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RESUMO 

 

Com o passar dos anos, professores e pesquisadores da área da educação buscam por novas 

abordagens dentro de sala de aula, a fim de despertar ou aumentar o interesse e a atenção de 

seus alunos. Dentre as diferentes disciplinas compostas na grade curricular das escolas, destaca-

se a química como uma das matérias em que os alunos se mostram mais desmotivados a estudar. 

Entre os obstáculos estão: demanda por conteúdos prévios advindos de outras disciplinas, 

matéria complexa, extensa e abordada de forma descontextualizada, excesso de fórmulas e 

conceitos a serem memorizados e, metodologia dos professores. