e analisar o que 

vem sendo produzido nesta temática. Foram selecionados trabalhos publicados nos 

Congressos Brasileiros de Química, Encontros Nacionais de Ensino de Química, nas 

Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira de Química e nos Encontros Nacionais de Pesquisa 

em Educação em Ciências. Os resultados da revisão bibliográfica foram analisados quanto a 

quantidade de trabalhos com a temática investigada em relação ao total de trabalhos de cada 

evento, os assuntos mais abordados, a dispersão por regiões do Brasil e por Unidade 

Federativa. Observa-se uma produção crescente a cada ano, evidenciando que a área vem 

tendo um aumento de interesse por parte dos pesquisadores, porém ainda é uma área que 

necessita maior aprofundamento e maior exploração desta ferramenta que tem um potencial 

enorme no auxílio do ensino-aprendizagem de Química.  

.  

 

 

Palavras-Chave: Jogos e Atividades Lúdicas. Aprendizagem significativa. Ensino de 
Química 
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ABSTRACT 

 

 Students' lack of interest in Chemistry can be attributed to a lack of motivation. To 

change this scenario, one must look for alternatives to make chemistry teaching more 

interesting. In this way we investigate the use of games as a facilitator of the teaching-

learning process. The purpose of this work is to develop a game board game based on 

GROW® Scotland Yard based on the general view on the production of games and leisure 

activities in Brazil. Through a bibliographical review of academic research in the teaching of 

science in the main national events, we sought to verify and analyze what has been produced 

in this theme. Selected papers were selected in the Brazilian Congresses of Chemistry, 

National Meetings of Teaching of Chemistry, in the Annual Meetings of the Brazilian Society 

of Chemistry and in the National Meetings of Research in Education in Sciences. The results 

of the bibliographic review were analyzed in terms of the number of papers with the subject 

investigated in relation to the total of works of each event, the subjects most approached, the 

dispersion by regions of Brazil and by Federative Unit. It is observed a growing production 

each year, evidencing that the area has been increasing interest by the researchers, but it is 

still an area that needs to be deepened and greater exploitation of this tool that has enormous 

potential in the aid of teaching-learning of Chemistry. 

 

Keywords: Games and Play Activities. Meaningful learning. Chemistry teaching 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Das disciplinas oferecidas na Educação Básica, a Química é considerada pelos alunos 

uma das mais difíceis e complicadas, muitas vezes pela complexidade e abstração inerentes ao 

seu entendimento (CARDOSO; COLINVAUX, 2000). 

O ensino de Química por muitas vezes é baseado na transmissão de conhecimentos, 

memorização de fórmulas, definições isoladas sem contextualização, frases inventadas para 

decorar determinadas regras, entre outras técnicas, que vem provocando uma aprendizagem 

mecânica, por memorização e não uma aprendizagem significativa (MOREIRA, 2009). 

Um dos fatores que contribuem para este cenário acaba sendo a metodologia adotada 

pelo professor, que muitas das vezes não é a mais adequada para um ensino de Química mais 

eficiente. Muitos professores não procuram oferecer outras metodologias mais interessantes 

em relação aulas tradicionais expositivas, as quais podem tornar o ensino desta Ciência 

interessante e de mais fácil assimilação pelos alunos. 

Segundo Veiga (2006), o professor não deve ser um mero transmissor de conteúdo, ele 

deve atuar como um mediador no processo de ensino-aprendizagem, estimulando os alunos a 

construírem seus conceitos e habilidades, atuando como protagonistas do próprio 

aprendizado. Com isso, a metodologia do docente deve estar em constante aprimoramento 

para atender as necessidades que vão surgindo. 

Com o desenvolvimento da sociedade e com o surgimento de novas tecnologias, 

juntamente com a vontade de se romper com o ensino arcaico e tradicional, surgiram novas 

metodologias ao longo dos anos como ferramentas para tornar o processo de ensino-

aprendizagem mais dinâmico e compreensível para os alunos (VAILLANT; MARCELO, 

2012). 

Dentre essas metodologias, destacam-se os jogos educativos, que são apontados por 

muitos pesquisadores como ferramentas diferenciadas e eficientes no que se refere à 

aprendizagem significativa (SOARES, 2004). 

O lúdico utilizado nas aulas de Química promove um maior interesse pelo aprendizado 

e desperta a curiosidade dos alunos. Então, atividades desse tipo são mais prazerosas e 

motivadoras, propiciando discussões acerca do conteúdo entre os alunos e com o professor, o 

que causará o aprimoramento dos conceitos e tornar mais eficaz a aprendizagem 

(KISHIMOTO, 2005). 
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O jogo educativo promove o aprendizado do conteúdo de uma maneira divertida e 

estimulante, além de ter uma função educativa, que potencializa o processo de ensino-

aprendizagem, e proporciona o interesse e a curiosidade do aluno para com a disciplina 

(CUNHA 2012). 

O objetivo do jogo educativo, é que haja um equilíbrio entre a função lúdica, 

caracterizada pela diversão e o prazer e a função educativa que tem como finalidade a 

expansão dos saberes e conhecimentos do aluno. 

[...] Se uma destas funções for mais utilizada do que a outra, ou seja, se 
houver um desequilíbrio entre elas, provoca-se duas situações: não há mais 
ensino, somente jogo, quando a função lúdica predomina em demasia, ou a 
função educativa elimina todo ludismo e a diversão, restando apenas o 
ensino. No caso de se propor um jogo em sala de aula pelo professor, não há 
um escolha voluntária do jogo pelos alunos, fazendo-se que o início da 
atividade tenha mais função educativa do que lúdica (SOARES, 2008, p. 7). 

Nos últimos anos tem-se aumentado a produção de jogos e atividades lúdicas para 

trabalhar conteúdos de Ciências, buscando através do aspecto lúdico, uma alternativa para 

romper o ensino tradicional, trocando assim a memorização e aplicação de fórmulas 

decoradas, por uma aprendizagem mais significativa (DOMINGOS; RECENA, 2010).  

Deste modo, o interesse em pesquisar a temática sobre jogos educacionais se deu pelo 

fato de ter vivido esse contato com o lúdico quando era aluno do Ensino Médio, a aplicação 

de um jogo na aula de Química me fez ter um maior interesse pela disciplina e este fato me 

mostrou o quão importante pode ser uma ferramenta didática no processo de formação de um 

indivíduo. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é observar o que a área de ensino de Ciências, 

prioritariamente a área de Química vem produzindo de conhecimento relacionado ao lúdico e 

aos jogos, através de um levantamento bibliográfico realizado referente aos trabalhos com a 

temática jogo/lúdico e suas pluralidades nos principais eventos nacionais de Química. 

Também objetiva-se apresentar um jogo investigativo de tabuleiro baseado no jogo Scotland 

Yard da GROW®, que foi desenvolvido como ferramenta para o Ensino de Química, aplicado 

e avaliado.  
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2. BASE TEÓRICA 
 

2.1 O ENSINO DE QUÍMICA NO BRASIL 
 

No Brasil, o ensino de Química de modo geral ainda é marcado pela tendência 

conteudista, no qual existe uma relação em que o papel do professor é o de detentor e 

transmissor do conhecimento e o aluno que apenas o recebe. O ensino é caracterizado pelo 

mero repasse do conteúdo (BRASIL, 2006). 

A perspectiva tradicionalista de ensino ainda é dominante nas escolas, com foco em 

processos não favoráveis para uma aprendizagem significativa, tais como a memorização de 

fórmulas, frases feitas, cálculos e nomes que não possuem relação com o cotidiano dos 

educandos. Desta forma contribui-se para um maior desinteresse por parte dos alunos 

(SANTANA; REZENDE, 2007). 

O desenvolvimento de novas metodologias de ensino cada vez mais se faz necessário 

para transformar a Educação, e assim ressignificar o processo de ensino-aprendizagem, tendo 

o aluno como o centro. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 1para o Ensino Médio em sua seção 

referente ao ensino de Química afirmam: 

[...] Não se procura uma ligação artificial entre o conhecimento químico e o 
cotidiano, restringindo-se a exemplos apresentados apenas como ilustração 
ao final de algum conteúdo; ao contrário, o que se propõe é partir de 
situações problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário para 
entendê-las e procurar solucioná-las (BRASIL, 2000, 2002, p.123). 

 O objetivo do ensino de Química deve ser voltado para a formação de cidadãos, para 

que estes durante as classes evoluam a sua capacidade de tomada de decisões, preparando-se 

cada vez mais para vida na sociedade moderna (SANTOS; SCHNETZLER, 1996). 

 Com o conhecimento de Química, os indivíduos terão mais autonomia para exercer 

sua cidadania, como citado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+): 

[...] a Química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os 
horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o 
conhecimento químico for promovido como um dos meios de interpretar o 
mundo e intervir na realidade, se for apresentado como ciência, com seus 
conceitos, métodos e linguagens próprios, e como construção histórica, 
relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos muitos aspectos da vida 
em sociedade (BRASIL, 2002, p.87). 

 

                                                             
1 Apesar dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) não existirem mais, eles ainda são uma referência para 

os professores 
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2.2 A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  
 

As discussões a respeito das teorias de Ausubel (1980) no campo da aprendizagem 

significativa tem sido cada vez mais abordada no meio educacional, mas pouco utilizada na 

prática em nossas escolas, e isso se dá devido ao uso contínuo do modelo clássico da 

narrativa, onde o foco do processo de aprendizagem não está no aluno, mas sim no professor 

(MOREIRA, 2011). 

A aprendizagem significativa está diretamente relacionada com a interação de 

conhecimentos prévios e conhecimentos novos, este conhecimento prévio, denominado 

subsunçor, será a estrutura específica na qual a nova informação irá se conectar a estrutura 

cognitiva do indivíduo. Através desses pontos de ancoragem as novas informações poderão se 

integrar ao que individuo já conhece (MOREIRA, 2012). 

É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela 
interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa 
interação é não-literal e não-arbitrária. Nesse processo, os novos 
conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos 
prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva 
(MOREIRA, 2010, p. 2). 

Subsunçor é o nome que se dá a um conhecimento específico que já existe na estrutura 

cognitiva do indivíduo, e que permite que novos conhecimentos aprendidos adquiram 

significado. Estes novos conhecimentos dependem da existência dos conhecimentos prévios 

(MOREIRA, 2010). 

Ausubel (1968) apud Moreira (1999) afirma que para que a aprendizagem 

significativa ocorra é necessário que o educando possa organizar ou reorganizar uma nova 

informação pré-existente formando assim uma hierarquia conceitual, conectando os novos 

conhecimentos com os antigos, que podem por sua vez ser modificados. 

Segundo Moreira (2011), o modelo clássico educacional utilizado pelos profissionais 

da Química é um meio ultrapassado, não eficaz e que pouco estimula a compreensão e para 

ele “narrar é um meio ineficaz para estimular a compreensão”. 

O modelo de ensino atual não condiz com a aprendizagem verdadeiramente 

significativa. Um dos motivos para este cenário deve-se a mentalidade de muitos docentes que 

estimulam o aprendizado mecânico, com provas conteudistas e que exigem mais a 

memorização do que a verdadeira utilização dos processos cognitivos.  
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Moreira (1997) afirma que na aprendizagem mecânica a nova informação recebida 

pelo educando não interage como os conceitos prévios, esta informação é memorizada, e 

internalizada de maneira literal. Essas informações ficam armazenadas por um tempo curto e 

se não utilizadas frequentemente são esquecidas pelo indivíduo.  

A diferença básica entre aprendizagem significativa e aprendizagem 
mecânica está relacionada à estrutura cognitiva: não arbitrária e substantiva 
versus arbitrária e literal. “Não se trata, pois, de uma dicotomia, mas de um 
contínuo no qual eles ocupam os extremos (MOREIRA,1997, p.2). 

2.3 O LÚDICO 

 Na busca por uma maior qualidade no ensino-aprendizagem de Ciências e mais 

precisamente no ensino de Química, o uso do lúdico como uma ferramenta didática pode ser 

um grande aliado. Atividades lúdicas são mais prazerosas e despertam um maior interesse por 

parte dos alunos (SOARES, 2013). 

O interesse do educando é um dos principais fatores no processo de ensino-

aprendizagem, e o professor deve promover situações que estimulem esse processo. Essa 

dinâmica pode acarretar em uma melhoria na qualidade de ensino. De um modo geral os 

professores encontram-se interessados que seus alunos aprendam de forma significativa, mas 

necessitam de alguma forma romper com os paradigmas do ensino tradicional, que se baseia 

na transmissão de conteúdos conceituais. Porém é importante ressaltar que isto não é tarefa 

fácil (CUNHA 2012). 

Os jogos podem ser considerados educativos se desenvolverem habilidades cognitivas 

importantes para o processo de ensino-aprendizagem, tais como percepção, criatividade, 

dentre outras habilidades. Se o jogo, desde seu planejamento, for elaborado com o objetivo de 

contribuir em determinados conteúdos da disciplina e for utilizado no âmbito escolar 

denomina-se tal jogo de educativo (MORATORI, 2003).  

De acordo com Kishimoto (2002) o jogo educativo possui duas funções que devem 

estar em equilíbrio. Uma delas seria à função lúdica, que está ligada a diversão e ao prazer. A 

outra, a função educativa, que tem como finalidade a ampliação dos conhecimentos dos 

educandos. 

Dentro das possibilidades do uso do lúdico, os jogos educativos aparecem como uma 

grande ferramenta para dinamizar uma atividade em sala de aula, tornando o conteúdo muito 

mais prazeroso e atraente para os alunos: 

O uso dos jogos educativos fazem com que o aluno seja induzido “a refletir e 

a raciocinar desenvolvendo competências e habilidades, ficando mais 
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motivados desenvolvendo seus conhecimentos físicos, sociais e cognitivos 
(FERRACIOLLI, 1999, p.17). 

As atividades lúdicas, principalmente os jogos educativos tem a capacidade de 

promover uma maior diversão e um maior prazer na sala de aula. Além disso, quebra a 

formalidade na relação entre professores e alunos, fazendo com o que ambos lados se 

aproximem permitindo assim que o processo de ensino-aprendizagem seja feito de forma 

conjunta (SOARES, 2004). 

O autor também ressalta o fato de que ao utilizar novas metodologias, como o jogo 

educativo, o professor deve estar sempre em diálogo com os alunos, verificando assim se 

processo de aprendizagem está sendo eficaz. Desta forma é possível aprimorar as aulas, as 

metodologias, e outros aspectos importantes neste âmbito. 

Pela dificuldade e pela complexidade inerentes ao entendimento da Química, um dos 

grandes problemas do processo de ensino-aprendizagem deve-se a forma na qual o educando 

encara seus conteúdos. Devido a isto, os docentes devem tentar buscar alternativas, e utilizar 

ferramentas didáticas para tornar o ensino mais prazeroso e dinâmico (SOARES, 2003). 

 

2.4 DA INTENCIONALIDE DO USO DO LÚDICO  

Ao levar o lúdico para a sala de aula, é necessário previamente se fazer uma reflexão 

sobre a sua aplicação. Essas atividades devem ser bem pensadas e planejadas com 

antecedência para que seja bem utilizada no processo de ensino-aprendizagem. Deve-se tomar 

o cuidado para que a atividade lúdica não se torne apenas um passatempo, ou apenas uma 

brincadeira. O uso desta ferramenta didática deve ser muito bem planejada para que as 

situações lúdicas intencionalmente criadas promovam algum tipo de aprendizagem e não 

sejam somente uma fuga da rotina de aulas tradicionais (CUNHA,2012). 

O lúdico assim como qualquer outra ferramenta didática deve ser analisado nos seus 

aspectos positivos e negativos. É essencial descobrir a melhor forma de aplicação que irá 

gerar mais resultados positivos (GARCEZ, 2014). 

O jogo educativo deve ter além do aspecto divertido e prazeroso, ensinar alguma coisa 

aos educandos. Soares (2008) nos mostra que as funções do jogo educativo são: a) função 

lúdica, relacionada ao prazer ou até mesmo a falta de prazer e b) função educativa, que ensina 

alguma competência ou habilidade, promova conhecimento. Para um jogo ser eficaz na sua 

proposta, deve haver um equilíbrio entre estas duas funções. 

Portanto se um jogo possuir somente a função lúdica no âmbito educacional estará 

favorecendo apenas a diversão, e se contemplar somente a função educacional estará 
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perdendo o sentido da diversão e do prazer, tornando-se uma atividade muito séria e 

consequentemente não cumprindo seu propósito.  

[...] sobre jogos no ensino é importante diferenciar e definir dois termos: 
jogo educativo e jogo didático. O primeiro envolve ações ativas e dinâmicas, 
permitindo amplas ações essas orientadas pelo professor, podendo ocorrer 
em diversos locais. O segundo é aquele que está diretamente relacionado ao 
ensino de conceitos e/ou atividades programadas e que mantém um 
equilíbrio entre a função lúdica e a função educativa do jogo, sendo, em 
geral, realizado na sala de aula ou no laboratório. [...] um jogo didático no 
que tange aspectos gerais é educativo, pois envolve ações lúdicas, 
cognitivas, sociais, etc, mas nem sempre um jogo que é educativo pode ser 
considerado didático. Isso, no entanto, não minimiza nem reduz a 
importância de ambos (CUNHA, 2012, p.95). 

 

2.5 OS JOGOS E O ENSINO DE QUÍMICA  

Quando se analisa a relação entre jogos e o ensino de Química, nota-se que a 

utilização de jogos na área ainda é bastante recente, tanto a nível nacional como a nível 

internacional. A partir dos anos 2000, obteve-se um crescimento significativo na produção 

acadêmica sobre jogos para o ensino de Química (SOARES, 2013). 

Observa-se um aumento na produção acadêmica sobre o lúdico tanto em eventos da 

área, como nos Encontros Nacionais de Ensino de Química, Reuniões Anuais da Sociedade 

Brasileira de Química, Encontro Nacional de Pesquisa e Educação em Ciências e Congresso 

Brasileiro de Química, quanto em artigos de periódicos. A produção referente aos eventos 

citados será analisada no decorrer deste trabalho. 
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3. METODOLOGIA 

Para Goldenberg (2013) o que determina a maneira de se realizar uma pesquisa é o 

problema que se quer trabalhar. Desta maneira, com o objetivo de fazer o levantamento e 

analisar o campo de pesquisa sobre os jogos e o uso do lúdico no Ensino de Química no 

Brasil, optou-se pela pesquisa caracterizada como “estado da arte”, e utilizou-se a abordagem 

qualitativa para compreensão dos dados obtidos. 

Pesquisas caracterizadas como “estado da arte” tem o intuito de mapear e avaliar 

determinado campo de pesquisa. São chamadas também de pesquisa bibliográfica ou de 

revisão. Acredita-se que esse tipo de pesquisa tem como objetivo a descrição, como afirma 

Luna (2002) 

[...] do estado atual de uma determinada área de pesquisa: o que já se 
sabe, quais as principais lacunas, onde se encontram os principais 
entraves teóricos e/ou metodológicos. Entre as muitas razões que 
tornam importantes estudos com esse objetivo, deve-se lembrar que 
eles constituem uma excelente fonte de atualização para pesquisadores 
fora da área na qual se realiza o estudo na medida em que condensam 
os pontos importantes do problema em questão. (LUNA, 2002, p. 82-
83) 

A abordagem qualitativa foi escolhida para este trabalho por ser uma ferramenta onde 

o enfoque não necessita do emprego da estatística para análise dos dados. Desta forma, como 

a presente pesquisa está inserida no meio educacional, a perspectiva qualitativa melhor se 

encaixa no contexto que será estudado. Neste tipo de abordagem a maior preocupação é com 

o processo em si do que com os resultados. O interesse do pesquisador é entender como 

determinada situação se apresenta, como se dá o seu desenvolvimento (BOGDAN; BIKLEN, 

1994). 

A fim de investigar e conhecer o que tem sido produzido no que se refere a temática 

de jogos educativos e o lúdico com aplicação na área de Química, foi realizado um 

levantamento bibliográfico dos trabalhos publicados em quatro dos maiores eventos nacionais 

que reúnem pesquisadores da área de Ensino de Química, a saber: Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira de Química (RASBQ), o Congresso Brasileiro de Química (CBQ), o 

Encontro Nacional de Ensino em Química (ENEQ), o Encontro Nacional de Pesquisa em 

Educação em Ciências (ENPEC). Optou-se por pesquisar as publicações nestes eventos em 

um período de cinco anos, de 2012 a 2017, utilizando-se a ferramenta de busca no site de cada 

um dos eventos, os descritores: Jogos; Lúdico; Atividade Lúdica e suas pluralidades e 

variações. Foram escolhidos os trabalhos referentes a jogos e/ou lúdico. Após reunirmos as 
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publicações, foi feita uma análise de alguns aspectos referentes a esses eventos: A quantidade 

de publicações, a área da Ciência que pertencem, como as regiões e Uniões Federativas (UF) 

que mais publicam trabalhos com esta temática, foram as categorias investigadas. 

Foi realizado o levantamento de informações, os quais foram organizados em tabelas, 

que serão posteriormente discutidas. Ao reunir os trabalhos selecionados para esta pesquisa, 

foram elaboradas categorias de análise como: Abrangência por Unidades Federativas (UF); 

regiões do Brasil e assuntos mais abordados. 

 A dispersão dos trabalhos ao longo do período analisado foi realizada de acordo com a 

edição de cada um dos eventos, os dados compuseram tabelas (Apêndice 1, 2 e 3 ) que serão 

discutidas posteriormente. 

 Na abrangência por Unidades Federativas (UF) e regiões brasileiras, dos trabalhos 

buscamos compreender e fazer uma comparação das publicações no âmbito nacional e no 

âmbito regional. 

 Paralelamente a pesquisa bibliográfica realizada foi desenvolvido um recurso lúdico 

na forma de um jogo de tabuleiro. 

 O jogo desenvolvido tem um caráter investigativo e se baseia no jogo Scotland Yard 

da GROW®. O jogo tem como objetivo a resolução de casos investigativos através de pistas 

coletadas no tabuleiro. As pistas contêm conteúdo de Química Geral e o desfecho dos casos 

depende da utilização dos conhecimentos de Química adquiridos no Ensino Médio. 

 Primeiramente foram elaborados os casos, compondo um total de cinco deles, que 

estão disponíveis no Apêndice 7. Esses casos são narrativas com personagens fictícios e 

possuem algum mistério a ser desvendado. Ao reunir as pistas que são fornecidas em cada um 

desses casos, ao longo do tabuleiro, os participantes tem condições de resolver o mistério, 

utilizando seus conhecimentos de Química para este fim.  

Em seguida, o tabuleiro do jogo foi desenvolvido, novamente foi usado como base o 

tabuleiro do jogo original da GROW®, porém com algumas modificações, tais como os locais 

onde as pistas são fornecidas que foram trocados por personagens com uma relevância na 

história da Química. Os personagens escolhidos foram: Marie Curie, Ernest Rutherford, John 

Dalton, Linus Pauling, Niels Bohr, Antoine Lavoisier e Dimitri Mendeleev. A ideia de 

colocar cientistas relevantes na história foi feita por acreditar-se na importância de atribuir um 

rosto as figuras tão mencionadas durante as aulas de Química. 

Numa primeira fase, um protótipo do jogo foi aplicado com alunos de graduação de 

cursos de Química das principais faculdades do Rio de Janeiro. Após a aplicação foi feito um 
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questionário (Apêndice 4) para se obter críticas construtivas à respeito de jogo e efetuar 

mudanças caso necessário. A testagem deste recurso permitiu alguns ajustes e melhorias no 

material, tornando-o mais dinâmico. 

