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RESUMO 

Este trabalho traz como proposta avaliar o impacto da aplicação e avaliação de técnicas de 

gamificação no ensino de química, especificamente em funções Inorgânicas. A gamificação 

(gamification no inglês) vem sendo utilizada como uma forma de estimular o engajamento, 

provocar mudanças comportamentais e despertar a motivação por meio da sistemática e dos 

mecanismos existentes nos jogos.  

Pode-se dizer que um dos grandes obstáculos identificados por profissionais da educação, ao 

longo do processo de ensino e aprendizagem, está na desmotivação vista nos alunos em 

aprender os conteúdos desenvolvidos em sala de aula. A introdução de jogos pedagógicos como 

recurso didático visa promover um ambiente no qual os alunos sejam os protagonistas do seu 

processo de ensino-aprendizagem. Para este trabalho foi elaborado um jogo de tabuleiro 

chamado Desafio da Química, o qual consiste na aplicação de conhecimentos acerca das 

caraterísticas das funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos. A avaliação do impacto das 

técnicas de gamificação foi realizada com base em resultados de estudos presentes na literatura. 

No futuro, pós-pandemia, espera-se a aplicação deste jogo em sala de aula, de modo a expandir 

os resultados.  

 

Palavras-chaves: gamificação, jogos pedagógicos, funções inorgânicas, recursos didáticos, 

ensino de química.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work aims to evaluate the impact of the application of gamification techniques in the 

teaching of chemistry. The use of gamification stimulate engagement, provoke behavioral 

changes, and awaken motivation through the system and mechanisms existing in games. One 

of the major obstacles identified by education professionals, throughout the teaching and 

learning process, is the lack of motivation seen by students in learning the content developed 

in the classroom. The introduction of educational games as a teaching resource aims to promote 

an environment in which students are the protagonists of their teaching-learning process. For 

this work, we created a board game called Chemistry Challenge, which consists of the 

application of knowledge about the characteristics of inorganic functions: acids, bases, salts, 

and oxides. The impact assessment of the gamification techniques based on the results of studies 

in the literature. In the future, post-pandemic, it is expected to apply this game in the classroom, 

to expand the results. 

 

Key words: gamification, pedagogical games, inorganic functions, didactic resources, 

chemistry teaching.
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1. INTRODUÇÃO 
 

Despertar o interesse dos alunos pela aprendizagem dos conteúdos de química é um 

desafio encarado por muitos docentes. Por conta de um sistema de ensino ainda muito 

engessado, muitos profissionais da educação ainda se veem presos a modelos tradicionais e a 

avaliações somativas, que não despertam esse interesse e não criam um ambiente de estímulo à 

aprendizagem. 

Para uma avaliação formativa é necessária a participação ativa do aluno, seja ela total 

ou parcial. Por meio do presente estudo, fez-se uma análise das turmas de química do Colégio 

Estadual Nelson Gonçalves, bem como suas relações com o ambiente escolar e com a disciplina 

de química. A unidade escolar se localiza no bairro Volta Grande III, na cidade de Volta 

Redonda - RJ, que se encontra dentro do complexo Santo Agostinho, um dos mais populosos 

da cidade, tendo cerca de 30 mil habitantes (ALVES, 2018). 

O método de avaliação aplicado para os alunos dos 3 anos do ensino médio do Colégio 

Estadual Nelson Gonçalves é majoritariamente somativo. As provas aplicadas compõem 40% 

da nota do aluno, sendo que os outros 60% da nota podem ser compostos de outros instrumentos 

avaliativos de acordo com a escolha do professor. Com base na observação realizada, 

identificou-se a necessidade de implementação de recursos didáticos diferentes dos tradicionais 

e elaborou-se um jogo de tabuleiro voltado para o ensino de funções inorgânicas.  

A aplicação de jogos no ensino possibilita que estes jovens se sintam como parte 

integrante e atuante do processo de ensino e aprendizagem, a partir da criação de um ambiente 

desafiador para solução de problemas, no qual eles são protagonistas. Considerando a teoria 

sociointeracionista de Vygotsky, as experiências, bem como as trocas sociais, são pontos 

essenciais para o desenvolvimento dos indivíduos. A interação entre indivíduos participantes é 

uma característica das técnicas de gamificação, presentes nos jogos, que estimula a troca de 

experiências, impulsionado a aprendizagem e, consequentemente, o desenvolvimento dos 

alunos. 

Tendo em vista a situação de pandemia pelo novo coronavírus e a suspensão das aulas 

presenciais, não foi possível a aplicação do jogo desenvolvido. A fim de se realizar uma 

projeção dos resultados esperados com a aplicação do jogo e verificar a eficiência do uso deste 

recurso didático para aprendizagem, foram analisados trabalhos com propostas similares, 

envolvendo a aplicação de jogos para o ensino de conteúdos de química. 
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2. OBJETIVOS
 

Objetivo geral 

Apresentar as técnicas de gamificação como forma de potencializar a aprendizagem dos 

conteúdos de química. 

 

Objetivos específicos 

Apresentar as dificuldades encontradas no ensino de química; 

Elaborar um jogo didático inserindo-o como uma metodologia ativa, tornando o ensino 

de funções inorgânica mais atrativo e, posteriormente, apresentar os efeitos de jogos didáticos 

no processo de ensino e aprendizagem; 

Propor um jogo didático como uma alternativa de instrumento avaliativo formativo, para 

o ensino de funções inorgânicas. 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

De acordo com Furió et al.  (2013, apud Busarello et al., 2014, p.13) os jogos, além de 

proporcionarem prazer, são um meio de o indivíduo desenvolver habilidades cognitivas, 

estimular a concentração e a memória. Segundo Busarello et al. (2014, p.15), “a gamificação 

tem como base a ação de se pensar como em um jogo, utilizando as sistemáticas e mecânicas 

do ato de jogar em um contexto fora do jogo”. 

Segundo Sanmartí (2007) os conteúdos transmitidos e os procedimentos aplicados para 

a avaliação são fatores que condicionam o processo de ensino e aprendizagem. Esses fatores 

causam impacto tanto na forma como o professor ensina, como na forma que os alunos estudam 

e aprendem. Segundo Filho et al. (2012), existem três tipos de avaliações que podem ser 

aplicadas pelos professores: avaliação diagnóstica, avaliação somativa e avaliação formativa. 

A avaliação diagnóstica permite que o professor identifique o desenvolvimento do aluno, bem 

como seus progressos e suas dificuldades. A avaliação somativa é mais voltada para um modelo 

de ensino conservador e não abrange a questão do desenvolvimento do aluno. Já a avaliação 

formativa busca uma identificação das principais dificuldades e insuficiências na aprendizagem 

dos conteúdos desde suas origens. 

Para Santos (2016), a articulação entre duas práticas avaliativas, neste caso a avaliação 

formativa e a somativa, pode promover a alteração da realidade atual, levando os professores a 
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buscarem por métodos que ajudem no aprendizado dos alunos. Ainda de acordo com a autora, 

a responsabilidade de definir estratégias apropriadas à operacionalização de uma prática 

avaliativa com uma dada finalidade, em um contexto educacional, tem uma tendência em ser 

distinta.  

Para Sanmartí (2007), quando os erros cometidos pelos alunos são identificados é 

possível propor atividades complementares, fazer uma autoavaliação do próprio modo como 

está sendo conduzida a aula e revisar a forma de ajudar e compreender os alunos. Segundo o 

autor, é comprovado que somente o próprio aluno pode corrigir seus erros, quando se dá conta 

do porquê desua decisão errada. Desse modo, para Sanmartí (2016), a função do professor deve

ser compartilhar com os alunos esse processo de avaliação. A utilização de jogos pode trazer a 

abertura necessária para que se tenha uma avaliação formativa do aluno, pois eles proporcionam 

um ambiente no qual errar é possível. 

O estudo da influência dos jogos e brincadeiras sobre o desenvolvimento cognitivo 

humano foi um dos objetos de investigação do teórico Lev Semionovich Vygotsky. Para 

Vygotsky (2016), do ponto de vista do desenvolvimento, quando um jogo é definido baseando-

se na ideia de dar prazer, pode ser que esse desenvolvimento não seja alcançado de maneira 

satisfatória, pois outras ações podem garantir um prazer superior. O autor traz o exemplo de 

uma criança que sentiria tanto prazer chupando uma chupeta, quanto jogando um jogo. Alguns 

alunos somente se sentirão atraídos se acharem o resultado interessante e alguns deles podem 

apresentar um sentimento de desagrado, se o resultado for negativo. Desse modo, o autor afirma 

que definir o jogo com base no prazer não é o correto.  

Segundo Vygostsky (2016), devem ter relevância maior questões como as necessidades, 

as inclinações e as motivações da criança para uma análise do jogo. O autor baseia-se no 

desenvolvimento cognitivo da criança, no entanto, podemos estender essas mesmas 

considerações para o presente estudo, que aborda jovens e adolescentes. Quanto às questões 

que devem ser levadas em consideração no jogo, se faz de extrema importância a conexão entre 

o jogo e a avaliação formativa, pois essa forma de avaliação, de acordo com Filho et al. (2012), 

irá mapear as necessidades dos alunos, identificando insuficiências ao longo do processo de 

ensino e aprendizagem.  

A motivação citada por Vygotsky e as considerações apontadas por Filho et al (2012), 

são essenciais para o ensino de química, que demanda estratégias diferenciadas para que sejam 

contornadas dificuldades inerentes da área e os tabus e preconceitos que a mesma carrega ao 
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longo da história, de que trata-se de uma disciplina difícil tanto para se aprender, como para 

lecionar. 

 

3.1 DIFICULDADES NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE QUÍMICA 
 

O ensino de ciências geralmente é feito mostrando-se conteúdos que se encontram em 

livros como uma verdade inabalável (MOREIRA e SOUZA, 2016) e, frequentemente, os 

conteúdos de química são ensinados de forma tradicional. O ensino tradicional, segundo 

Libâneo (2013), é aquele no qual o conteúdo é transmitido aos alunos, os exercícios são feitos 

de maneira mecânica e com o objetivo de memorização de definições e fórmulas.  

Tal maneira de apresentar os conteúdos limita o processo criativo do aluno, além de 

implicar em uma maior dificuldade de assimilação e consequente desinteresse. Para os 

problemas de assimilação de conteúdos, os professores buscam aplicar a contextualização. No 

entanto, a contribuição da contextualização para a assimilação e aprendizagem dos conteúd os 

somente será efetiva se estiver relacionada com a realidade dos alunos. 

Para Santos et. al (2013), as limitações na aprendizagem de química pelos alunos “estão 

relacionadas com as dificuldades de abstração de conceitos, elaboração e compreensão de 

modelos científicos e o surgimento de concepções alternativas”. Desse modo, o ensino de 

ciências requer que o professor explore a utilização de recursos didáticos que auxiliem na 

aprendizagem destes conteúdos.  

Os recursos didáticos devem despertar o senso crítico do aluno, algo para além da

memorização de conteúdos constantes nos livros, e desenvolver um ambiente que desperte o 

interesse pelo conhecimento químico. Dependendo da infraestrutura da escola e das 

“ferramentas” disponibilizadas, a busca pelo recurso didático ideal pode ser um obstáculo e, 

neste caso, o profissional da educação deve lançar mão de sua criatividade.   

A gamificação do conteúdo de química a ser ensinado, que consiste em aplicar 

sistemáticas e mecânicas do ato de jogar, pode estimular o engajamento dos alunos para a 

participação nas aulas, além de possibilitar a construção do conhecimento por meio da interação 

que ocorre durante a dinâmica do jogo. Neste cenário, o desenvolvimento de jogos representa 

uma boa alternativa de recurso didático, ou até mesmo de instrumento avaliativo, uma vez que 

os jogos apresentam elementos adaptáveis ao contexto escolar e da turma, bem como ao 
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conteúdo a ser ensinado, tornando-se numa atividade lúdica atuando no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

 3.2 O ENSINO LÚDICO E OS JOGOS DIDÁTICOS 
 

As atividades lúdicas, no âmbito educacional, são capazes de proporcionar um ambiente 

de estímulo à aprendizagem, por se tratarem de atividades prazerosas e que despertam a 

imaginação. De acordo com Soares (2004, apud Lima et. al, 2011), trata-se de uma ação 

divertida, independente do contexto linguístico, que não considera os objetos envolvidos. Para 

Kishimoto (1999, apud Silva; Mettrau; Barreto, 2007), as situações lúdicas vão apresentar um 

viés educativo quando desenvolvidas com o propósito de estimular certos tipos de 

aprendizagem.  

Segundo Neta e Castro (2017, p. 197) “o lúdico é o ambiente pelo qual a criança 

desenvolve sua iniciativa, retrata seus anseios, assimila as regras sociais, trabalha com ensaios 

que até então não se consegue fazer imediatamente no mundo concreto”. Para os autores, os 

jogos educativos apresentam funções lúdicas e funções educativas, que devem ser bem 

definidas. A função lúdica é referente ao prazer e à diversão proporcionados pelo jogo, já a 

função educativa se refere à construção do conhecimento. Tais funções devem estar em 

equilíbrio para que se atinja o objetivo esperado.  

A incessante busca por estimular o interesse dos alunos para a aprendizagem dos 

conteúdos de química, tem impulsionado estudos voltados para a uso das atividades lúdicas e 

de jogos no ensino. Para Cunha (2012), o interesse do estudante é o que move o processo de 

aprendizagem, ao passo que o professor carrega consigo a missão de ser gerador de situações 

estimuladoras para esta aprendizagem.  Segundo a autora, os jogos se enquadram como 

instrumentos motivadores para aprendizagem dos conteúdos de química pelos alunos, 

auxiliando no processo de construção do pensamento. Já para os professores, os jogos atribuem 

a condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. Se aplicado como um 

instrumento avaliativo, o jogo pode resultar em uma avaliação formativa dos alunos, pois ele 

permite uma participação ativa dos mesmos. Durante a dinâmica de aplicação dos jogos são 

estabelecidas interações entre os participantes.  
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3.3 ELEMENTOS DA GAMIFICAÇÃO 
 

No campo de implementação de jogos surge a ideia de gamificação que, de acordo com 

Kapp (2012), traz em seu significado o emprego de mecanismos, modelos e pensamentos de 

jogos com a finalidade de engajar e motivar pessoas, promovendo a aprendizagem e resolução 

de problemas em diferentes tipos de contextos. No contexto educacional, ainda de acordo com 

o autor, a gamificação proporciona a criação de ambientes de aprendizagem atraentes, nos quais 

os elementos empregados oferecem uma experiência enriquecedora ao aluno, que tem 

permissão para falhar e é incentivado a desenvolver o pensamento. No jogo, o aluno descobre

o seu erro de forma imediata, podendo então corrigir um erro conceitual antes que o mesmo

seja ancorado como correto. 

Para Garcia (2018), os objetivos e metas na gamificação devem ser SMART, ou seja, 

devem ser levados em consideração cinco atributos principais: S (Específico), M (Mensurável), 

A (Atingível), R (Relevante) e T (Temporal). Segundo Werbach e Hunter (2012, apud Costa e 

Marchiori, 2016, p. 48) existem três elementos para a avaliação e desenvolvimento da 

gamificação:  dinâmicas, mecânicas e componentes. 

As dinâmicas englobam os temas por volta dos quais o jogo se desenvolve, bem como 

as interações entre os jogadores e as mecânicas do jogo. As dinâmicas existem, mas não são 

explicitadas ao longo do jogo, como, por exemplo, relacionamentos, emoções e restrições de 

liberdade. As mecânicas são os elementos que orientam as ações que serão desenvolvidas ao 

longo do jogo, podendo ser representadas por meio de feedbacks (avaliações), challenges 

(desafios), badges (recompensas), vitórias etc. Os componentes são a parte concreta e mais 

visual do jogo, como medalhas, pontos, níveis, ranking, times, por exemplo (COSTA E 

MARCHIORI, 2016). Esses elementos, bem como suas respectivas descrições são tratados na 

obra de Costa e Marchiori (2016) e podem ser vistos nos quadros 1, 2, e 3 apresentados a seguir. 

Segundo Fardo (2013), os elementos dos games podem ser considerados dispositivos e 

ferramentas de grande valor, que contribuem de forma positiva no processo de ensino e 

aprendizado dos indivíduos, pois são capazes de oferecer um contexto de interação entre os 

participantes, impulsionando a participação e motivação dos envolvidos. 
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Quadro 1. Exemplos de dinâmicas empregadas em gamificação. 

Dinâmicas 

Emoções 
É uma força que mantém os participantes jogando e está 

relacionada, principalmente, com a diversão. 

Narrativa 
Pode ser explícita, como uma história em um jogo. Também 

pode ser implícita, na qual toda a experiência tem um 
propósito em si. 

Progressão 
Oferecer aos jogadores a sensação de avançar dentro do 

jogo. 

Relacionamentos 
Refere-se à interação entre os jogadores, seja entre amigos, 

companheiros ou adversários.

Restrições 
 Refere-se à limitação da liberdade dos jogadores dentro do 

jogo. 

Fonte: adaptado de Costa e Marchiori, 2016. 

 

Quadro 2. Exemplos de mecânicas empregadas em gamificação. 

Mecânicas 
Aquisição de 

 recursos 
 O jogador pode coletar itens que o ajudam a atingir os objetivos. 

Feedback 
A avaliação permite que os jogadores vejam como estão 

progredindo no jogo. 

Chance 
Os resultados de ação do jogador são aleatórios para criar uma 

sensação de surpresa e incerteza. 

Cooperação e 
competição 

Cria-se um sentimento de vitória e derrota. 

Challenges  Os objetivos que o jogo define para o jogador. 

Badges 
Recompensa que o jogador pode ganhar a partir de uma conquista 

no jogo. 

Transações  
Significa compra, venda ou troca de algo com outros jogadores no 

jogo. 

Turnos Tempo e oportunidade dados a cada jogador. 

Vitória  O “estado” que define ganhar o jogo. 

Fonte: adaptado de Costa e Marchiori, 2016. 
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Quadro 3. Exemplos de componentes empregados em gamificação. 

Componentes 

Avatar Representação visual do personagem do jogador. 

Bens virtuais 
Itens que apresentam valor dentro do jogo e que os jogadores 

podem coletar e usar de forma virtual. 

Boss Fighting 
Um desafio geralmente difícil no final de um nível que tem 

deve ser derrotado, a fim de avançar no jogo. 

Coleções 
 Formadas por itens acumulados dentro do jogo. Emblemas e 

Medalhas são frequentemente parte de coleções. 

Combate 
Disputa que ocorre para que o jogador derrote oponentes em 

uma luta. 

Conquistas 
 Recompensa que o jogador recebe por fazer um conjunto de 

atividades específicas. 

Conteúdos 
desbloqueáveis 

A possibilidade de desbloquear e acessar certos conteúdos no 
jogo se os pré-requisitos forem preenchidos. 

Medalhas  Representação visual de realizações dentro do jogo. 

Gráfico Social 
Capacidade de ver amigos que também estão no jogo e ser 

capaz de interagir com eles.  

Missão 
Similar a “conquistas”. É uma noção de jogo de que o jogador 

deve fazer executar algumas atividades que são especificamente 
definidas dentro da estrutura do jogo. 

Níveis Representação numérica da evolução do jogador.  

Pontos 
Ações no jogo que atribuem pontos. São muitas vezes ligadas a 

níveis. 

Presentes 
A possibilidade distribuir ao jogador coisas como itens ou 

moeda virtual para outros jogadores. 

Ranking Lista jogadores que apresentam as maiores pontuações.

Times Possibilidade de jogar com outras pessoas com mesmo objetivo 

Fonte: adaptado de Costa e Marchiori, 2016. 

 

A aplicação de atividades de gamificação, envolvendo os elementos mencionados 

acima, possibilita o desenvolvimento de um ambiente lúdico e estimulador para uma 

aprendizagem mais significativa dos alunos. Para Cipriano Luckesi (2002, p. 23, apud Oliveira 

et al., 2018, p. 92)  

[...] na vivência de uma atividade lúdica, cada um de nós estamos plenos, inteiros 
nesse momento; nos utilizamos da atençãoplena, como definem as tradições sagradas 
orientais. Enquanto estamos participando verdadeiramente de uma atividade lúdica, 
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não há lugar, na nossa experiência, para qualquer outra coisa além dessa própria 
atividade. Não há divisão. Estamos inteiros, plenos, flexíveis, alegres, saudáveis. 

 

A aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo, resultantes das interações que ocorrem 

durante a aplicação de um jogo didático, estão em concordância com a teoria sociointeracionista 

levantada pelo teórico Lev Semionovich Vygotsky. 

 

3.4 A TEORIA SOCIOINTERACIONISTA E A GAMIFICAÇÃO 

 

Segundo a teoria sociointeracionista de Vygotsky, o indivíduo se desenvolve de acordo 

com as suas vivências, isso significa dizer que suas experiências o moldam no decorrer da vida. 

Através dessa ideia é possível entender a formação do indivíduo e trabalhá-la de forma mais 

adequada. Uma maneira estipulada para a avaliação do desenvolvimento é pedir que esse 

indivíduo realize atividades comuns para a idade e verificar seu desempenho (COLL, 

MARCHESI e PALACIOS, 2004). 

De acordo com Bialetzki e Basso (2016), o aprendizado e, consequentemente, o 

desenvolvimento são alcançados através das relações interpessoais. Para as autoras, nesse 

contexto, a linguagem apresenta grande importância, pois ela consiste no elemento mediador 

de todo o processo. Para Vygotsky (1998, apud Bialetzki e Basso, 2016), a criança possui um 

conhecimento oriundo de seu cotidiano, que precede o processo de escolarização. O ambiente 

formal de aprendizagem sistematiza os conhecimentos, fazendo com que conceitos cotidianos 

se conectem com conceitos científicos. Segundo Bialetzki e Basso (2016, p. 8), “ao atingir 

níveis superiores, os conceitos espontâneos e específicos, que antes estavam distantes, unem-

se, promovendo condições para que novos conceitos se formem e para que o desenvolvimento 

ocorra. De acordo com o pensamento vygotskiano, a aprendizagem impulsiona o 

desenvolvimento”.  

Dentro deste contexto, os conceitos das zonas de desenvolvimento, propostos por 

Vygotsky, se fazem importantes para a compreensão das etapas da aprendizagem e do 

desenvolvimento. Para Lev Vygotsky, o desenvolvimento real é tudo aquilo que o aluno já se 

apropriou e já é capaz de desenvolver sozinho. O desenvolvimento potencial é o conhecimento 

ainda não obtido, sendo, então, o objetivo de aprendizado. A zona de desenvolvimento proximal 

é o caminho percorrido até a chegada do objetivo, o aprendizado do aluno, sendo, assim, a 
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distância entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento proximal (COLL, MARCHESI e 

PALACIOS, 2004).  

Segundo Oliveira e Pimentel (2020), no tange às estratégias adotadas no processo de 

ensino e aprendizagem, a teoria da Zona de Desenvolvimento Proximal evidenciada por 

Vygotsky permite que o professor identifique o nível de conhecimento dos alunos (zona de 

desenvolvimento real). Além disso, permite identificar o estágio cognitivo desses alunos e 

realizar uma delimitação de suas capacidades (zona de desenvolvimento proximal). Desse 

modo, o educador é capaz de traçar estratégias de ensino e aprendizagem na zona de 

desenvolvimento potencial. 

Conforme apontado no artigo de Bialetzki e Basso (2016), os jogos são instrumentos 

que podem contribuir para o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. Entretanto, é a 

ação de jogar, que envolve uma prática social, que irá impulsionar tais desenvolvimentos e 

aprendizagens, por meio da compreensão de regras e cooperação entre os participantes. Ainda 

de acordo com os autores, os jogos estão presentes em todas as fases do ser humano, tanto na 

infância como também na vida adulta, atravessando diversas etapas evolutivas do indivíduo. 

Para Antunes (1998, apud Bialetzki e Basso, 2016) os jogos levam os alunos a descobertas 

enriquecedoras e permitem que o educador assuma o papel de condutor e avaliador do 

aprendizado. Os jogos podem, portanto, consistir em uma forma prazerosa e significativa de 

aprendizagem. 

Considerando o uso das técnicas de gamificação na educação, os autores Martins, 

Giraffa e Lima (2018) ressaltam que nem todas as formas de gamificação são significativas no 

contexto educacional. Desse modo, os autores apontam como elementos significativos: 

“colaboração, pensamento estratégico, cooperação, reflexão (pensamento crítico), autonomia, 

domínio de conteúdo, hábitos de estudo, etc”. Tais elementos devem aprimorar competências 

relevantes para o estudante. Pelo exposto, com base na teoria sociointeracionista de Vygotsky 

e considerando a relevância das técnicas de gamificação na educação, desenvolveu-se, para o 

presente trabalho, um jogo voltado para o ensino de funções inorgânicas. 

 

3.5 FUNÇÕES INORGÂNICAS ABORDADAS NO JOGO 
 

De acordo com o currículo mínimo do Estado do Rio de Janeiro (2012), o conteúdo de 

funções inorgânicas deve ser tratado no primeiro bimestre do segundo ano do ensino médio, 

conforme figura 1 abaixo. 
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Figura 1. Funções inorgânicas de acordo com o currículo mínimo. 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Educação, 2012. 

De acordo com a autora Martha Reis (2013), o estudo dos compostos inorgânicos é feito 

por grupos, conforme suas constituições e considerando as interações desses compostos com a 

água, bem as variações dos seus comportamentos na presença de diferentes substâncias. Entre 

esses grupos, destacam-se os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. 

 

3.5.1 Ácidos 

 

Segundo Santos et al. (2013, p. 275), “a palavra ácido deriva do latim, acidus, e significa 

azedo ou picante”. As soluções ácidas, geralmente, apresentam as seguintes propriedades 

químicas: reagem com certos metais (ferro, zinco etc.), liberando hidrogênio (H2); reagem com 

bicarbonatos e carbonatos, liberando gás carbônico (CO2); neutralizam soluções básicas 

(SANTOS et al., 2013, p 275).

De acordo com o conceito proposto por Arrhenius:  

“Ácidos são compostos covalentes que reagem com a água (sofrem ionização), 

formando soluções que apresentam como único cátion o hidrônio, H3O+” (FONSECA, 2013, p. 

283).  

A ionização consiste em uma reação química, na qual são formados íons que não 

existiam anteriormente. Esses íons são formados após o rompimento das ligações covalentes 

dos ácidos, que são substâncias moleculares. Abaixo são exibidos alguns exemplos de 

ionizações de ácidos nas reações 1, 2, 3 e 4. 

 

1 HCN(g) + 1 H2O(l)                  1 H3O+(aq)  +  1 CN-(aq)                                                          (1) 
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1 H2SO3(g) + 2 H2O(l)                    2 H3O+(aq)  +  1 SO32-(aq)                                 (2) 

1 H3PO4(s) + 3 H2O(l)                    3 H3O+(aq)  +  1 PO43-(aq)                                 (3) 

1 H4P2O7(s) + 4 H2O(l)                   4 H3O+(aq)  +  1 P2O74-(aq)                               (4) 

 

Segundo Fonseca (2013), a ionização de ácidos com mais de um hidrogênio ionizável 

ocorre em etapas, de forma parcial, podendo ser encontrado mais de um tipo de ânion na solução 

ácida. As reações 5, 6 e 7 demonstram as ionizações do ácido fosfórico e a reação 8 mostra a 

equação global. 

 

1ª ionização parcial:   1 H3PO4(g) + 1 H2O(l)                      1 H3O+(aq)  +  1 H2PO41-(aq)                       (5) 

2ª ionização parcial:   1 H2PO41-(aq) + 1 H2O(l)                   1 H3O+(aq)  +  1 HPO42-(aq)                (6) 

3ª ionização parcial:   1 HPO42-(aq) + 1 H2O(l)                    1 H3O+(aq)  +  1 PO43-(aq)                  (7) 

 

Equação Global:         1 H3PO4(s) + 3 H2O(l)                    3 H3O+(aq)  +  1 PO43-(aq)                  (8) 

 

3.5.1.1. Aplicações dos ácidos 
 

Os ácidos são substâncias que podem ser facilmente encontradas no cotidiano. Abaixo 

são listadas algumas aplicações dos ácidos de acordo com Santos et al. (2013). 

- Ácido clorídrico (HCl): empregado na limpeza de pisos e superfícies metálicas. 

- Ácido carbônico (H2CO3): utilizado em refrigerantes e águas com gás. 

- Ácido nítrico (HNO3): utilizado na fabricação de explosivos e fertilizantes. 

- Ácido fluorídrico (HF): aplicado na gravação de vidros e cristais. 

- Ácido fosfórico (H3PO4): empregado na fabricação de fertilizantes, em indústrias de 

vidros e tinturaria e na produção de refrigerantes à base de cola. 

- Ácido sulfúrico (H2SO4): também é empregado na fabricação de fertilizantes, em 

soluções de baterias de automóveis, na produção de papel e no refino de açúcar. 

- Ácido acético: presente no vinagre. 

 

3.5.1.2 Força dos ácidos
 

De acordo com a sua força, os ácidos podem ser classificados como fortes, semifortes 

ou fracos. Segundo Fonseca (2013), o parâmetro utilizado para se medir a força de um ácido é 
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a porcentagem de hidrogênios que são ionizados efetivamente. Essa ionização é obtida através 

da seguinte relação: 

 

α = número de moléculas que se ionizaram / número de moléculas inicialmente 

dissolvidas. 

 

Desse modo, os valores de α estarão compreendidos entre 0 e 1. Caso sejam expressos 

em porcentagem, estarão entre 0% a 100%. Considerando o grau de ionização α, os ácidos 

podem ser classificados como: 

- Ácido forte: possui α% maior do que 50%.  

Exemplos: Ácido clorídrico HCl(aq) — α% = 92,5%; Ácido nítrico HNO3(aq) — α% = 

92%; Ácido sulfúrico H2SO4(aq) — α% = 61%. 

- Ácido semiforte: possui α% entre 5% e 50%. 

Exemplos: Ácido sulfuroso H2SO3(aq) — α% = 30%; Ácido fosfórico H3PO4(aq) — 

α% = 27%, Ácido fluorídrico HF(aq) — α% = 8,5%. 

- Ácido fraco: possui α% menor que 5%. 

Exemplos: Ácido sulfídrico H2S(aq) — α% = 0,076%; Ácido bórico H3BO3(aq) — α% 

= 0,075%; Ácido cianídrico HCN(aq) — α% = 0,008%

De acordo com Fonseca (2013), os valores de α são obtidos experimentalmente e são 

tabelados. Desse modo, o aluno não precisa (não deve!) memorizar os valores de α para cada 

substância. É importante que ele conheça a existência da classificação da força dos ácidos e 

entenda esse conceito.  

A força dos ácidos também pode ser explicada utilizando os conceitos de raio atômico 

e de eletronegatividade, que geralmente são abordados previamente ao conteúdo de química 

inorgânica. Ainda de acordo com a autora, ao compararmos elementos de uma mesma família 

na tabela periódica, os hidrácidos (ácidos que não possuem oxigênio em sua composição), tais 

como HCl, HBr, HI, H2S, HCN, apresentam maior acidez quanto maior o raio atômico e menor 

a eletronegatividade. A figura 3 apresenta a relação raio atômico x eletronegatividade. 
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Figura 3. Relação raio atômico x eletronegatividade. 

 

Fonte: Fonseca (2013). 

 

A explicação para a acidez estar relacionada com os conceitos de raio atômico e

eletronegatividade, consiste no quão atraído ao hidrogênio está o elemento que forma o 

hidrácido. Caso o raio atômico seja menor, o elemento do hidrácido estará mais atraído ao 

hidrogênio, logo esse hidrogênio será mais dificilmente “arrancado” pela água, o que diminui 

o grau de ionização e, consequentemente, torna o ácido menos forte. Essa é a explicação para a 

ordenação de força dos seguintes hidrácidos: 

Ácidos fortes: HI(aq), HBr(aq) e HCl(aq) (ordem decrescente); 

Ácido semiforte: HF(aq); 

Ácidos fracos: todos os demais. 

Para os oxiácidos (ácidos que contêm oxigênio em sua composição), tais como HClO, 

HClO2, HClO3, HClO4 a força do ácido está relacionada ao grau de oxigenação. Nesse caso, 

para avaliação da força do ácido, devem ser observados o número de oxigênios que estabelecem 

ligação covalente com o átomo central, ou seja, oxigênios que não estão ligados ao hidrogênio 

(FONSECA, 2013).  

Em função da alta eletronegatividade apresentada por esses oxigênios, ocorre um 

deslocamento de elétrons na molécula em sua direção. Por serem os elementos menos 

eletronegativos presentes em uma molécula de ácido, os hidrogênios “sofrerão a maior 

deficiência eletrônica e serão arrancados mais facilmente pelo oxigênio da água, portanto o 

ácido será mais forte” (FONSECA, 2013, p. 289). 

 

3.5.2 Bases 
 

As bases são substâncias alcalinas. A palavra álcali vem do árabe e significa “cinzas 

vegetais”. Uma das características principais das bases é que suas soluções aquosas apresentam 

sensação escorregadia ao tato. Vale ressaltar o perigo de se comprovar essa característica na 
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prática por serem substâncias, pois tratam-se de substâncias que também podem ser corrosivas 

(SANTOS et al., 2013).

De acordo com a definição de Arrhenius:  

“Bases são compostos capazes de se dissociar na água liberando íons, mesmo em 

pequena porcentagem, dos quais o único ânion é o hidróxido, OH-” (FONSECA, 2013, p. 292).  

Segundo Fonseca (2013), a dissociação consiste na liberação de íons já existentes, 

portanto, não há reação química na dissociação da base com a água, apenas é liberado o ânion 

que OH- que já fazia parte de sua estrutura. Abaixo são apresentadas dissociações de algumas 

bases nas reações 9, 10, 11 e 12. 

 

1 NaOH(S)                        1 Na1+(aq)      +     1 OH- (aq)                                                 (9) 

1 Ca(OH)2(S)                              1 Ca2+(aq)     +     2 OH-(aq)                                                    (10) 

1 Al(OH)3(S)                               1 Al3+(aq)     +     3 OH-(aq)                                                      (11) 

1 Pb(OH)4(S)                               1 Pb4+(aq)     +     4 OH-(aq)                                                     (12) 

 

De acordo com Fonseca (2013), bases que apresentam mais de um grupo hidroxila (OH-

) se dissociam em etapas, sendo possível a ocorrência de mais de um tipo de cátion diferente na 

solução básica. As reações 13, 14 e 15 demonstram as dissociações hidróxido de alumínio e a 

reação 16 mostra a equação global. 

 

1ª dissociação parcial:   1 Al(OH)3                         1 Al(OH)21+(aq)  +  1 OH1-(aq)                      (13) 

2ª dissociação parcial:   1 Al(OH)21+(aq)                    1 AlOH2+(aq)  +  1 OH-(aq)                    (14) 

3ª dissociação parcial:   1 AlOH2+(aq)                      1 Al3+(aq)  + 1 OH-(aq)                          (15) 

 

Equação Global:            1 Al(OH)3                          1 Al3+(aq)  +  3 OH-(aq)                          (16) 

 

3.5.2.1. Aplicações das bases 
 

As bases também podem ser encontradas em diversos itens de usos rotineiros. Abaixo 

são apresentados alguns exemplos de aplicações das bases, segundo Santos et al. (2013). 

- Hidróxido de Sódio (NaOH): empregado na fabricação de sabões, na indústria de papel, 

celulose e corantes. 

- Hidróxido de amônio (NH4OH): utilizado na produção de fertilizantes, explosivos, 

produtos farmacêuticos e revelação de filmes fotográficos. 
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- Hidróxido de alumínio: utilizado como antiácido estomacal. 

- Hidróxido de magnésio: empregado como laxante e antiácido estomacal. 

- Hidróxido de cálcio: utilizado na preparação de argamassa. 

 

3.5.2.2 Força das bases
 

Segundo a autora Martha Reis Marques da Fonseca (2013), as bases podem ser 

classificadas como fortes ou fracas. O parâmetro empregado para avaliar a força de uma base é 

similar ao de ionização, sendo denominado como grau de dissociação α, o qual é obtido pela 

relação abaixo.

 

α = número de fórmulas unitárias que se dissociaram / número de fórmulas unitárias 

dissolvidas no início 

 

Considerando o grau de dissociação as bases podem ser classificadas como: 

- Base forte: em geral possui α% maior do que 50%.  

Exemplo: hidróxido de sódio — NaOH — α% = 95%. 

- Base fraca: em geral possui α% inferior a 5%. 

Exemplo: hidróxido de amônio — NH4OH — α% = 1,5% 

 

De maneira geral, segundo Fonseca (2013), as bases fortes são aquelas formadas por 

metais alcalinos como hidróxido de sódio (NaOH) e hidróxido de potássio (KOH) e por alguns 

metais alcalinoterrosos, como hidróxido de cálcio (Ca(OH)2). Já as bases fracas apresentam 

metais de transição, metais das famílias 13, 14 e 15 da tabela periódica, o metal alcalinoterroso 

magnésio (o hidróxido de magnésio (Mg(OH)2) é uma base fraca) e o hidróxido de amônio 

(NH4OH). 

 

3.5.3 Escala de pH 
 

De acordo com o Fonseca (2013, p. 276):  

“O pH mede o grau de acidez de qualquer solução pela quantidade de íons hidrônio, 
H3O1+(aq), livres por unidade de volume que ela  apresenta, o que é denominado 
potencial hidrogeniônico. Quanto menor o pH de uma solução, maior a sua acidez 
porque a escala de pH é logarítmica, ou seja, o pH é definido como o logaritmo 
negativo da concentração de íons H3O1+, na base 10.” 
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Desse modo, o pH pode ser representado pela seguinte equação (1): 

 

pH = – log [H3O1+]                                                                     (1) 

 

Para avaliar a acidez ou a basicidade de soluções, emprega-se também a escala de pH, 

que vai de 0 a 14. Quanto mais ácida for uma solução, mais próximo de 0 será o valor do pH. 

Quanto mais básica (alcalina) for uma solução, mais perto de 14 será o valor do pH. Quando 

uma solução apresenta valor de pH igual a 7, trata-se de uma solução neutra. A figura 2 é uma 

representação da escala de pH. 

Figura 2. Escala de pH. 

 

Fonte: Santos et al. (2013). 

 

Para sinalizar visualmente o pH das soluções são empregadas substâncias conhecidas 

como indicadores. De acordo com Santos el al. (2013), “os indicadores são substâncias  

orgânicas que possuem moléculas grandes que se alteram em função da acidez do meio. Ao ter 

suas estruturas moleculares alteradas, as substâncias passam a apresentar cores diferentes”. O 

quadro 4 contém alguns exemplos de indicadores comumente empregados e suas diferentes 

colorações em meios ácido, neutro e básico. 

 

Quadro 4. Colorações de indicadores em meios com pH diferentes. 

 

Fonte: adaptado de Santos et al., (2013). 
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3.5.4 Sais  
  

Os sais apresentam característica salgada e sólida. De acordo com os eletrólitos de 

Arrhenius, “sais são compostos capazes de se dissociar na água liberando íons, mesmo que em 

pequena porcentagem, dos quais pelo menos um cátion é diferente de H3O1+ e pelo menos um 

ânion é diferente de OH1-” (FONSECA, 2013, p. 294). Abaixo são apresentadas dissociações 

de algumas bases nas reações 17, 18 e 19.  

 

1 NaCl(S) 1 Na+(aq) +   1 Cl-(aq)                                                          (17)

1 Ca(NO3)2(S)                             1 Ca2+(aq)  +   2 NO31-(aq)                                                   (18) 

1 (NH4)3PO4(S)                            3 NH41+(aq)  +  1 PO43-(aq)                                                (19)  

  

“O sal é também definido como uma substância resultante da neutralização de ácidos 

por bases” (SANTOS et al., 2013, p. 291). A reação entre um ácido e uma base, conhecida 

como reação de neutralização, gera um sal e água, onde o ânion do ácido combina com o cátion 

da base (SANTOS et al., 2013), conforme reação 20 abaixo.  

  

x C(OH)y (aq) + y HxA (aq)                 1 CxAy (aq ou ppt) + x ∙ y HOH (l)       (20) 

  

Como o cátion do sal é proveniente do hidróxido que o gerou e o ânion é proveniente 

do ácido, a qualidade da solução aquosa formada poderá ser neutra, ácida ou básica dependendo 

da força do ácido e da base que o produziram, prevalecendo o caráter do mais forte quando não 

se neutralizarem. Dessa maneira, a classificação pode ser: sal neutro, sal ácido ou sal básico 

(FONSECA, 2013).  

- Sal neutro: a reação de neutralização ocorre apenas entre ácidos e bases fortes, ou entre 

apenas ácidos e bases fracas, gerando uma solução neutra (FONSECA, 2013).  Como exemplo 

tem-se o sal NaCl (cloreto de sódio) apresentado na reação 21.  