Finalmente o jogo foi aplicado em um colégio particular do Rio de Janeiro com 6 

alunos de Ensino Médio. Após a aplicação foi solicitado que os alunos respondessem 

individualmente um questionário (Apêndice 5). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este capítulo trata da análise dos dados coletados por meio da revisão bibliográfica 

feita e a visão sobre as publicações de jogos educativos nos eventos nacionais de Química já 

destacados no capítulo anterior, e quais as influências geradas pelo uso destes recursos, como 

inseri-los nos conteúdos trabalhados e a importância do contato com estes instrumentos. Em 

seguida será feita a descrição da confecção do jogo educativo, bem como a aplicação do 

mesmo e posterior discussão. 

 

4.1 OS EVENTOS 

4.1.1 RASBQ 

As Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira de Química (RASBQ) são realizadas 

anualmente, desde 1978. É considerado o maior evento em Química da América Latina, conta 

com cerca de 2500 pesquisadores (entre professores e estudantes) e com a apresentação de 

aproximadamente 2200 comunicações divididas pelas diversas áreas (ou seções) da Química. 

Os eventos selecionados para as RASBQ foram: 

Tabela 1 : Edições selecionadas da RASBQ 

EDIÇÃO LOCAL ANO 

35ª RASBQ Águas de Lindóia – SP 2012 

36ª RASBQ Águas de Lindóia - SP 2013 

37ª RASBQ Natal – RN 2014 

38ª RASBQ Águas de Lindóia – SP 2015 

39ª RASBQ  Goiânia – GO 2016 

 
A seleção de trabalhos foi realizada utilizando a ferramenta de busca disponibilizada  

no site da Sociedade Brasileira de Química (SBQ) (www.sbq.org.br). Na seção das Reuniões 

Anuais, acessaram-se os trabalhos disponíveis em cada uma das Reuniões Anuais no período 

de 2012 a 2016.  

A pesquisa foi conduzida entrando em cada uma das RASBQ e fazendo busca por 

palavras-chave como: jogo, lúdico, atividade lúdica e seus plurais.  

A 40ª RASBQ que ocorreu juntamente com o congresso da IUPAC em 2017 não 

entrou na pesquisa, pois não consegui acessar os trabalhos e resumos da mesma. 

 

. 
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4.1.2 ENPEC 

O Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) é um evento 

bienal que ocorre desde 1999, é promovido pela Associação Brasileira de Pesquisa em 

Educação em Ciências (ABRAPEC) com o intuito de divulgar e socializar a pesquisa em 

Educação em Ciências. Sua décima segunda edição será realizada de 25 a 28 de junho de 

2019, em Natal/RN. 

No último ENPEC, realizado em 2017, foram credenciados 1.474 participantes, entre 

professores e pesquisadores de instituições de ensino superior (343), alunos de pós-graduação 

(790), alunos de graduação (317), todos filiados à ABRAPEC. Foram submetidos 1840 

trabalhos completos e seus respectivos resumos, foram aprovados 1335 trabalhos.  

Os eventos selecionados para as ENEPC foram: 

Tabela 2 :Edições selecionadas do ENPEC 

EDIÇÃO LOCAL ANO 

IX ENPEC Águas de Lindóia – SP 2013 

X ENPEC Águas de Lindóia - SP 2015 

XI ENPEC Florianópolis – SC 2017 

 

A seleção de trabalhos foi realizada utilizando a ferramenta de busca disponibilizada 

no site da ABRAPEC (http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/trabalhos.html) 

acessaram-se os trabalhos disponíveis em cada um dos Encontros no período de 2012 a 2017. 

A pesquisa foi conduzida entrando em cada um dos ENPECs e fazendo busca por palavras-

chave como: jogo, lúdico, atividade lúdica e seus plurais.  

 

4.1.3 CBQ 

O Congresso Brasileiro de Química (CBQ) é um evento anual realizado pela 

Associação Brasileira de Química (ABQ) e já vai para a sua 58ª edição, que será realizada em 

São Luís – MA nos dias 6 a 9 de Novembro de 2018. 

No último CBQ, realizado em 2017, foram credenciados 1622 participantes, entre 

professores e pesquisadores. Foram submetidos 1686 trabalhos completos e seus respectivos 

resumos. Foram aprovados 1491 trabalhos. 

Os eventos selecionados para os CBQ foram: 
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Tabela 3 : Edições selecionadas do CBQ 

EDIÇÃO LOCAL ANO 

52º CBQ Recife – PE 2012 

53º CBQ Rio de Janeiro – RJ 2013 

54º CBQ Natal – RN 2014 

55º CBQ Goiânia – GO 2015 

56º CBQ Belém – PA  2016 

57º CBQ Gramado – RS 2017 

 

A seleção de trabalhos foi realizada utilizando a ferramenta de busca disponibilizada no site da 

ABQ (http://www.abq.org.br/cbq/2017/trabalhos.html) acessaram-se os trabalhos disponíveis 

em cada um dos Encontros no período de 2017 a 2012. A pesquisa foi conduzida entrando em 

cada um dos CBQs e fazendo busca por palavras-chave como: jogo, lúdico, atividade lúdica e 

seus plurais.  

 
4.1.4 ENEQ 
 

O Encontro Nacional de Ensino de Química (ENEQ) é o maior e mais importante evento 

da Comunidade de Ensino de Química do país. De periodicidade bienal, o XVIII ENEQ 

realizado em Florianópolis (SC) em 2016 foram aproximadamente 2.470 pessoas inscritas 

(290 professores universitários, 424 da educação básica, 371 alunos da pós-graduação e 1.371 

alunos da graduação). Os trabalhos submetidos à avaliação foram 1.669. 

Os eventos selecionados para os ENEQ foram: 

Tabela 4 : Edições selecionadas dos ENEQs 

EDIÇÃO LOCAL ANO 

XVI ENEQ Salvador – BA  2012 

XVII ENEQ Ouro Preto – MG 2014 

XVIII ENEQ Florianópolis – SC 2016 

A seleção de trabalhos foi realizada utilizando a ferramenta de busca disponibilizada no 

site (http://www.eneq2016.ufsc.br/anais/trabalhos.html) acessaram-se os trabalhos disponíveis 

em cada um dos Encontros no período de 2016 a 2010. A pesquisa foi conduzida entrando no 

site de cada ENEQ correspondente e fazendo busca por palavras-chave como: jogo, lúdico, 

atividade lúdica e seus plurais.  
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Ao tentar acessar os anais do ENEQ 2014, realizado em Ouro Preto – MG, a página do 

mesmo não estava disponível para realizar as busca com os filtros, tais como palavras-chave. 

Portanto, não foi possível fazer a análise bibliográfica do evento referente a este ano. 

 
4.2 DISPERSÃO DOS TRABALHOS  
 

Em análise exploratória inicial verificamos a dispersão destas produções ao longo do 

tempo de todos os eventos. Ao longo desses últimos 5 anos, no total foram 205 trabalhos 

apresentados no ENEQ, 34 na RASBQ, 60 no ENPEC e 219 no CBQ. As Tabelas com todos 

os dados destes eventos encontram-se no Apêndice 1, 2 e 3. 

 
4.2.1 CBQ 
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Figura 1: Quantidade de trabalhos na área de jogos do CBQ 

Na Figura 1 podemos ver que nessas 6 edições dos CBQ foram encontrados 6.880 

trabalhos na seção de Ensino de Química, os trabalhos relacionados à temática de estudo 

totalizaram 219 o que representa 3,2% do total de trabalhos. Nota-se um crescimento na 

última edição do evento. Portanto, é possível observar que o interesse da área pela temática 

tem aumentado nos últimos anos. 

 
4.2.2 ENPEC 
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Figura 2 : Quantidade de trabalhos na área de jogos do ENPEC 

Observando-se a Figura 2, vemos que nestas 3 edições dos ENPEC foram encontrados 

4629 trabalhos aceitos, os trabalhos relacionados à temática de estudo totalizaram 60 o que 

representa 1,3% do total de trabalhos, uma porcentagem bem baixa, o que indica que o 

interesse pela área ainda é algo em desenvolvimento. Observou-se um aumento na última 

edição do evento em relação ao total de trabalhos aceitos. Indicando assim que o interesse 

pela temática cresceu no último ano. 

 

4.2.3 RASBQ 
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Figura 3 : Quantidade de trabalhos na área de jogos da RASBQ 
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Nestas 5 edições das RASBQ foram encontrados 6869 trabalhos aceitos, os trabalhos 

relacionados à temática de estudo totalizaram apenas 34 o que representa 0,49% do total de 

trabalhos.  

Percebe-se que a quantidade de trabalhos publicada é pequena em comparação à 

quantidade de trabalhos totais aceitos. A relação de trabalhos é bem menor que a verificada 

nos outros eventos nacionais de Química. Isso pode ser explicado pelo fato da RASBQ não 

ser um evento específico da área de ensino.  

Verifica-se que, na 37ª RASBQ em 2014, há uma maior quantidade de trabalhos 

publicados sobre o tema. Este aumento observado, pode estar relacionado ao local onde foi 

promovido o evento, na cidade de Natal, no Rio Grande Do Norte. Observa-se que há uma 

maior participação quando os eventos são realizados em cidades praianas.  

 

4.2.4 ENEQ 
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Figura 4: Quantidade de trabalhos na área de jogos do ENEQ 

Nota-se através da Figura 4 que a quantidade de trabalhos com a temática estudada 

ainda são poucos sem comparação à quantidade de trabalhos apresentados na totalidade do 

evento, porém é interessante observar que a produção sobre o lúdico acompanha o aumento 

dos trabalhos publicados nos eventos. Observa-se também um crescimento da produção na 

área, esse é o aspecto mais evidenciado ao se observar o percentual de trabalhos apresentados 

no ENEQ 

É possível perceber através da análise dos dados que o ENEQ tem contribuído de 

forma mais expressiva com a discussão desta temática quando comparada aos demais eventos, 

porém é importante reconhecer que todos os eventos tem ampliado suas discussões do lúdico. 

 
 
 



27 
 

4.3 ABRANGÊNCIA POR UNIDADES FEDERATIVAS (UF) E REGIÕES 
BRASILEIRAS  

Foi realizada uma análise referente à que Unidades Federativas (UF) e que regiões 

Brasileiras pertencem as publicações, com intenção de compreendermos como é a 

abrangência e o alcance no âmbito nacional. O Brasil é composto por 27 Unidades 

Federativas, estando divididas em 26 Estados e um Distrito Federal, e por cinco regiões 

geográficas: Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. 

 

4.3.1 CBQ 
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Figura 5: Publicações por Região do Brasil do CBQ 

 Analisando a Figura 5 vemos que apesar da cidade que recebe o evento mudar, se 

mantém uma constância em relação a distribuição por regiões. O Nordeste predomina, 

seguido pela Região Norte. A Região Sudeste, Centro-Oeste e Sul contribuem em menor 

número no CBQ. 
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Figura 6: Distribuição por Região no total de eventos do CBQ 
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Observando a Figura 6 nota-se que os trabalhos do CBQ estão distribuídos em todas as 

cinco regiões do país sendo a região Nordeste majoritária com 49% dos trabalhos totais. Outra 

região de destaque é a Norte, contando com 29% dos trabalhos totais. A região Sudeste 

apresenta 12% dos trabalhos, a região Centro-Oeste apresenta 8%. Já a região Sul possui 

somente 2%.  

Tabela 5 : Publicações por Unidades Federativas do CBQ 

CBQ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

ACRE 0 0 0 0 0 1 1 
ALAGOAS 3 0 3 0 0 0 6 

AMAZONAS 5 1 1 4 3 4 18 
AMAPÁ 0 3 1 0 1 1 6 
CEARÁ 7 0 3 0 3 5 18 

ESPÍRITO SANTO 0 0 0 1 0 0 1 
GOIÁS 3 0 1 4 0 1 9 
BAHIA 1 1 0 0 0 1 3 

MARANHÃO 1 0 2 5 10 7 25 
MINAS GERAIS 0 0 0 0 0 3 3 
MATO GROSSO 0 1 0 2 1 4 8 

PARÁ 2 2 3 3 11 8 29 
PARAÍBA 1 1 0 0 0 2 3 

PERNAMBUCO 5 2 3 3 3 3 19 
PIAUÍ 3 6 11 6 0 3 29 

PARANÁ 0 0 1 0 0 1 2 
RIO DE JANEIRO 5 3 2 2 1 3 16 

RIO GRANDE DO NORTE 2 1 1 1 3 0 8 

RIO GRANDE DO SUL 0 1 1 0 0 2 4 
RONDÔNIA 0 1 0 1 0 0 2 
RORAIMA 0 0 0 0 1 0 1 

SÃO PAULO 1 0 1 0 0 2 4 
SERGIPE 0 0 0 0 1 0 1 

TOCANTINS 0 0 0 0 0 2 2 
TOTAL 39 23 34 32 38 52 219 

 Observando a Tabela 5 verifica-se que os estados com maior número de publicações 

são Piauí e Pará, ambos com um total de 29 trabalhos, em terceiro lugar vem o Maranhão com 

25 trabalhos. Podemos inferir que este grande número de trabalhos pode ter relação com o 

fato de 3 das 5 edições analisadas terem acontecido em regiões próximas a esses estados. 

 Fora da região Nordeste também apresenta um grande número de publicações o Estado 

do Amazonas com 18 trabalhos. O Estado do Rio de Janeiro contribui com 16 trabalhos.  
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4.3.2 ENPEC 
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 Figura 7: Publicações por Região do Brasil do ENPEC 

 A Figura 7 nos mostra que o Sudeste sempre tem uma participação majoritária no 

ENPEC, tendo um pico em 2015, quando o evento foi realizado no estado de São Paulo. 

Importante notar também que neste mesmo ano não tivemos trabalhos relacionados a jogos 

das Regiões Norte e Sul. 
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Figura 8: Distribuição por Região no total de eventos do ENPEC 

Observando a Figura 8 percebemos que a Região com maior número de publicações é 

a Região Sudeste, com o total de 29 trabalhos distribuídos ao longo das 3 edições analisadas. 

Este valor corresponde a 48% dos trabalhos totais referentes a jogos/lúdico neste período de 5 

anos. Essa maioria de trabalhos provenientes da região Sudeste pode estar ligado ao fato das 3 

edições analisadas terem sido realizadas respectivamente em Santa Catarina (2017), e duas 

vezes seguidas em São Paulo (2015 e 2013). 
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Tabela 6 : Publicações por Unidades Federativas do ENPEC 

ENPEC 2013 2015 2017 TOTAL 
ACRE 0 0 2 2 

ALAGOAS 0 0 1 1 
BAHIA 1 0 0 1 

ESPÍRITO SANTO 0 0 1 1 
GOIÁS 1 2 3 6 

MINAS GERAIS 0 2 2 4 
MATO GROSSO DO SUL 0 1 2 3 

PARÁ 0 0 4 4 
PARANÁ 1 0 2 3 

PERNAMBUCO 1 1 0 2 
PIAUÍ 0 1 0 1 

RIO DE JANEIRO 1 3 7 11 
RIO GRANDE DO NORTE 0 0 2 2 

RORAIMA 0 0 1 1 
RIO GRANDE DO SUL 1 0 2 3 

SÃO PAULO 3 3 6 12 
SERGIPE 1 0 0 1 

TOCATINS 1 1 0 2 
TOTAL 11 14 35 60 

No que diz respeito ao ENPEC percebe-se através da Tabela 6 que o Estado com 

maior número de publicações é São Paulo com 12 trabalhos e logo em seguida Rio de janeiro 

com 11 trabalhos. Como duas das edições analisadas aconteceram no estado de São Paulo, era 

esperado um maior número de trabalhos oriundos deste estado. Além da localização 

geográfica ser favorável, São Paulo e Rio de Janeiro são as duas cidades mais populosas do 

Brasil. Também apresenta um grande número de publicações o Estado de Goiás com 6 

trabalhos. A região Sul, apesar da proximidade com as cidades sede dos eventos, possui 

somente 6 trabalhos, sendo 3 do estado do Rio Grande do Sul e 3 do estado do Paraná. 

Florianópolis, apesar de ter sido cidade sede em 2017, não teve nenhum trabalho na área de 

pesquisa. As demais Unidades Federativas apresentaram no máximo 4 publicações.  

4.3.3 RASBQ 
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Figura 9: Publicações por Região do Brasil da RASBQ 

 Analisando a Figura 9 vemos que a participação na RASBQ ainda é bem discreta e 

irregular no que diz respeito aos jogos e uso do lúdico. Destaque para a edição de 2015 que 

apesar de realizada em São Paulo, tivemos apenas trabalhos do Nordeste. A distribuição por 

regiões na RASBQ é bem desigual. 

 

Figura 10: Distribuição por Região no total de eventos da RASBQ 

 Observando a Figura 10, vemos que a Região que mais possui trabalhos no tempo 

analisado é a região Nordeste com 44%, seguido da Região Sudeste com 38%, essa 

predominância pode ser explicada pelo fato de 3 eventos terem ocorrido na região Sudeste e 

um na região Nordeste. A região Centro-Oeste possui 15% e a Sul apenas 3%. A região Norte 

curiosamente não possui trabalhos na RASBQ ao longo desses 5 anos no que diz respeito a 

temática investigada. 

Tabela 7 : Publicações por Unidades Federativas da RASBQ  

RASBQ 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
ACRE 0 0 0 0 0 0 

ALAGOAS 0 0 0 0 0 0 
BAHIA 0 0 1 0 0 1 

ESPÍRITO SANTO 0 0 0 0 0 0 
GOIÁS 0 1 1 0 1 3 
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MINAS GERAIS 0 1 1 0 1 3 
MATO GROSSO DO SUL 0 0 2 0 0 2 

PARÁ 0 0 0 0 0 0 
PARANÁ 1 0 0 0 0 1 

PERNAMBUCO 0 1 6 4 3 14 
PIAUÍ 0 0 0 0 0 0 

RIO DE JANEIRO 2 5 3 0 0 10 
RIO GRANDE DO NORTE 0 0 0 0 0 0 

RORAIMA 0 0 0 0 0 0 
RIO GRANDE DO SUL 0 0 0 0 0 0 

SÃO PAULO 0 0 0 0 0 0 
SERGIPE 0 0 0 0 0 0 

TOCATINS 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 3 8 14 4 5 34 

 

 Na Tabela 7 vemos que o estado do Pernambuco se destaca com 14 publicações, 

seguido do Rio de Janeiro com 10 publicações. Minais Gerais e Goiás possuem uma 

contribuição significativa com 3 trabalhos cada. Apesar de São Paulo ter sido sede por 3 vezes 

dentro o período de análise, o estado não possui nenhum trabalho na área de jogos neste 

evento.  

 
4.3.4 ENEQ 
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 Figura 11:  Publicações por Região no ENEQ 

 A Figura 11 mostra que a participação por regiões no ENEQ é bem diversificada, em 

2012 por ter sido realizado na Bahia, vemos uma predominância da região Nordeste. Já na 

edição de 2016 que foi realizada em Florianópolis, vemos uma maior predominância do 

Sudeste e um aumento considerável de trabalhos provenientes da Região Sul. Fica evidente 

que a geografia é um dos fatores que explicam a distribuição por regiões 
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Figura 12:  Distribuição por Região no total de eventos do ENEQ 

 A Figura 12 nos mostra que a Região Sudeste e Nordeste tem praticamente a mesma 

contribuição, totalizando no somatório 60% dos trabalhos, o que é um número bastante 

expressivo. A Região Norte, Centro-Oeste e Sul tem porcentagens de contribuição parecidas.  

Tabela 8 : Publicações por Unidades Federativas do ENEQ 

ENEQ 2016 2012 TOTAL 
ACRE 0 1 1 

ALAGOAS 0 7 7 
AMAZONAS 0 2 2 

BAHIA 13 4 17 
BRASÍLIA 2 0 2 

CEARÁ 0 2 2 
ESPÍRITO SANTO 4 4 8 

GOIÁS 9 5 14 
MARANHÃO 5 5 10 

MINAS GERAIS 7 6 13 
MATO GROSSO DO SUL 7 0 7 

MATO GROSSO 2 0 2 
PARÁ 4 1 5 

PARANÁ 7 2 9 
PARAÍBA 1 10 11 

PERNAMBUCO 7 6 13 
PIAUÍ 0 1 1 

RIO DE JANEIRO 17 6 23 
RIO GRANDE DO NORTE 11 2 13 

RONDÔNIA 6 3 9 
RORAIMA 0 0 0 

RIO GRANDE DO SUL 4 3 7 
SANTA CATARINA 5 0 5 

SÃO PAULO 9 7 16 
SERGIPE 1 4 5 

TOCANTINS 1 2 3 
TOTAL 122 83 205 

 Analisando a Tabela 8 vemos que Rio de Janeiro (23), Bahia (17), São Paulo (16) e 

Goiás (14) são os estados que mais publicaram trabalhos no ENEQ a respeito da temática 
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investigada. Vemos também que no ENEQ a distribuição por Unidades Federativas é mais 

diversificada do que nos demais eventos. 
 

4.4 AS PRODUÇÕES DE ACORDO COM O ASSUNTO 
 
 No que diz respeito aos assuntos de Química que mais aparecem nos trabalhos 

analisados, categorizou-se os trabalhos nos principais conteúdos cobrados no Ensino Médio.  

 Como os trabalhos envolvendo Química Orgânica em sua grande maioria abordam 

mais de um conteúdo referente a esta parte da disciplina, optou-se por colocar todos os 

trabalhos de Química Orgânica numa mesma categoria. 

 Na categoria Química Geral entra os trabalhos que abordam mais de um conteúdo de 

Química simultaneamente, dificultando a classificação em somente um assunto, e como não 

há como especificar, optou-se por classificar como Química Geral. 

 A categoria Diversos são aqueles trabalhos que não possuem um tema de Química 

especificamente, são trabalhos com foco maior em educação, em análise do uso do lúdico de 

maneira geral e portanto, não se enquadram como um assunto de Química propriamente dito. 

 
4.4.1 CBQ 
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Figura 13: Publicações por assuntos do CBQ 

 Pela Figura 13 vemos que os assuntos de Química são bem variados, porém com 

predominância de Química Geral, Química Orgânica e Tabela periódica. Lembrando que os 

trabalhos classificados como Química Geral são aqueles que possuem mais de um conteúdo, e 

portanto, não tem como classifica-los em apenas um. Funções Inorgânicas e Ligações 
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Química também são bem representados com 10 trabalhos cada. De forma geral, os trabalhos 

do CBQ abordam os principais assuntos do Ensino Médio. 

4.4.2 ENPEC 
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Figura 14 : Publicações por assuntos do ENPEC 
 Analisando a Figura 14 nota-se uma grande quantidade de trabalhos de Biologia, 

Diversos, Física e Química Geral. Como o ENPEC é um evento de ensino de Ciências e não 

somente de Química, existe uma grande quantidade de trabalhos de outras disciplinas tais 

como Biologia e Física. A categoria Diversos também se destaca, nela entram os trabalhos 

que são relacionados a educação de forma mais direta e a forma com que o lúdico influencia 

nesta área. 