  

HCl (aq) + NaOH(aq)                     NaCl (aq) + HOH (l)                                (21)   

  

- Sal ácido: A reação de neutralização ocorre entre um ácido forte e uma base fraca, 

gerando uma solução ácida. (FONSECA, 2013). Como exemplo tem-se o sal AgNO3 (nitrato 

de prata) apresentado na reação 22 abaixo.  
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HNO3 (aq) + AgOH(aq)                  AgNO3 (aq) + HOH (l)                          (22) 

  

- Sal básico: A reação de neutralização ocorre entre um ácido fraco e uma base forte, 

gerando uma solução básica. (FONSECA, 2013). Como exemplo tem-se o sal NaHCO3 

(bicarbonato de sódio) apresentado na reação 23 a seguir. 

  

<H2CO3 (aq)> + NaOH (aq)                 NaHCO3 (aq) + HOH (l)                  (23) 

  

3.5.4.1 Aplicação dos sais  
  

Os sais podem ser facilmente encontrados no nosso dia a dia. Abaixo são listadas 

algumas aplicações dos sais de acordo com Santos et al. (2013). 

- Cloreto de sódio (NaCl): utilizado para temperar alimentos. Sal de cozinha.  

- Nitrato de potássio (KNO3): utilizado como conservante de embutidos e utilizado 

como composto para fertilizantes. 

- Carbonato de cálcio (CaCO3): utilizado para fabricar cimento, pasta dental, vidros e 

fertilizantes. 

- Fluoreto de sódio (NaF): utilizando em enxaguantes bucais. 

- Sulfato de magnésio (MgSO4): utilizado na fabricação de sabão, tintas e laxantes.  

- Hipoclorito de sódio (NaClO): utilizado no tratamento de água e para branquear papéis 

e têxteis.  

- Fosfato de cálcio (Ca3(PO4)2): utilizado na produção de fertilizantes e compõe a 

estrutura óssea do corpo. 

 

3.5.5 Óxidos  
  

Muitos elementos da tabela periódica podem se associar ao oxigênio, formando óxidos, 

onde essas ligações podem ser de cunho iônico ou covalente (FONSECA, 2013). Segundo 

Santos et al (2013), óxidos formados por ligações iônicas possuem estrutura sólida, combinando 

metal com oxigênio, e estão presentes em muitos minérios, enquanto que óxidos formados por 

ligações covalentes são gasosos, combinando elementos não metálicos com oxigênio. “Óxidos 
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são compostos binários (formados por apenas dois elementos químicos), dos quais o oxigênio 

é o elemento mais eletronegativo” (FONSECA, 2013, p. 298). É importante salientar que o 

fluoreto de oxigênio (OF2), por exemplo, não é considerado um óxido visto que o flúor é mais 

eletronegativo que o oxigênio (SANTOS et al, 2013).  

Segundo Fonseca (2013), a fórmula geral do óxido é E2Oy, onde y é a carga do cátion 

E. Esta função inorgânica é classificada levando em consideração o comportamento que exibem 

ao se relacionarem com a água (SANTOS et al, 2013). São eles:  

- Óxidos básicos: metais alcalinos e alcalinos terrosos se associam ao oxigênio, 

formando soluções básicas ao serem dissolvidos em água. Segundo Fonseca (2013), são 

compostos iônicos, visto que os metais possuem alta eletropositividade. Exemplos: MgO, Li2O, 

CaO, Na2O.  

- Óxidos ácidos: óxidos moleculares (formado por elementos não metálicos) que se 

associam ao oxigênio, formando soluções ácidas ao serem dissolvidos em água. Segundo 

Fonseca (2013), são compostos covalentes, visto que os ametais possuem alta 

eletronegatividade, e são também chamados de anidridos de ácidos. Exemplos: CO2, Cl2O6, 

NO2, SO2, P2O5. Numa reação de síntese entre óxidos ácidos e básicos, há produção de sal. 

Alguns óxidos ácidos podem reagir com hidratação crescente (aumento de água), gerando mais 

de um tipo de ácido, como o pentóxido de difósforo (P2O5), enquanto alguns óxidos ácidos 

podem reagir com a água e gerar dois ácidos diferentes, porém do mesmo elemento, como é o 

caso do hexóxido de dicloro (Cl2O6), o que os fazem ser conhecidos como anidridos duplos de 

ácidos (FONSECA, 2013).  

- Óxidos neutros: alguns óxidos não metálicos (óxidos covalentes) que não reagem com 

a água. Exemplos: CO, NO, N2O.  

- Peróxidos: visto que os óxidos possuem o elemento oxigênio como o mais 

eletronegativo e com Nox de “-2”, os peróxidos são óxidos cuja exceção é o Nox do oxigênio 

ser igual a “-1”. Exemplo: H2O2.  

- Anfóteros: estes óxidos podem ter o comportamento ácido ou básico dependendo do 

meio de reação. Possuem propriedades intermediárias entre covalente e iônico, visto que o 

cátion possui eletronegatividade média (FONSECA, 2013). Exemplos: ZnO, Al2O3, PbO2, 

PbO.  
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3.5.5.1 Aplicação dos óxidos  
  

“A grande diversidade de óxidos evidencia que eles apresentam características 

diferentes” (SANTOS et al, 2013, p. 309). Segundo Santos et al (2013), seguem abaixo algumas 

aplicações de óxidos:  

- Óxido de cálcio (CaO): utilizado na indústria civil, além de fungicida e purificador de 

açúcares.  

- Óxido de ferro III (Fe2O3): utilizado como pó de polimento além de ser o principal 

composto na confecção de pigmentos cor de terra.  

- Óxido de estanho (SnO2): utilizado em soldas, pó para polimento e principal composto 

na fabricação de folhas de flandres e de latas para a indústria alimentícia.  

- Óxido de manganês (MnO2): utilizado na fabricação de aços e na fabricação de 

desinfetantes e colorantes de tijolos e cerâmicos.  

 

A transmissão dos conteúdos de funções inorgânicas expostos acima é realizada de 

maneira mecânica, baseada em memorizações, o que torna o ensino massante e pouco 

interessante aos olhos dos alunos. A adoção de estratégias que possam fazer os alunos 

aprenderem o conteúdo de maneira mais divertida, como a aplicação de jogos didáticos, pode 

ser um método eficiente e facilitador da aprendizagem. 

Com esse fim, foi desenvolvido no presente trabalho um jogo voltado para o ensino de 

funções inorgânicas. Com a aplicação do jogo espera-se que os alunos assimilem os seguintes 

conhecimentos: 

- Definições de ácidos, bases, sais e óxidos (teoria de Arrhenius); 

- Forças de ácidos e bases, bem como escala de pH; 

- Características e aplicações dessas substâncias no cotidiano; 

- Interações e ligações químicas destes compostos. 

 

4. METODOLOGIA 
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Para a realização deste trabalho foi desenvolvido um jogo didático para o ensino de 

funções inorgânicas, pensado para ser aplicado para uma turma de 2º ano do ensino médio do 

Colégio Estadual Nelson Gonçalves. 

O Colégio Estadual Nelson Gonçalves, local no qual foram desempenhados os estágios 

escolares referentes às disciplinas de Práticas Pedagógicas Educacionais I, II e III do curso de 

licenciatura em Química, foi inaugurado em 1985. A escola funciona em três turnos, iniciando 

suas atividades às 7h e encerrando às 22h. O primeiro turno atende a turmas do 8º ao 9º ano do 

ensino fundamental e a turmas compreendendo os três anos do ensino médio. Durante o 

segundo turno funcionam também turmas do 8º ao 9º ano, do ensino médio regular e do ensino 

integral. No último turno funcionam três turmas compreendendo primeiro, segundo e terceiro 

ano do ensino médio. 

A maior parte dos alunos é proveniente do bairro Santo Agostinho, seguido pelo bairro 

Ilha Parque, a terceira maior parte vem dos bairros Volta Grande (I, II, III e IV) e por fim, dos 

bairros Caieiras e Nova Primavera. Tais localidades são marcadas pelos baixos níveis de renda 

per capita, segundo dados do IBGE (2010), e de acesso a bens e serviços públicos, conforme 

Índice de Qualidade de Vida Urbana de Volta Redonda em 2018.

Embora, o foco do trabalho seja o desenvolvimento e aplicação de um jogo didático para 

ensino de funções inorgânicas, por motivo da pandemia pelo novo corona vírus não foi possível 

a sua aplicação. Por essa razão, a discussão dos resultados referente à aplicação do jogo baseou-

se em um levantamento bibliográfico de estudos relacionados aos jogos didáticos, bem como 

ao desenvolvimento do ambiente lúdico, para auxiliar no ensino de conteúdos de química.  Para 

tanto foi realizada uma pesquisa de natureza básica. De acordo com Marconi e Lakatos (1999, 

apud Silva, 2015, p. 50), a pesquisa básica, também conhecida como pura ou fundamental, 

consiste em uma pesquisa formal que visa expandir o conhecimento teórico, sem tratar de sua 

aplicação prática. Uma vez que os resultados a serem apresentados no estudo têm como base o 

levantamento bibliográfico realizado.  

A abordagem da pesquisa foi feita de forma qualitativa, tendo em vista que o estudo 

observa as relações entre os estudantes, os professores e o conteúdo ensinado. A pesquisa 

qualitativa, segundo Godoy (1995, p. 21), “não se apresenta como uma proposta rigidamente 

estruturada, ela permite que a imaginação e a criatividade levem os investigadores a propor 

trabalhos que explorem novos enfoques”.   
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4.1 O JOGO: DESAFIO DA QUÍMICA 
 

Trata-se de um jogo de tabuleiro elaborado para uma turma com 30 alunos, inicialmente, 

podendo o número de participantes ser aumentado. Estes alunos devem ser distribuídos em 5 

grupos, com o objetivo de estimular a interação e o espírito de equipe entre os participantes. O 

jogo é composto por 30 cartas, um tabuleiro, 5 pinos de cores diferentes, 10 plaquinhas com 

símbolos de elementos químicos e um dado. As 30 cartas são divididas em: 14 cartas enigma e 

16 cartas desafio. O jogo requer os seguintes conhecimentos prévios: 

- Definições de ácidos, bases, sais e óxidos (teoria de Arrhenius); 

- Forças de ácidos e bases, bem como escala de pH; 

- Características e aplicações dessas substâncias no cotidiano; 

- Interações e ligações químicas destes compostos. 