4.4.3 RASBQ 
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Figura 15: Publicações por assuntos na RASBQ 

 Vemos na Figura 15 que os assuntos mais abordados na RASBQ no período analisado 

foram Química Geral com 9 trabalhos, Química Orgânica, Diversos e Tabela Periódica com 8, 

7 e 5 respectivamente. São poucos trabalhos oriundos da RASBQ, isso reflete uma pouca 

variedade de assuntos. 
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4.4.4 ENEQ 
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 Figura 16: Publicações por assuntos no ENEQ 

 Pela Figura 16 vemos que o ENEQ tem uma grande variedade de assuntos abordados, 

abrangendo quase todas os conteúdos do Ensino Médio. Química Orgânica com 50, Diversos 

com 35, Tabela Periódica com 32 e Química Geral com 28 são os assuntos mais abordados no 

ENEQ. Destaca-se também Ligações Química com 8, Bioquímica com 7 e Cinética Química 

com 4 trabalhos. Em termos de quantidade e de variedade de assuntos, o ENEQ se destaca 

como o evento nacional mais relevante nesses aspectos. 

 

 4.4.5 DISTRIBUIÇÃO POR ASSUNTO EM TODOS OS EVENTOS 
 Na Figura 17, observamos a distribuição por assuntos mais abordados nos trabalhos 

em todos os eventos analisados. 
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 Figura 17: Publicações por assunto em todos os eventos analisados 

 Podemos observar através da Figura 17 que os assuntos mais abordados nos trabalhos 

ao longo desses 5 anos em todos os eventos são Química geral com um total de 94 trabalhos, 

Química Orgânica com 111 trabalhos e tabela periódica com 73 trabalhos. De maneira geral, 

esses 3 assuntos são os mais frequentes, talvez pela maior facilidade de adaptar esses 

conteúdos para a forma de jogos ou atividades lúdicas. 

Interessante observar também que alguns assuntos específicos são abordados somente 

em um dos eventos, tais como balanceamento de equações que só aparece em trabalhos na 

CBQ, Cinética Química que só aparece no ENEQ, entre outros. 

O ENEQ por ser o evento que mais tem número de trabalhos na área de jogos e 

atividades lúdicas acaba abrangendo um número maior de assuntos também. 

De maneira geral, apesar da distribuição por assuntos ser desigual, a grande maioria 

dos conteúdos do Ensino Médio aparecem na forma de jogos. Ainda há bastante a ser 

explorado, principalmente para aumentar a variedade e quantidade dos assuntos abordados. 

Não é tarefa fácil adaptar certos conteúdos para a forma lúdica, porém acredita-se ser possível 

como planejamento e dedicação. 
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 Nota-se que há conteúdos que são pouco desenvolvidos no que diz respeito a jogos 

lúdicos. Isso pode se dar pelo fato desses conteúdos terem uma dificuldade de transpor para o 

formato de um jogo ou atividade lúdica. Garcez (2014) nos diz que : 

Qualquer conteúdo pode ser abordado de forma lúdica, a questão é se o 
lúdico é necessário, adequado ou viável para desenvolvimento do conteúdo 
conforme o planejamento pedagógico do professor. Por exemplo, não seria 
viável uma experimentação investigativa para o estudo da radioatividade, 
entretanto, a elaboração de um jogo, um júri simulado ou outro tipo de 
atividade lúdica poderia atender as necessidades educativas propostas 
(GARCEZ, 2014. p.80). 

 Foi observado que a contribuição para a temática estudada é maior no ENEQ e no 

CBQ. A RASBQ e o ENPEC ainda carecem de mais trabalhos referente ao jogos educativos, 

porém foi observado uma tendência de crescimento ao longo dos últimos anos, o que indica 

que potencialmente este cenário pode mudar num futuro breve. 

 
4.5  O DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO 

Os jogos tem uma importância muito grande no desenvolvimento humano, e se sua 

utilização ocorrer de maneira planejada, este se torna uma grande ferramenta no processo de 

ensino-aprendizagem, auxiliando o professor na construção de uma aprendizagem 

significativa. 

Baseado na análise da produção de jogos educativos no Brasil desenvolveu-se um jogo 

por acreditar-se que este recurso é muito útil na formação e no desenvolvimento dos 

estudantes. A perspectiva por trás da criação do jogo é muito enriquecedora para o professor. 

As dificuldades de unir os conteúdos de Química com o lúdico, de trazer uma ferramenta 

alternativa para alternar com as aulas de conteúdo aplicado são desafios que enriquecem a 

prática docente. 

Este jogo educativo foi baseado no jogo de tabuleiro Scotland Yard da GROW® e tem 

como característica a resolução de casos investigativos através de pistas coletadas no decorrer 

do jogo. Os casos foram criados com base na experiência prévia do autor ao ter jogado o jogo 

original. Os conteúdos de Química foram incorporados, de modo que não se perca a essência 

do jogo tradicional, mas que ao mesmo tempo possa-se aprender e utilizar seus 

conhecimentos prévios ao jogar. 

O tabuleiro foi desenvolvido tomando como base o jogo original, porém trocou-se os 

lugares onde coletam-se as pistas por cientistas famosos e históricos no universo das Ciências. 

Acredita-se que seja importante para os alunos atribuírem um rosto aos nomes que eles ouvem 

nas aulas de Química. Na Figura 18 tem-se uma imagem do tabuleiro do jogo : 
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Figura 18 : Imagem do tabuleiro do jogo Detetive Químico 

O jogo começa com os peões posicionados na IUPAC, em rodadas alternadas cada 

jogador joga dois dados e movimenta-se no tabuleiro de forma horizontal ou vertical. Ao 

chegar nas setas vermelhas indicadas no tabuleiro, o jogador da vez pode ler a pista referente 

aquele personagem, importante ressaltar que, cada personagem possui uma pista diferente 

para a resolução do caso. A leitura da pista é feita de forma sigilosa, somente o jogador que 

está na casa e na sua vez lê a pista e faz as anotações necessárias. Ao reunir pistas suficientes 

para desvendar o caso, o jogador deve voltar ao início e comparar sua resposta com a resposta 

oficial do jogo. Caso a solução indicada concorde com a resposta oficial, o jogador em 

questão é declarado vencedor e a rodada é finalizada. Caso contrário, o jogo continua com os 

demais participantes até que alguém consiga desvendar o caso. As regras estão disponíveis no 

Apêndice 6. 

Os casos são narrativas que utilizam Sherlock Holmes como personagem central da 

história. Em todos eles é apresentado um panorama geral sobre a situação e no fim são feitas 

perguntas que devem ser desvendadas para a resolução do mistério. Um exemplo é o Caso 1 

(Apêndice 7) que conta a aventura de Sherlock Holmes para interromper um vazamento de 

um produto químico desconhecido que vazou na estrada depois de um acidente com o 

caminhão que o transportava. Portanto, recolhendo as pistas no tabuleiro e utilizando os 

conhecimentos de Química o objetivo do caso é descobrir a substância desconhecida que 
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vazou do caminhão, qual outra substância, bem como a quantidade dela que deve-se utilizar 

para  remediar o vazamento. 

No total foram cinco casos desenvolvidos, todos disponíveis no Apêndice 7, e que 

abrangem o conteúdo de Química Geral, tais como: Tabela Periódica, Estequiometria, Teoria 

Ácido-base, Radioatividade, entre outros. Portanto a recomendação é que seja jogado por 

alunos do terceiro ano, que já trabalharam todos os conteúdos necessários para um melhor 

desenvolvimento do jogo. Pode ser utilizado como a finalidade de se fazer uma revisão sobre 

os conteúdos abordados. 

 

APLICAÇÃO E TESTAGEM COM ALUNOS DE GRADUAÇÃO 

Esta atividade lúdica e posterior questionário (Apêndice 4) foi aplicada num primeiro 

momento com 4 alunos de graduação em Química para um melhor aperfeiçoamento do jogo.  

 Os participantes escolhidos tem faixa etária de 23 a 29 anos, sendo três do sexo 

masculino e um do feminino. Dentre eles dois são graduados em Licenciatura pela UFF, um 

graduando da UFRJ e um da UERJ. O Ao realizar questionário foram construídas perguntas 

abertas envolvendo aspectos importantes sobre o jogo, com objetivo de obter críticas e 

sugestões construtivas para um aprimoramento do recurso. 

 Analisando as respostas do questionário (Apêndice 4) juntamente com as sugestões 

oferecidas, uma das mudanças efetuadas em relação ao primeiro protótipo, foi a utilização de 

2 dados invés de apenas 1 dado para tornar assim o jogo mais rápido e dinâmico. No mais, 

todos elogiaram bastante a jogabilidade e o design do jogo e acharam que estava em um nível 

apropriado para o objetivo proposto. Outra sugestão foi de elaborar mais um caso com nível 

um pouco mais fácil. 

 

APLICAÇÃO COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

 Posteriormente, após os ajustes feitos após a primeira testagem, o jogo foi aplicado 

com 6 alunos do Ensino Médio, num espaço de monitoria de um colégio da rede particular do 

Rio de Janeiro. Os alunos participantes tem a faixa etária de 16 a 18 anos, divididos em 4 

meninas e 2 meninos. 5 deles são do 3º ano e apenas 1 do 2º ano. 

 Um questionário individual, que está disponível no Apêndice 5, foi aplicado no final 

do jogo para avaliar a ferramenta didática, bem como para se ter uma visão geral do perfil dos 

alunos. Através das respostas desse questionário, pôde-se tirar conclusões acerca da 

ferramenta. Abaixo estão as respostas para as perguntas feitas aos alunos.  
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 Quando perguntados a respeito da dificuldade que possuem na disciplina Química a 

resposta foi: 

33%

16%17%

17%

17%

VOCÊ TEM DIFICULDADE EM QUÍMICA

Sim Não Pouco As vezes Sempre

 
Figura 19 : Resposta dos alunos sobre dificuldade em Química 

Percebe-se através da Figura 19 que a maioria dos alunos tem dificuldade em Química, 

o que é uma resposta esperada, devido a dificuldade que alunos do Ensino Médio tem com a 

disciplina. 

Quando perguntados se algum professor já teria utilizado jogos didáticos em sala de 

aula ou em algum espaço da escola, 83% responderam que não. Apenas 17% disseram que 

sim. Vemos aqui que a utilização de jogos educativos ainda é muito pouco praticada pelos 

docentes e ainda tem muito a ser explorada. 

Em relação a aplicação do jogo, as rodadas levaram em média 30 minutos cada uma, 

depois de decorrido o tempo de explicação da atividade e leitura das regras. Após a leitura das 

regras, os participantes entenderam sem grandes dificuldades os procedimentos e a dinâmica 

do jogo, não sendo necessárias maiores intervenções ao decorrer da aplicação. 

Foram jogados 2 casos no total, que foram selecionados aleatoriamente. Em ambos, 

houve pelo menos um participante que conseguiu resolver o caso apresentado. Vale ressaltar 

que foram vencedores diferentes em cada um dos casos jogados. 

Os jogadores pediram para que o primeiro que chegasse no ponto final do jogo, ao 

comparar a sua resposta com a resposta final do jogo, não revelasse a resposta a todos, para 

que eles pudessem continuar jogando mesmo já tendo um “vencedor”. Este fato indicou que o 

jogo foi uma experiência agradável e que os alunos gostaram bastante. 

 Um clima saudável de competição foi criado entre eles, o que segundo Grando (1995) 

se torna inevitável, é uma característica inerente aos jogos. Esta competição acaba inclusive 

elevando o nível de esforço e dedicação em relação ao jogo. É importante ressaltar que deve 

se ter um cuidado para que a competição não extrapole este âmbito e se torne algo negativo. 
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Figura 20 : Resposta dos alunos sobre nível de dificuldade do jogo  

 Como observa-se na Figura 20 a maioria dos alunos achou o jogo de nível médio. 

Ressaltaram durante o andamento dos casos que realmente era necessário algum 

conhecimento prévio para conseguir resolver os mesmos.  