O tema desenvolvido no jogo é Funções Inorgânicas (Ácidos, Bases, Sais e Óxidos) e 

suas características. O objetivo do jogo é motivar a aprendizagem do conteúdo de química e 

estimular a assimilação dos conteúdos abordados em sala de aula, tornando a aprendizagem 

mais significativa. Por meio do protagonismo e das interações desenvolvidas pelos alunos no 

jogo, eles se tornam capazes de aplicar os conhecimentos adquiridos para a resolução de 

problemas propostos. 

 

4.1.1 Regras do jogo 

- Cada grupo escolhe um pino para lhes representar ao longo do percurso do jogo e uma 

plaquinha de elemento químico que dá nome ao grupo. São apresentados 10 elementos 

diferentes: Hidrogênio (H), Oxigênio (O), Nitrogênio (N), Carbono (C), Cloro (Cl), Enxofre 

(S), Flúor (F), Sódio (Na), Magnésio (Mg) e Alumínio (Al).  

Atribuir nomes aos grupos é uma forma de eles adquirirem uma identidade própria e, 

com isso, aumentar o nível de engajamento dos participantes ao longo do jogo.  Cada aluno é 

representado pelo elemento escolhido e, desse modo, ao se juntarem, eles podem formar 

diferentes moléculas de substâncias de acordo com as funções inorgânicas propostas. Por 

exemplo: um aluno do grupo Hidrogênio pode se juntar com um aluno do grupo Cloro para 
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formarem o ácido clorídrico (HCl). Essa parte é melhor explicada mais adiante, quando são 

tratadas as cartas desafio. 

- Cada grupo lança o dado uma vez. Aquele que tirar o maior número no dado começa 

a partida e assim sucessivamente; 

- Para começar, o grupo deve retirar uma carta enigma. Essas cartas contêm 4 pistas e a 

resposta em relação às pistas. O grupo que tirar o maior valor no dado, retira uma carta e fala a 

primeira dica escrita na carta. Os demais devem tentar responder. A vez de cada grupo para 

realizar a tentativa de resposta é de acordo com a ordem numérica retirado no dado inicialmente 

(do maior para o menor). 

- A pontuação é atribuída de acordo com o número de dicas que o grupo gastou. Por 

exemplo: 

- O grupo verde acertou logo na primeira dica: 4 pontos. Com 2 dicas: 3 pontos. Com 3 

dicas: 2 pontos. Com 4 dicas: 1 ponto. Cada ponto representa uma casa percorrida no tabuleiro. 

Se nenhum grupo acertar, aquele que está com a carta enigma caminha 3 casas no tabuleiro.  

- O caminho do jogo apresenta alguns blocos desafio. Se, ao avançar pelo tabuleiro, o 

grupo cair em um bloco desafio, eles devem retirar uma carta e fazer o que se pede na mesma.  

● Como funcionam as cartas desafio? 

As cartas desafio podem propor que alunos se juntem, de modo a formar diferentes 

moléculas de acordo com o que for solicitado na carta. Por exemplo: o aluno seleciona uma 

carta desafio do baralho que diz que ele deve se juntar com um outro aluno de outro grupo, ou 

direcionar que outros participantes se juntem para formar um Ácido Forte. De posse do 

conhecimento prévio transmitido na aula sobre quais ácidos são fortes, fracos e moderados, o 

aluno deve pensar em um ácido forte que contenha algum dos elementos disponíveis no jogo: 

hidrogênio, oxigênio, ferro, cloro e sódio.  

Exemplificando: de acordo com Bianchi et al. (2005), o ácido clorídrico (HCl) pode ser 

considerado um ácido forte, pois, quando em solução aquosa, a maioria de suas moléculas se 

ioniza.  
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De posse deste conhecimento, o aluno tem que selecionar um outro aluno que esteja 

representando o elemento hidrogênio e outro que esteja representando o elemento cloro para 

que, juntos, os dois formem o ácido forte HCl. Se cumprido o desafio, o grupo não recebe 

pontos nem avança casas. No entanto, caso não seja cumprido o desafio o grupo sofre uma 

penalidade descrita na carta. As penalidades envolvem ações como: voltar casas e ficar uma 

rodada sem jogar. 

- Fim do jogo: o grupo que alcançar primeiro a linha de chegada é considerado o 

vencedor. 

 

4.1.2 Layout do jogo 
 

Exemplos de Cartas Enigma podem ser vistos nas figuras 4 e 5 a seguir. As cartas 

enigma foram elaboradas com o auxílio do software CorelDRAW versão 2018.   

Figura 4. Representações das cartas enigma. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Figura 5. Representações das cartas enigma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 
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Exemplos de Cartas Desafio podem ser vistos na figura 6 a seguir. As cartas desafio que 

compõem o jogo foram feitas com o auxílio do software CorelDRAW versão 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

O tabuleiro do jogo consiste em uma trilha com 30 casas. Ao longo da trilha existem as 

Casas Desafio marcadas por um ponto de exclamação. Quando o grupo estiver nesta casa, ele 

deve retirar uma carta desafio. As demais casas são destinadas para cartas enigma. A 

representação do tabuleiro do jogo, também feita com o auxílio do software CorelDRAW versão 

2018, pode ser vista na figura 7 abaixo.

 

Figura 6. Representações das cartas desafio. 
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Figura 7. Representação do tabuleiro. 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

As plaquinhas com as siglas dos elementos químicos que representam cada grupo 

podem ser vistas nas figuras 8 e 9 abaixo. Elas foram confeccionadas com o auxílio software 

CorelDRAW versão 2018. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

 

Figura 8. Representações das plaquinhas que representam os grupos.  
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Figura 9. Representação das plaquinhas que representam os grupos. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2019.

 

O jogo Desafio da Química pode ser aplicado futuramente como um instrumento 

avaliativo ou apenas como um recurso didático. A seguir são apresentados estudos que 

empregaram o uso de jogo no ensino de conteúdos de química, bem como os resultados obtidos 

por esses trabalhos. Por meio deste levantamento bibliográfico, foram avaliados os efeitos da 

utilização de jogos no ensino de química. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O presente trabalho originou-se a partir de uma observação não participante. Segundo 

Santos (1994), a observação não participante pode ser classificada de duas formas: observação 

direta e observação indireta. A observação direta consiste em realizar uma investigação 

observacional em contato direto com o grupo de observados e seu contexto. Já a observação

indireta compreende a utilização de fontes documentais existentes.  

Nos três estágios desempenhados na escola foram observadas turmas de ensino médio, 

principalmente dos 2º e 3º anos, dos períodos matutino e noturno. Em relação à frequência dos 

alunos nas aulas, observou-se uma maior frequência dos alunos das turmas do período matutino 

em relação às turmas do período noturno. As aulas de sexta-feira à noite eram as mais vazias. 

Todas as turmas demonstraram uma boa interação entre os alunos e um dos grandes desafios 

para os professores era conseguir ter a atenção dos mesmos, pois se dispersavam muito 

facilmente. A disposição das carteiras nas aulas se deu de maneira mais tradicional, em fileiras.  
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Ao longo do acompanhamento das aulas observou-se que, durante a explicação de 

exercícios em sala, a maior parte dos alunos da turma não demonstraram uma participação ativa. 

Muitos apenas copiavam as respostas que estavam sendo escritas pela professora no quadro. 

Em algumas turmas, que participavam mais ativamente das aulas de química, muitos alunos 

questionavam como iriam conseguir memorizar os conteúdos para a realização da prova, 

demonstrando uma preocupação maior com este instrumento avaliativo. 

As provas são realizadas de maneira individual e sem consulta, desse modo, é possível 

fazer uma análise do aluno individualmente. Ao realizar a correção de uma prova do 1º bimestre 

do 2º ano do ensino médio, observou-se que o professor buscou contextualizar e fazer menção

a ações do cotidiano nas questões requisitadas. No entanto, os alunos não conseguiram fazer 

essa associação de contextualização com o dia-a-dia e as repostas. A exemplo disso tem-se a 

seguinte questão da referida avaliação: 

“O suco gástrico, necessário à digestão contém ácido clorídrico que, em excesso, pode 

provocar dor de estômago. Neutraliza-se esse ácido, sem risco, ingerindo-se”: 

a) Suco de limão. 

b) Solução de água e cloreto de sódio. 

c) Somente água. 

d) Solução concentrada de ácido sulfúrico. 

e) Suspensão de base fraca Al(OH)3. 

Nesta questão muitos alunos responderam com a alternativa d) Solução concentrada de 

ácido sulfúrico, quando a resposta correta se tratava da letra e) Suspensão de base fraca 

Al(OH)3. 

Desse modo, identificou-se uma lacuna na aprendizagem do conteúdo de funções 

inorgânicas e também na associação da contextualização desse conteúdo com o cotidiano. Desta 

lacuna surgiu a ideia de desenvolver um jogo didático que auxiliasse os alunos na aprendizagem 

de funções inorgânicas, de uma forma lúdica e mais interessante para os mesmos. 

Com base nas características das turmas e nas aulas acompanhadas, elaborou-se um jogo 

de tabuleiro, no qual foram empregadas técnicas de gamificação, voltado para o ensino do 

conteúdo de funções inorgânicas. Os jogos, além de despertar o interesse nos alunos, estimulam 
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uma melhor interação entre os mesmos, melhorando o relacionamento na turma e a 

participatividade dos alunos. 

A característica de boa interação entre os alunos leva uma troca de experiências entre 

eles e o professor durante a aplicação do jogo. Com essa troca de experiências, de acordo com 

o teórico Vygotsky, atinge-se a zona de desenvolvimento proximal, que levará ao 

desenvolvimento real. Com isso, podem ser obtidos melhores resultados na aprendizagem dos 

alunos.  

Diante da impossibilidade da aplicação do jogo, tendo em vista a atual situação de 

pandemia, os resultados esperados na aprendizagem de conteúdos de funções inorgânicas foram 

embasados em experiências similares desenvolvidas por outros autores, que também utilizaram 

esta forma lúdica para ensinar conteúdos de ciências.  

A primeira experiência analisada trata-se de um trabalho de conclusão de curso por 

Marinara Alberton (2019), no qual a autora elaborou um jogo, denominado Universo 

Inorgânico, também para o ensino de funções inorgânicas. Segundo a autora, o jogo 

desenvolvido é composto por quatro “mundos”interligados e cada um representava uma função 

inorgânica. Cada mundo possui 40 cartas com perguntas referentes às funções inorgânicas. O 

jogo de tabuleiro foi pensado para um número mínimo de 4 alunos. A ordem das rodadas é 

estabelecida lançado-se um dado. O grupo da rodada deve escolher um mundo (outro grupo) 

para enfrentar, logo o grupo desafiado deve fazer uma pergunta ao oponente. Caso o oponente 

acerte, ele anda uma casa no tabuleiro, caso contrário, ele permanece no mesmo lugar. O grupo 

que acertar 4 respostas de um mundo conquista o mesmo. O grupo que conquistar os 4 mundos 

primeiro torna-se vencedor.  

O jogo foi aplicado pela autora para o número de 18 alunos. A autora diz em seu trabalho 

que, após a aplicação do jogo, os alunos receberam um questionário. O questionário era 

composto por 6 perguntas e por meio das respostas dos alunos foi possível fazer uma avaliação 

da prática do jogo.  

A primeira questão foi referente à possibilidade da aprendizagem dos conteúdos por 

meio da aplicação de jogos. A totalidade dos alunos entrevistados respondeu que é possível a 

aprendizagem por meio da aplicação de jogos. A segunda pergunta foi se algum professor já 

tinha aplicado um jogo de tabuleiro para trabalhar algum conteúdo em alguma disciplina. Como 

resultado, 33% dos alunos responderam que não e 67% responderam que sim. Vale observar 

que nessa pergunta a autora não restringe o questionamento à disciplina de química, logo a 
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resposta dos alunos pode ter levado em consideração a aplicação de jogos em qualquer 

disciplina. 

A terceira pergunta procurou identificar a satisfação dos alunos quanto ao uso do jogo 

aplicado em sala de aula voltado para o ensino de funções inorgânicas. De acordo com Alberton 

(2019), para responder a essa pergunta os alunos tiveram as seguintes opções: 

- É uma forma de aprender brincando e interagir com os colegas. 

- Não gostei do jogo. 

- É uma atividade que deveria ser aplicada a um público infantil. 

- Foge do método tradicional da aula, promovendo descontração. 

- Auxilia em fixar o conteúdo apresentado pelo professor. 

A partir das repostas dos alunos, a autora gerou um gráfico com os seguintes resultados: 

14 alunos responderam com a primeira opção (É uma forma de aprender brincando e interagir 

com os colegas), 11 responderam com a quarta opção (Foge do método tradicional da aula, 

promovendo descontração) e 13 responderam com a última opção (Auxilia em fixar o conteúdo 

apresentado pelo professor). Desse modo, infere-se que os alunos poderiam escolher mais de 

uma opção como resposta. 

A quarta pergunta procurou identificar se os alunos tinham conhecimento sobre a 

temática abordada no jogo aplicado. Como resultado, 6% dos alunos responderam que não e 

94% responderam que sim. A quinta pergunta buscou verificar “se os alunos gostariam que este 

tipo de recurso didático fosse utilizado com mais frequência e em outras disciplinas” 

(ALBERTON, 2019, p. 39). Todos os alunos entrevistados responderam positivamente, 

afirmando que gostariam que seus professores utilizassem jogos como recurso didático para o 

ensino de outros conteúdos. 

Na sexta e última pergunta a autora questionou os alunos quanto ao porquê dos mesmos 

desejarem que os jogos fossem utilizados mais frequentemente como recurso didático e em 

outras disciplinas. Cada um dos 18 alunos deu sua opinião em resposta ao último 

questionamento. A autora verificou que, de maneira geral, as respostas apresentadas pelos 

alunos estavam relacionadas a ideias como melhorar a dinâmica das aulas, sair dos métodos 

tradicionais de ensino e contribuir na fixação dos conteúdos. 
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Desse modo, a autora conclui em sua pesquisa que aplicação do jogo com a temática de 

funções inorgânicas comprovou que é possível a utilização do jogo como um recurso didático 

eficiente no processo de ensino e aprendizagem. Segundo Alberton (2019, p. 42): 

o jogo  Universo Inorgânico proporcionou um momento de descontração, interação e 
debate em sa la de aula, proporcionando um ensino diferenciado, contextualizado e 
problematizado, extremamente importante para que a aprendizagem ocorra de forma 
significativa e para o desenvolvimento de seres críticos e conscientes para o exercício 
da cidadania. 

 

A segunda experiência analisada no presente trabalho trata-se de um artigo elaborado 

pelos autores Romano, Carvalho, Mattano, Chave e Antoniassi (2017), no qual desenvolveu-se 

um jogo abordando a temática de Tabela Periódica. O jogo foi aplicado pelos autores como um 

método de verificação da aprendizagem dos conceitos envolvendo a tabela periódica, que 

haviam sido previamente ensinados. O jogo, denominado Perfil Química, é composto por 112 

cartas e um tabuleiro, sendo o tabuleiro uma tabela periódica. O jogo foi aplicado em duas 

escolas estaduais, para 5 turmas do 1º ano do ensino médio com aproximadamente 35 alunos. 

As turmas foram divididas em 8 grupos com 4 alunos. Durante a aplicação do jogo, os autores 

observaram criticamente o desenvolvimento da atividade. 

Para avaliação dos resultados obtidos com a utilização do jogo, os autores empregaram 

questionários de avaliação discente, a fim de conhecerem a opinião dos alunos sobre a atividade 

aplicada. Quando questionados sobre a contribuição do jogo para o entendimento do conceito 

de tabela periódica, 55% dos alunos responderam que o jogo contribuiu para reforçar os 

conhecimentos sobre esses conceitos, 38% dos alunos disseram que somente com o do jogo não 

foi possível entender esses conceitos e 7% responderam que o jogo não contribuiu para o 

entendimento desses conceitos. Quando questionados se o jogo auxiliou na compreensão do 

conceito sobre os elementos da tabela e suas características, 76% dos alunos responderam que 

sim e 24% responderam que não. Quando questionados se eles gostariam que novos conteúdos 

da disciplina de química fossem trabalhados utilizando jogos, 92% dos alunos responderam sim 

e apenas 8% responderam não. 

A partir da análise dos dados coletados após a aplicação do jogo, os autores concluíram 

que se faz necessária a implementação de diferentes metodologias que estimulem a 

aprendizagem e que possam despertar a atenção e o interesse dos alunos. Por fim, Romano, 

Carvalho, Mattano, Chave e Antoniassi (2017, p. 1243) evidenciam que “o trabalho em grupo 

favoreceu uma maior integração entre os alunos, prevalecendo um clima de cooperação no 
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sentido de somar os conhecimentos e esforços, com o intuito de vencer o jogo, criando um 

clima adequado para a investigação e a busca de soluções”. 

O terceiro estudo analisado por apresentar uma proposta similar à do presente trabalho 

trata-se de um artigo elaborado pelos autores Dulcimeire Aparecida Volante Zanon,  Manoel 

Augusto da Silva Guerreiro e Robson Caldas de Oliveira (2008). No referido artigo os autores 

elaboram um jogo didático, chamado Ludo Químico, para o ensino de nomenclatura de 

compostos orgânicos. Antes de realizarem a aplicação do jogo, os autores fizeram um estudo 

exploratório com 30 alunos. O estudo foi fundamental para que os autores identificassem os 

ajustes necessários, a fim de validar o jogo, favorecer a aprendizagem da nomenclatura de

compostos orgânicos e a dinâmica do jogo. 

Após a realização dos ajustes, o jogo foi aplicado para 100 alunos do 3º ano do Ensino 

Médio de uma escola pública. Trata-se de um jogo composto por tabuleiro, cartas, dados e 

peões. O artigo menciona a formação de grupos durante a aplicação do jogo, no entanto, não 

foi indicado no referido trabalho o número de grupos ou a quantidade de alunos por grupo. 

De acordo com os autores, uma das turmas avaliou a etapa de validação do jogo (estudo 

exploratório), indicando que a mesma se deu de forma satisfatória, com exceção de algumas 

cartas que exigiam um conhecimento mais aprofundado de nomenclaturas específicas. Os 

alunos também ressaltaram que se sentiram mais motivados a aprender o conteúdo de 

nomenclatura de compostos orgânicos.  Para avaliação dos resultados da atividade os autores 

entregaram aos alunos dois questionários, sendo um questionário fornecido antes da aplicação 

do jogo e outro após.  

Ao analisarem os questionários aplicados, os autores identificaram que 88% dos alunos 

começaram responderam que já conheciam o assunto, evidenciando que os mesmos iniciaram 

os estudos de química Orgânica uma semana antes da aplicação do jogo. Os alunos foram 

questionados quanto ao conhecimento de regras gerais de nomenclatura e 68% responderam 

positivamente.  

Por meio do questionário aplicado após o jogo, os autores identificaram que a maioria 

dos alunos disse que não teve dificuldades para compreender as regras do jogo. Os alunos 

também elogiaram o jogo aplicado, indicando que o mesmo possibilitou a ampliação dos 

conhecimentos sobre o tema. Quando questionados sobre preferirem adversários individuais ou 

em grupo, 85% dos alunos responderam que preferem adversários em grupo. Após avaliação 

dos questionários, os autores Zanon, Guerreiro e Oliveira (2008, p.78) concluíram que a função 
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educativa do jogo foi atingida, além disso os autores destacam “que os alunos gostaram do jogo, 

aprenderam sobre o tema e foram estimulados pelo jogo, pois durante a aplicação com turmas 

diferentes, verificamos entusiasmo e interesse em jogar, mesmo entre aqueles que só 

observaram. Além disso, ao ser apresentado o Ludo Químico, o mesmo causou interesse e 

curiosidade”. 

Outro estudo com proposta similar à apresentada no presente trabalho consiste em um 

artigo elaborado por Focetola et al (2012), no qual 4 grupos de 5 bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal d o Rio de 

Janeiro (UFRJ) desenvolveram um projeto de jogos educacionais voltados para os conteúdos

de ligações químicas e funções inorgânicas. O projeto foi direcionado para turmas do 1º e 2º 

ano do ensino médio de 3 escolas públicas do estado do Rio de Janeiro em parceria com um 

professor de química do ensino médio para cada grupo, no período de 2011 a 2013. Os objetivos 

deste projeto visavam aprimorar a formação pedagógica dos licenciandos, aprimorar a didática 

dos professores das escolas com novas ferramentas de ensino e estimular a capacidade cognitiva 

dos alunos.  