 Em relação ao conteúdo cobrado no jogo, e se o mesmo traz novos aprendizados ou se 

reforça os conhecimentos prévios, observa-se na Figura 21 que a resposta dos alunos foi na 

direção de que o jogo foi bom para relembrar os conteúdos já vistos e também para aprender 

coisas novas. Desta forma a sugestão do jogo para uma revisão de conteúdos se mostrou bem 

adequada. 

 
Figura 21 :  Resposta dos alunos sobre conteúdo abordado no jogo 

Quando perguntados sobre a impressão final sobre o jogo: 86% dos estudantes 

acharam o jogo divertido e 14% classificaram-no como cansativo. Devido a amostragem ser 

pequena, isso indica que a ferramenta está no caminho certo, mas necessita mais observações. 

Em relação ao design das cartas e do tabuleiro, todos concordaram que era atraente e 

fácil de entender. 

Quando perguntados se o jogo contribui de alguma forma para a aprendizagem em 

Química, todos responderam que sim. Isto leva a crer que o jogo educativo é uma importante 
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ferramenta para promover um ensino-aprendizagem de Química de maneira mais leve e 

descontraída, porém sem deixar de lado o conteúdo da disciplina. 

Quando perguntados se achavam que a utilização de atividades diferenciadas, tornam 

o aprendizado melhor, a grande maioria (83%) acha que sim, e apenas 17% acha que não e 

prefere o ensino tradicional. Isso revela que a busca por alternativas metodológicas deve ser 

uma constante na prática docente. 

O jogo foi aplicado apenas em um colégio da rede particular do Rio de Janeiro, a ideia 

inicial era aplicar também na rede pública, porém devido a limitação do autor em relação ao 

tempo acabou se tornando inviável. A amostragem final foi inferior àquela desejada no início. 

Porém na perspectiva da criação e desenvolvimento do jogo foi uma experiência muito 

enriquecedora e divertida. O autor sempre sentiu prazer no ato de jogar e poder combinar isso 

com a prática docente foi uma experiência ímpar. Pelo que foi observado nas aplicações, o 

recurso atingiu o objetivo esperado, trazendo mais leveza e dinamismo para o ensino de 

Química. Houve dificuldades na elaboração do jogo, é uma tarefa difícil transportar conteúdos 

de Química para a forma de um jogo, o que pode explicar o fato de ainda termos poucos 

trabalhos nesta área. Foi necessário mudar e alterar diversos pontos do protótipo inicial, mas 

tudo isso serviu para enriquecer o aprendizado do autor durante este processo. 
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5. CONCLUSÕES 
 

Analisando de forma geral percebe-se que as discussões acerca do lúdico/jogos vem 

ganhando força nos últimos anos com um crescimento de publicações nos principais eventos 

nacionais de Química. Porém ainda é um campo em desenvolvimento e ainda tem muito para 

ser estudado e aprofundado. 

A maioria dos trabalhos analisados tem como foco o Ensino Médio, com alguns 

poucos voltados para o ensino superior. Um ponto a ser destacado é que existe uma 

quantidade significativa de trabalhos desenvolvidos para deficientes tanto visual, quanto 

auditivo. Isto pode ser muito útil na inclusão de pessoas com necessidades especiais. 

Quanto aos conteúdos de Química, observa-se que há predominância dos conteúdos de 

Química Geral, Química Orgânica e tabela periódica. Observa-se também que a descrição da 

grande maioria dos trabalhos ainda é pouco detalhada. Foca-se na aplicação da atividade 

lúdica, porém falta uma maior discussão sobre a elaboração da ferramenta, bem como os 

desdobramentos da aplicação.  

No que diz respeito a aceitabilidade por parte dos alunos nestes trabalhos analisados, 

verifica-se através de questionários e observações que a maioria possui um resultado positivo 

quanto a esse quesito. Isso indica o potencial pedagógico da proposta.   

Evidenciamos que os trabalhos dos eventos ao longo dos 5 anos analisados estão 

distribuídos em todas as diferentes Unidades Federativas, e as publicações são em sua maioria 

da Região Sudeste e Nordeste. Isso pode ser explicado pelo fato da maioria dos eventos em 

questão terem sido sediados por cidades destas regiões. Observa-se também que alguns 

estados tem um destaque maior na produção do lúdico, tais como Rio de Janeiro, São Paulo, 

Goiás, Minas Gerais e Pernambuco. Os estados do Sul do país ainda não aparecem muito nos 

eventos nacionais. 

Ainda há muito a ser desenvolvido na área, questões relativas aos níveis de ensino, aos 

conteúdos trabalhados, a fundamentação teórica utilizada, a forma de avaliação da atividade 

lúdica e da aprendizagem do aluno, o aprofundamento dos trabalhos em relação ao 

desenvolvimento da ferramenta. 

No que diz respeito ao interesse, percebe-se que a mudança do ensino tradicional 

proporcionada pela utilização do lúdico torna o aprendizado mais prazeroso e dinâmico, 

fazendo com que os estudantes se tornem mais participativos e envolvidos em relação aos 

conteúdos químicos que estão sendo abordados. 
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Apesar da amostragem ter sido inferior à desejada, a ferramenta desenvolvida foi uma 

experiência muito gratificante e enriquecedora. Atingiu-se o objetivo de promover uma 

aprendizagem mais leve, divertida e dinâmica. As respostas dos alunos participantes foi muito 

positiva, o que incentiva ainda mais a busca por desenvolver mais ferramentas como esta. 

Pretende-se num futuro aplicar o jogo em mais escolas, da rede pública e particular 

para obter-se mais resultados e fazer uma análise mais profunda à respeito do tema 

investigado. 

Acredita-se que o jogo desenvolvido possa servir de revisão para quem quiser utilizá-

lo nas salas de aula, por cobrar diversos conteúdos do Ensino Médio, se encaixa mais nesse 

âmbito. 

Durante a elaboração do recurso ficou claro a dificuldade e os desafios de se utilizar 

jogos no ensino de Química. É necessário dedicação e planejamento para conseguir explorar 

esta ferramenta. Essa dificuldade pode explicar a baixa quantidade de trabalhos nesta 

temática.  

Como futuro educador, acredito que a utilização de ferramentas didáticas como o jogo 

educativo promove uma aprendizagem mais agradável e mais significativa tanto na 

perspectiva do aluno como do professor. Creio que a utilização destes recursos impactam 

diretamente numa melhoria no ensino de Química.  

Este recurso quando bem utilizado, bem planejado e fundamentado se mostra uma 

ferramenta muito útil e com potencial enorme de romper com os paradigmas atuais de ensino 

maçante e desinteressante para os estudantes. 

Faço a ressalva de que apesar de todos os pontos discutidos ao longo deste trabalho, as 

aulas conteudistas, as práticas experimentais, bem como outros recursos também são bastante 

importantes no processo de ensino-aprendizagem. Estas também podem despertar o interesse 

do aluno e promover um ensino de qualidade. 

Finalizo este trabalho como um futuro professor que acredita numa nova forma de 

ensinar, na qual meus alunos participem ativamente deste processo. Acredito no ensino 

centrado cada vez mais no aluno com a mediação do professor para auxiliar que este objetivo 

seja alcançado da melhor forma possível. Buscarei sempre dar melhor de mim e ressalto que 

continuarei sempre pesquisando, aprimorando, ouvindo críticas e conselhos de alunos e 

colegas de profissão para continuar em constante evolução na minha prática docente. 
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 APÊNDICE 1 – TABELAS TOTAL DE TRABALHOS NOS EVENTOS 

 
Tabela 9 : Total de trabalhos das edições do CBQ 

CBQ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

TOTAL DE 
TRABALHOS 

1068 1167 1245 956 953 1491 6880 

TOTAL DE 
TRABALHOS QUE 

TRATAM DE JOGOS 

39 23 35 32 38 52 219 

PERCENTAGEM 
RELATIVA 

3,6
% 

1,9
% 

2,8
% 

3,3
% 

4% 3,5
% 

3,2% 

 
Tabela 10 : Total de trabalhos das edições do ENPEC 

ENPEC 2017 2015 2013 TOTAL 

TOTAL DE TRABALHOS 1335 1768 1526 4629 

TOTAL DE TRABALHOS 
QUE TRATAM DE JOGOS 

35 14 11 60 

PERCENTAGEM 
RELATIVA 

1.9% 0.8% 0.7% 1,3% 
 

 
Tabela 11 : Total de trabalhos das edições da RASBQ 

RASBQ 2016 2015 2014 2013 2012 TOTAL 

TOTAL DE 
TRABALHOS 

916 1263 1767 1372 1561 6879 

TOTAL DE 
TRABALHOS 

QUE TRATAM DE 
JOGOS 

5 4 14 8 3 34 

PERCENTAGEM 
RELATIVA 

0.5% 0,32% 0.8% 0.6% 0.20% 0,49% 

 

 
Tabela 12 : Total de trabalhos das edições do ENEQ 

ENEQ 2016 2012 TOTAL 
TOTAL DE TRABALHOS 1669 

 
931 2600 

TOTAL DE TRABALHOS QUE 
TRATAM DE JOGOS 

122 
 

83 205 

PERCENTAGEM RELATIVA 7.3% 8,9% 7,9% 
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 APÊNDICE 2 – TABELAS DE PUBLICAÇÕES POR REGIÃO NOS EVENTOS 
NACIONAIS 

Tabela 13 : Publicações por Região do Brasil do CBQ 

CBQ 2017 2016 2015 2014 2013 2012 TOTAL 

NORDESTE 
 

21 21 15 24 11 23 115 

SUDESTE 
 

8 
 

1 3 4 3 6 25 

NORTE 15 15 8 4 7 7 56 

SUL 3 0 0 1 1 0 5 

CENTRO-
OESTE 

5 1 6 1 2 3 18 

TOTAL 52 38 
 
 

32 34 23 39 219 

 
Tabela 14 : Publicações por Região do Brasil do ENPEC 

ENPEC 2013 2015 2017 TOTAL 
NORDESTE 3 3 1 7 

SUDESTE 4 8 17 
 

29 

NORTE 1 0 9 10 
SUL 2 0 4 6 

CENTRO-OESTE 1 3 4 8 

TOTAL 11 14 35 60 

 
Tabela 15 : Publicações por Região do Brasil da RASBQ  

 
RASBQ 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

NORDESTE 0 1 7 4 3 15 
SUDESTE 2 6 4 0 1 13 

NORTE 0 0 0 0 0 0 
SUL 1 0 0 0 0 1 

CENTRO-OESTE 0 1 3 0 1 5 
TOTAL 3 8 14 4 5 34 

 

  Tabela 16 : Publicações por Região do Brasil do ENEQ 

 
 
 

ENEQ 2012 2016 TOTAL 
NORDESTE 35 26 61 
SUDESTE 23 41 64 
NORTE 9 23 32 

SUL 5 15 20 
CENTRO-OESTE 11 17 28 

TOTAL 83 122 205 
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APÊNDICE 3  – TABELAS  DE PUBLICAÇÕES POR ASSUNTOS NOS EVENTOS 
NACIONAIS 

Tabela 17 : Publicações por assunto do CBQ  

CBQ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

ÁCIDO-BASE 2 0 0 0 0 1 3 
BALANCEAMENTO 0 0 0 1 0 1 2 

BIOQUÍMICA 0 0 0 0 1 1 2 
CÁLCULOS 

ESTEQUIOMÉTRICOS 
0 1 0 0 0 1 2 

DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA 0 1 0 1 0 1 3 
DIVERSOS 3 4 2 5 7 8 29 

ELETROQUÍMICA 1 0 0 1 1 0 3 
EQUILÍBRIO QUÍMICO 0 0 0 0 0 1 1 

FUNÇÕES INORGÂNICAS 2 0 1 2 1 4 10 
GASES 0 0 0 0 0 1 1 

LIGAÇÕES QUÍMICAS 1 0 4 2 0 3 10 
MODELOS ATÔMICOS 0 0 1 0 3 1 5 
QUÍMICA AMBIENTAL 0 0 2 1 2 0 5 

QUÍMICA GERAL 9 6 8 12 11 4 51 
QUÍMICA ORGÂNICA 10 7 6 5 6 8 47 

RADIOATIVIDADE 1 0 0 0 0 0 1 
REAÇÕES QUÍMICAS 0 0 0 0 0 4 4 

SEMELHANÇAS ATÔMICAS 0 0 0 0 0 1 1 
SOLUÇÕES 0 0 0 0 0 1 1 

TABELA PERIÓDICA 10 4 9 2 5 3 33 
TERMOQUÍMICA 0 0 0 0 1 0 1 

TRATAMENTO DE ÁGUA 0 0 0 0 0 2 2 
TOTAL 39 23 34 32 38 51 217 

 
Tabela 18 : Publicações por assunto do ENPEC 

ENPEC 2013 2015 2017 TOTAL 

BIOLOGIA 1 6 10 17 
DIVERSOS 2 1 9 14 

FÍSICA 0 0 6 6 
INTERDISCIPLINAR 0 0 2 2 

LIGAÇÕES QUÍMICAS 2 0 0 2 
MODELO ATÔMICO 1 0 0 1 
QUÍMICA FORENSE 0 2 1 3 

QUÍMICA GERAL 3 1 1 5 
QUÍMICA ORGÂNICA 0 0 3 3 

RADIOATIVIDADE 0 1 0 1 
TABELA PERIÓDICA 0 1 1 2 

TERMOQUÍMICA 1 1 0 2 
TRATAMENTO DE 

ÁGUA 
1 0 1 2 

TOTAL 11 14 35 60 
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Tabela 19 : Publicações por assunto na RASBQ  
RASBQ 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

ÁCIDO-BASE 0 0 1 0 0 1 
BIOQUÍMICA 0 0 1 0 0 1 

EQUILÍBRIO QUÍMICO 0 0 1 1 0 2 
GEOMETRIA MOLECULAR 0 1 0 0 0 1 

LIGAÇÕES QUÍMICAS 0 1 0 0 0 1 
OUTROS 1 2 3 0 1 7 

QUÍMICA GERAL 2 2 2 0 3 9 
QUÍMICA ORGÂNICA 0 1 5 2 0 8 
TABELA PERIÓDICA 1 1 1 1 1 5 

TOTAL 4 8 14 4 5 35 

 
Tabela 20 : Publicações por assunto no ENEQ 

ENEQ 2012 2016 TOTAL 

ÁCIDO E BASE 0 2 2 

BALANCEAMENTO  0 1 1 

BIOQUÍMICA 2 5 7 

CINÉTICA QUÍMICA 1 3 4 

DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA 0 2 2 

EQUILÍBRIO QUÍMICO 1 1 2 

ESTRUTURA ATÔMICA 1 2 3 

FUNÇÕES INORGÂNICAS 4 5 9 

GEOMETRIA MOLECULAR 1 1 2 

LIGAÇÕES QUÍMICAS 3 5 8 

MODELOS ATÔMICOS 1 3 4 

DIVERSOS 15 20 35 

POLÍMEROS 0 1 1 

QUÍMICA AMBIENTAL 2 2 4 

QUÍMICA FORENSE 1 2 3 

QUÍMICA GERAL 16 12 28 

QUÍMICA ORGÂNICA 20 30 50 

REAÇÕES DE OXIRREDUÇÃO 0 2 2 

SOLUÇÕES 1 2 3 

RADIOATIVIDADE 1 0 1 

TABELA PERIÓDICA 12 20 32 

TERMOQUÍMICA 1 1 2 

TOTAL 83 122 205 
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APÊNDICE 4 - QUESTIONÁRIO APLICADO APÓS A PRIMEIRA TESTAGEM. 

 
Os Participantes: 

Para a realização do questionário convidei quatro graduados/graduandos em 

Licenciatura em Química a participar da pesquisa através do questionário. Por questões éticas 

os nomes dos voluntários serão preservados e eles serão identificados assim:  

 

Voluntário A – idade: 29 anos, sexo: masculino, formação acadêmica: Licenciatura em 

Química pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 

 Voluntário B – idade: 23 anos, Sexo: masculino; formação acadêmica: Licenciatura em 

Química pela Universidade Federal Fluminense. 

Voluntário C – idade: 24 anos, sexo: masculino; formação acadêmica: Cursando Licenciatura 

em Química pela Universidade Federal Fluminense. 

Voluntário D – idade: 26 anos, sexo: feminino; formação acadêmica: Licenciatura em 

Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

 Instrumentos de pesquisa 

  Ao realizar questionário foram construídas perguntas abertas envolvendo aspectos 

importantes sobre o jogo didático, com objetivo de levantar dados para a pesquisa todas às 

questões foram pré-determinadas e antes de entregar o questionário aos voluntários foi 

esclarecido que a participação preservaria o anonimato.  

A aplicação aconteceu no dia 25/06/2018. 

 

Análise de dados e discussão 

 

1ª Pergunta: O que você achou sobre a jogabilidade deste jogo numa visão geral? Achou 

o jogo divertido? 

Voluntário A: O jogo é bem divertido e dinâmico. Apesar de ser um jogo de turnos, ele não é 

monótono. Achei bastante competitivo e desafiador. 
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Voluntário B: Eu me diverti bastante, gosto muito de jogos investigativos e acho que o 

casamento deste tipo de jogo com a disciplina de Química deu muito certo! 

Voluntário C: O jogo é bem interessante. O fato de você ter que solucionar um caso antes 

dos seus oponentes desperta um espírito competitivo bastante divertido. 

Voluntário D: Apesar de não gostar muito de jogos de tabuleiro, achei o jogo bem fácil de 

entender e divertido. Em alguns momentos acho que ele é pouco dinâmico pelo fato de você 

ter que esperar os seus oponentes jogarem. 

 

2ª Pergunta: O que você achou do design do jogo?  

Voluntário A: Gostei do fato do tabuleiro retratar figuras relevantes na história da Química. 

Acho que é uma parte que os professores costumam deixar de lado 

Voluntário B: O tabuleiro é bem simples de entender. Não gostei tanto do fato de só ser 

possível pedir a pista na casa exata na qual a seta indica. 

Voluntário C: Gostei bastante do design, não faria alterações. 

Voluntário D: Não estou acostumado a jogar jogos de tabuleiro, mas achei o design bastante 

agradável. 

 

3ª Pergunta: O que você achou dos casos jogados? 

Voluntário A: Achei todos muito interessantes. Acho que num jogo de investigação é 

fundamental ter casos que despertem o interesse do aluno. 

Voluntário B: Gostei muito! Principalmente do que envolveu assassinatos, acho que combina 

bastante com esse tipo de jogo. 

Voluntário C: Achei todos bastante divertidos, especialmente o caso do envenenamento. 

Voluntário D: Achei todos bastante interessantes. 

 

 4ª Pergunta: Você acha que esse jogo poderia contribuir para o ensino-aprendizagem de 

Química? 
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Voluntário A: Com certeza, os alunos tem que se utilizar de diversos conteúdos relativos a 

Química para resolver os casos. Acho que é uma ótima ferramenta para despertar o interesse 

dos alunos. 

Voluntário B: Sim, é uma forma muito mais divertida de se praticar o conteúdo, 

principalmente se comparada com o método tradicional de se fazer um monte de exercícios.  

Voluntário C: Sim. O jogo aborda diversos conteúdos de Química, então o aluno tem que 

fazer constantes associações entre os conteúdos aprendidos para resolver os casos. 

Voluntário D: Sim. Sou totalmente a favor de jogos didáticos no auxílio do ensino-

aprendizagem de Química.  

 

5ª Pergunta: Na sua visão o jogo é fácil de se compreender? Houve dúvidas ao jogar? 

Voluntário A: As regras em si foram bem tranquilas de entender. A jogabilidade é bem 

simples; 

Voluntário B: Sim, achei o jogo bem fácil de entender.  

Voluntário C: Sim. A jogabilidade em si é bem fácil. Porém alguns casos exigem bastante 

atenção para conseguir resolvê-los 

Voluntário D: Sim. Não houve dúvidas alguma durante o jogo. 

 

6ª Pergunta: Você faria alguma sugestão ou crítica? 

Voluntário A: Não, achei o jogo excelente da forma em que está. 

Voluntário B: Não. 

Voluntário C: Acho que poderiam ser feitos casos mais fáceis, para conseguir abranger uma 

maioria de alunos. Talvez categorizar os casos por nível. 

Voluntário D: Pensaria em alguma forma de tornar o jogo mais dinâmico, mas não sei 

exatamente como. 
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APÊNDICE 5 - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DE ENSINO MÉDIO 

 
DETETIVE QUÍMICO 

 
Por favor, gostaríamos que respondessem as questões abaixo para nos ajudar a melhorar este 
jogo. Todos os dados são coletados anonimamente e somente serão utilizados no contexto 
desta pesquisa.  
 
 
1 . Idade: _____ 
 
2 . Sexo:  (F)    (M) 
 
3 . Série do E.M: _____´ 
 
4. Você tem dificuldade na disciplina de Química? 
 
• Sim       • Não • Pouco  • Às vezes   •Sempre 
 
5. O seu professora já utilizou jogos didáticos em sala de aula? 
 
• Sim       • Não • Pouco  • Às vezes   •Sempre 
 
6 . Classifique o jogo em nível de dificuldade 

 
• Muito Fàcil       • Fácil  • Médio   • Díficil 
 
7. Qual a sua impressão final sobre o jogo ? 
 
• Divertido       • Cansativo  • Sem sentido 
 
Outro : _____________________________________________ 
 
8. O design do jogo é atraente (interface ou objetos, como cartas ou tabuleiros). 
 
• Sim, é fácil de entender       • Não, achei confuso  
 
Outro : _____________________________________________ 
 
9. Quanto ao conteúdo :  
 
• Aprendi coisas novas       • Já sabia tudo  • Foi bom para relembrar o que já sabia 
 
Outro : _____________________________________________ 
 
10. As regras do jogo são claras? 
 
• Sim       • Não 
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11. O jogo contribui de alguma forma para minha aprendizagem na disciplina 
 
• Sim       • Não   
 
12. Você acha que usar atividades diferenciadas, como jogos didáticos, torna o 
aprendizado melhor? 
 
• Sim       • Não   
 
13. Caso  queira, deixe aqui comentários e ideias que possam melhorar esse jogo: 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 6 -REGRAS DO DETETIVE QUÍMICO 

 

DETETIVE QUÍMICO 

Regras: 

 Escolhe-se um caso entre os cinco disponíveis no jogo. Cada participante recebe um papel 

onde serão anotadas as pistas e demais informações que ajudem na solução do caso. Um 

dos participantes (preferencialmente o professor) lê aos demais o caso.  

 Para iniciar o jogo, cada participante coloca o peão na casa com o símbolo da IUPAC. 

Todos jogam um dado para definir a ordem dos participantes no jogo. Definida a ordem, 

cada jogador, na sua vez deve jogar dois dados e andar pelo tabuleiro o número de casas 

correspondente ao valor obtido na soma dos dados. Se conseguir chegar à entrada de um 

dos locais indicados no tabuleiro pela seta vermelha, o participante em questão lê a pista e 

faz as anotações pertinentes (importante ressaltar que somente o participante que chegou 

ao local pode ter acesso a essa pista, os demais jogadores tem que ir também neste local 

para ter acesso). 

 Os peões só podem ser movidos na horizontal e/ou vertical, podendo passar por cima ou 

ocupar a mesma casa que outro peão esteja ocupando.  