O projeto foi dividido em três etapas: inicialmente os bolsistas analisaram o projeto 

político pedagógico (PPP) da escola e confeccionaram um questionário aos alunos do ensino 

médio para que pudessem avaliar a metodologia de ensinamento e absorção da matéria de 

Química, a fim de mapearem as principais dificuldades que os mesmos enfrentavam na 

aprendizagem a respeito sobre os conceitos de Química em suas escolas; na segunda etapa, cada 

grupo de bolsistas, com a supervisão do professor, elaborou um planejamento de atividades 

com os alunos para serem realizadas durante as aulas de Química (e em outros momentos),

dentre elas, a proposta de três jogos educacionais (Chemlig, Ligação Química, Construindo 

Fórmulas e Praticando Nomenclatura); na terceira etapa, essas atividades foram realizadas em 

sala, assim como a coleta de dados pelos bolsistas a respeito dos jogos educacionais executados 

com os alunos, como fotos e vídeos do momento em que estavam em sala de aula, e também 

através de questionários e exercícios. 

Os jogos de cartas desenvolvidos para facilitar a assimilação dos alunos sobre assuntos 

de ligações químicas e funções inorgânicas das escolas amparadas pela PIBID foram 

(FOCETOLA et al, 2012): 

- Chemlig: Composto por 88 cartas, sendo que há cartas dos elementos (ou íons), 

contendo 5 informações a respeito deles e coloridas conforme o tipo de material, como metais, 
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não metais, gases nobres e íons e as cartas de ação, que visam proporcionar as relações entre as 

cartas dos elementos (relação metal e não metal, relação não metal e não metal, ação de íons, 

carta curinga, carta de bloqueio e carta de cores). Baseado no jogo UNO, este jogo tem como 

objetivo fazer uma revisão dos conceitos dos elementos da tabela periódica, como distribuição 

eletrônica, teoria do octeto e introduzir os conceitos de ligações iônicas e covalentes. Os alunos 

receberam uma aula introdutória de 20 minutos, depois foram divididos em grupos com 5 

alunos ou menos e supervisionados pelos bolsistas e pela professora de química durante o jogo, 

e tiveram 10 minutos no final para responder um questionário individual a respeito da atividade 

executada. 

- Ligações Químicas: jogo formado por 56 cartas, sendo elas representações dos 

elementos, cartas de composto iônico, cartas de composto covalente e cartas do tipo de ligação 

química. O objetivo é fazer o aluno formar um conjunto de 4 cartas que relacione dois 

elementos, o composto formado e o tipo de ligação. Os alunos recebem uma aula teórica a 

respeito de ligações químicas e a turma é dividida por duplas, onde ganha a dupla que formar 

corretamente uma ligação covalente e uma ligação iônica primeiro. Após o jogo, foi realizada 

uma sequência de perguntas em relação ao tema exposto. 

- Construindo Fórmulas e Praticando Nomenclatura: O jogo possui 231 cartas, das quais 

56 são voltadas para a formação de fórmulas e 175 são utilizadas na nomenclatura das funções 

inorgânicas (ácidos, bases, sais e óxidos). No primeiro momento do jogo, cartas de missão são 

escolhidas e os alunos devem concluí-la, confeccionando fórmulas com cartas de cátions e 

ânions. Ganha quem finalizar a missão primeiro. Na segunda etapa do jogo, os alunos devem 

coincidir uma nova carta de missão, com as cartas dos íons e com as cartas de nomenclatura do 

composto e fórmula, ganhando quem cumprir a sua missão primeiro. A professora lecionou de

maneira expositiva o tema de funções inorgânicas, e para a realização da primeira etapa do jogo, 

a turma foi dividido em 4 grupos de 10 alunos. Já para a segunda etapa do jogo, a turma foi 

dividida em 5 grupos com 8 alunos. Esta atividade aconteceu durante algumas aulas. Após 15 

dias do último jogo, foi realizado um questionário individual com a função de treinar os 

conhecimentos obtidos.  

Conforme informado por Focetola et al (2012), cada grupo de bolsistas confeccionou o 

seu próprio questionário onde levou em consideração a opinião discente a respeito dos assuntos 

abordados bem como a respeito da metodologia utilizada para exercitar os conhecimentos 

obtidos (os jogos educacionais). Algumas questões abordadas por todos os grupos dos 

lecionandos coincidiram, como por exemplo, a questão sobre os jogos facilitarem na 
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compreensão dos conceitos sobre ligações covalentes e iônicas. Os resultados obtidos com este 

projeto foram positivos, pois praticamente a maioria dos alunos, além de terem gostado e se 

divertido nas aulas com estes jogos educacionais, também relataram que os conceitos 

aprendidos foram reforçados por meio destas atividades.  

Alguns pontos também foram observados: grupos muito grandes dificultaram a 

dinâmica e interação dos alunos com as informações abordadas, visto que em grupos menores, 

os discentes demonstraram maior comprometimento nas atividades porque não dispersaram 

muito; muitos alunos, por insegurança ou vergonha, possuem dificuldade em se expor na classe 

para tirar dúvidas ou fazer comentários em relação à matéria abordada quando a aula é

ministrada pelo professor de maneira muito expositiva, sendo que através dos jogos lúdicos, os 

alunos se demonstraram mais interessados em participar ativamente.  

Além disso, outro ponto observado foi que, no primeiro momento dos jogos, alguns 

alunos demonstraram insegurança na realização das atividades por se depararem com uma 

metodologia mais exigente com a participação, e com o passar dos jogos, mesmo com desafios 

bem maiores do que no início, demonstraram um aumento de confiança no seu próprio 

conhecimento. É importante ressaltar, que ao longo dos jogos, alguns questionamentos foram 

realizados, permitindo que alguns conceitos fossem revisados pelos professores. “Aliar a 

aquisição e/ou reconstrução do conhecimento com as características lúdicas, corporativas e 

disciplinares dos jogos confere maior interatividade às aulas de química, motivando e 

socializando os alunos em sala de aula” (FOCETOLA et al., 2012, p. 254).  

Tendo em vista os resultados obtidos nos trabalhos expostos neste tópico, espera-se que 

a aplicação do jogo Desafio da Química, em um futuro pós-pandemia, atinja objetivos similares 

no que diz respeito a uma melhoria no engajamento e interesse dos alunos, proporcionada pelas 

técnicas de gamificação, ao desenvolvimento de um ambiente de cooperação e à oportunidade 

de um ensino diferente do modelo tradicional. Espera-se que a função educativa do jogo seja 

atingida, ocorrendo a aprendizagem dos conteúdos de funções inorgânicas. 

Ao buscarem avançar no tabuleiro, espera-se que os alunos se sintam incentivados a 

acertarem as pistas descritas nas cartas de enigma. Vale ressaltar que as tentativas de resposta 

às pistas presentes nas cartas são passíveis de “chute”, sendo assim, há a possibilidade de um 

grupo acertar sem maiores esforços. Portanto, para que ocorra uma aprendizagem significativa 

do conteúdo, se faz de extrema importância a atuação do professor como mediador a cada 

resposta fornecida pelos grupos, realizando explicações e fomentando questionamentos e 
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discussões. Ao finalizar o jogo, espera-se que os alunos sejam capazes de compreender os 

conceitos de funções inorgânicas como ácido, base, sais e óxidos (ressaltando que o jogo aborda 

apenas a teoria de Arrhenius), os conceitos de escala de pH, indicadores de pH, forças dos 

ácidos e das bases, bem como de assimilar a utilização dessas substâncias no cotidiano.  

 

6. CONCLUSÃO

 

A partir das observações realizadas no estágio escolar, verificou-se a importância da

inserção de metodologias que fujam do ensino tradicional, visto que este modelo tende a 

transmitir os conteúdos de maneira mecanizada e pouco atraente para os alunos, dificultando a 

aprendizagem dos conteúdos. Nesse contexto, a aplicação de jogos se apresenta como uma boa 

alternativa de recurso didático, capaz de proporcionar um ambiente de estímulo ao aprendizado. 

O presente trabalho teve como um de seus principais objetivos a elaboração de um jogo 

didático, compreendendo técnicas de gamificação, para o ensino de funções inorgânicas. A 

presente pesquisa partiu das principais dificuldades enfrentadas no processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos da disciplina de química, sendo identificado como grande 

obstáculo o desinteresse dos alunos para o aprendizado. Por meio das pesquisas realizadas e das 

observações feitas no estágio escolar, é possível relacionar essa falta de interesse com as 

metodologias tradicionais de ensino. 

Desse modo, as técnicas de gamificação presentes nos jogos foram apresentadas como 

uma alternativa eficiente, por tornar o processo de ensino e aprendizagem mais interessante 

para os alunos, e potencializadora para a aprendizagem dos conteúdos química. A criação do 

ambiente lúdico proporcionada pela gamificação tende a despertar a atenção dos alunos, 

melhorando a assimilação dos conteúdos, aumentando a participatividade, promovendo a 

cooperação e a interação entre eles. Baseando-se na premissa da teoria sociointeracionista de 

Vygotsky, conclui-se que os jogos podem contribuir consideravelmente para o 

desenvolvimento dos alunos, uma vez que promovem interações sociais e trocas de 

experiências. 

É importante ressaltar que o jogo deve ser elaborado visando a aprendizagem 

significativa dos conteúdos. Portanto, ao elaborar um jogo com a finalidade de ensino, deve-se 

observar se o mesmo apresenta características de fato didáticas ou apenas consiste em uma 
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forma de entretenimento. Atendendo à função didática, o jogo pode ser empregado como 

instrumento avaliativo formativo dos alunos, sendo uma alternativa aos instrumentos de 

avaliação somativa dos modelos tradicionais de ensino. Tais instrumentos avaliativos somativos 

por vezes não representam a realidade dos alunos e não possibilitam ao docente um diagnóstico 

real da turma.  

Uma das principais limitações do presente trabalho foi a impossibilidade de aplicação 

do jogo desenvolvido, tendo em vista a suspensão das aulas presenciais em função da pandemia 

pelo novo coronavírus. No entanto, partindo dos resultados obtidos nos quatro estudos 

analisados, os quais também abordaram a aplicação de jogos para o ensino de conteúdos de

química, espera-se que aplicação do jogo Desafio da Química alcance resultados também 

positivos. Portanto, como sugestão para pesquisas futuras, propõe-se a aplicação do jogo no 

contexto escolar, de modo a avaliar os seus impactos sobre a aprendizagem dos conteúdos de 

funções inorgânicas. 
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