 O jogo termina quando um dos participantes desvenda o caso, vai ao ponto de partida do 

tabuleiro (símbolo da IUPAC) e lê no verso da carta do caso. Se a sua conclusão estiver 

correta o jogo termina, se estiver errada, esse participante sai do jogo. O processo continua 

até que alguém desvende o caso. 
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APÊNDICE 7 – CASOS DO DETETIVE QUÍMICO 
 

CASO 1 – VAZAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO DESCONHECIDO 

 
Sherlock Holmes e eu (Dr. Watson) ficamos sabendo pelos jornais matutinos de que um grave 

acidente ocorrera em uma das vias mais importantes do Brasil. Vou passar para vocês agora, a 

narração dos fatos: 

“ O motorista do caminhão que carregava um produto químico não identificado, 

dormiu ao volante e colidiu com um poste. O caminhão acabou virando com o impacto e o 

produto que ele carregava vazou na via”. 

Como a natureza da substância é desconhecida, Holmes e Watson tem que descobrir o 

mais rápido possível qual a substância em questão e tomar as medidas apropriadas para 

remediar o vazamento da mesma. 

Holmes e Watson pegaram seu bloco de anotações e partiram para resolver o caso. 

  

Holmes precisa saber a resposta para três perguntas e assim resolver esse caso, são elas: 

a) Qual a substância misteriosa que vazou do caminhão ? 

b) Qual substância ele utilizará para remediar o vazamento? 

c) A quantidade da substância que usará para remediar o vazamento? 

 

As pistas para o caso: 

01 Marie Curie: A substância que vazou do caminhão, ao ser medida com uma fita de pH 

universal apresentou pH menor que 7 e é composta por um Halogênio do 3 período e não 

contém oxigênio. 

01 Ernest Rutherford: A substância que vazou do caminhão  possuía concentração molar de 

1 mol/L 

01 Jonh Dalton: O volume total do caminhão era de 3000 L e ele estava cheio quando saiu da 

garagem 

01 Niels Bohr: A reação que irá eliminar a substância que vazou do caminhão é uma reação 

de neutralização 

01 Linus Pauling: A substância que deve ser utilizada para neutralizar a substância na via 

possui apenas uma hidroxila, sendo uma base com um metal alcalino do 3º período  

01 Antoine Lavoisier: A substância que foi derramada quando testada com Zinco, formou 

Cloreto de Zinco e liberou Hidrogênio. 
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01 Dimitri Mendeleev: A substância que deve ser utilizada para neutralizar a que foi 

derramada na pista é de 2M 

 

A solução do caso: 

- O jogador ganhará 1 ponto por cada um desses personagens visitados: Marie Curie, 

Lavoisier e Niels Bohr. 

- O jogador ganhará 5 pontos ao acertar cada pergunta abaixo e que esteja anotado na sua 

caderneta: 

 

a) Qual a substância misteriosa que vazou do caminhão ? 

 

Resposta: Ácido Clorídrico – HCl 

 

b) Qual substância ele utilizará para remediar o vazamento? 

 

Resposta: Hidróxido de Sódio - NaOH 

 

c) A quantidade da substância que usará para remediar o vazamento? 

 

Resposta: 150L de NaOH 

 

HCl + NaOH --- NaCl  + H2O 

 

0,5M . 300L = 2M . V NaOH 

VNaOH = 150L 

 

Aborda :   - reação de neutralização 

     - estequiometria 

     - soluções ( concentração, molaridade) 

     - Dissociação 

     - Nomenclatura 

CASO 2 – ASSASSINATO POR ENVENENAMENTO DE TRIÓXIDO DE ARSÊNIO 
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Era uma tarde chuvosa no Rio de Janeiro, Holmes e Watson estavam jogando uma 

partida de xadrez quando o delegado da Polícia Federal bateu na porta. Um assassinato de um 

importante político do cenário nacional ocorrera na noite anterior e o delegado precisava de 

ajuda para desvendar o crime.  

“Robert, me conte todos os detalhes que sabe a respeito do caso e, por favor, tente não 

esquecer nenhum detalhe”, disse Holmes. “Claro”, respondeu Robert e assim iniciou a sua 

narrativa: 

“Encontramos o corpo do político ontem em sua casa, ele foi encontrado na sala de 

jantar com o rosto caído dentro do prato de comida. A principal suspeita é de envenenamento, 

porém precisamos de ajuda para descobrir a substância que causou a morte e para isso 

precisamos da sua ajuda.” O jogo começou e para resolver esse caso, Holmes precisa saber a 

resposta de DUAS perguntas, e são elas: 

 

a) Qual a substância misteriosa causou o envenenamento do político? 

b) Qual a dose em miligramas (mg) que o político ingeriu causando assim sua morte? 

 

As pistas para o caso: 

 

02 Marie Curie: - O composto que causou o envenenamento está na forma de um óxido. 

02 Ernest Rutherford: O óxido é formado por um elemento que possui 4 camadas 

02 Jonh Dalton: O óxido é formado por um elemento do grupo do Nitrogênio  

02 Niels Bohr: O óxido é formado por um elemento com camada de valência p3 

02 Linus Pauling: O elemento que forma o óxido que causou o envenenamento possui NOX 

= +3 

02 Antoine Lavoisier: A dose letal ingerida foi de 0,001 mols do óxido 

02 Dimitri Mendeleev: A dose letal ingerida foi de 6 x 10 20 moléculas do óxido 

 

 

A solução do caso: 

 

- O jogador ganhará 1 ponto por cada um desses personagens visitados: Jonh Dalton e Niels 

Bohr. 

- O jogador ganhará 5 pontos ao acertar cada pergunta abaixo e que esteja anotado na sua 
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caderneta: 

 

a) Qual a substância misteriosa causou o envenenamento do político? 

 

Resposta: Trióxido de Arsênio – As2O3 

 

 b) Qual a dose em gramas que o político ingeriu causando assim sua morte? 

 

Resposta: 198 miligramas  

 

 

 

Aborda :  - tabela periódica 

    - propriedades periódicas 

    - distribuição eletrônica 

                 - Mol 
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CASO 3 – ASSASSINATO POR NICOTINA NA GARGANTA 

 

Holmes estava inquieto. Havia duas semanas que nenhum caso chegava as suas mãos. 

Ele fumava seu cachimbo de frente para a janela, quando exclamou: “Nossos dias tediosos 

acabaram Watson! O delegado Robert vem subindo a rua”. Não demorou muito e ele entrou 

no apartamento. Sentou na poltrona e solicitou a ajuda do meu amigo. Aceitando de todo o 

prazer, Holmes pediu para narrar os principais fatos, sem esquecer-se de nada. 

“Bem, no sábado à tarde, um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro foi encontrado 

morto em sua residência. Ao que tudo indica, foi vítima de um infarto. Porém, o que é 

estranho é que este homem estava com os exames em dia e em ótima forma física, o que me 

levou a desconfiar do infarto. Uma análise foi feita e uma substância misteriosa foi encontrada 

em sua garganta”. 

Para a solução desse mistério, Holmes precisará encontrar a resposta para a seguinte 

pergunta: 

a)    Qual a substância química encontrada na garganta do homem? 

 

As pistas para o caso: 

 

03 Marie Curie: - É uma substância orgânica e contém dois heterociclos. 

03 Ernest Rutherford: Apresenta duas funções amina, sendo uma delas terciária.  

03 Jonh Dalton: - Possui a fórmula molecular C10H14N2 

03 Niels Bohr: Possui um anel de 5 carbonos com um Nitrogênio como heteroátomo e um 

anel de 4 carbonos com Nitrogênio como heteroátomo  

03 Linus Pauling: O anel de 5 carbonos apresenta somente carbonos sp2 

03 Antoine Lavoisier: Possui 162 gramas por mol 

03 Dimitri Mendeleev: O anel de 5 carbonos está conectado no outro anel, somente por um 

carbono. 

 

A solução do caso: 

- O jogador ganhará 1 ponto por cada um desses personagens visitados: Mendeleev, Lavoisier 

e Pauling 

- O jogador ganhará 5 pontos ao acertar cada pergunta abaixo e que esteja anotado na sua 

caderneta: 
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a)    Qual a substância química encontrada na garganta do homem? 

Resposta: Nicotina 
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CASO 4 – CONTENÇÃO DE RADIAÇÃO 
   

Mais uma vez temos a visita do delegado Robert, que está desesperado por ajuda. 

Imediatamente ele nos conta o caso em que está envolvido. Todo tempo economizado é 

necessário, pois cada minuto é precioso: 

 “Houve um grande acidente nuclear na usina de Angra II, pouco sabe-se sobre o ocorrido. 

Necessitamos que você reúna o máximo de informações possíveis acerca da natureza da 

radiação para que junto com os especialistas, consigamos evitar uma catástrofe que afetaria 

toda a população do Rio de Janeiro” 

Holmes e Watson devem resolver este caso o mais rápido possível e para evitar a tragédia 

precisará encontrar as respostas para as seguintes perguntas : 

 

a) Qual o elemento radioativo envolvido no acidente? 

b) Qual a reação radioquímica envolvida no acidente? 

 

04 Marie Curie: È uma reação de decaimento radioativo. 

04 Ernest Rutherford: O elemento radioativo possui número atômico 92.  

04 Jonh Dalton: - São emitidas 8 partículas alfa no processo 

04 Niels Bohr: O elemento originado no decaimento está localizado no grupo do carbono 

04 Linus Pauling: São emitidas 6 partículas Beta no processo de decaimento. 

04 Antoine Lavoisier: A massa do elemento radioativo é 238u 

04 Dimitri Mendeleev: Não tenho pistas para lhe dar 

 

A solução do caso: 

- O jogador ganhará 1 ponto por cada um desses personagens visitados: Mendeleev, Borh e  

Lavoisier 

- O jogador ganhará 5 pontos ao acertar cada pergunta abaixo e que esteja anotado na sua 

caderneta: 

a)    Qual o elemento radioativo envolvido no acidente? 

Resposta: Urânio:   238U92 

 

b)Qual a reação radioquímica envolvida no acidente? 

Resposta:   
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CASO 5– SENHA QUÍMICA 

Eram 2 da manhã, Sherlock e Watson já estavam dormindo quando de repente o 

celular de Sherlock tocou. Do outro lado da linha falava o delegado Robert : “ Sherlock, 

temos um grave problema: Acabamos de encontra uma bomba numa das estações do metrô e 

para desativá-la é necessário uma senha. Temos pouco tempo para decifrar a senha correta e 

erros irão gerar incontáveis mortes. Precisamos da sua ajuda imediatamente. Levante, tome 

um café e se prepare, pois tem um helicóptero a caminho”  

Holmes e Watson devem encontrar a senha o quanto antes e assim evitar a explosão da 

bomba no metrô 

a) Descobrir a senha para desarmar a bomba 

 

05 Marie Curie: A primeira letra da senha é um elemento que tem distribuição eletrônica 

1s22s22p3 

05 Ernest Rutherford: A segunda letra da senha é um elemento com número atômico 15 

05 Jonh Dalton: - A terceira letra da senha é um elemento com 2 camadas e 6 elétrons na 

camada de valência 

05 Niels Bohr: A quarta letra da senha é um elemento que está localizado na família dos 

calcogênios e possui 3 camadas 

05 Linus Pauling: A quinta letra da senha é elemento metal alcalino localizado no quarto 

período da tabela periódica 

05 Antoine Lavoisier: A sexta letra da senha é um elemento localizado no grupo dos 

Halogênios com subnível mais energético sendo 5p5 

05 Dimitri Mendeleev: A senha possui 6 dígitos e não é uma palavra existente. 

 

A solução do caso: 

- O jogador ganhará 1 ponto por cada um desses personagens visitados: Mendeleev, Borh e  

Lavoisier 

- O jogador ganhará 5 pontos ao acertar cada pergunta abaixo e que esteja anotado na sua 

caderneta: 

 

a)    Qual a senha que desarmará a bomba ? 

Resposta:  NPOSKI 
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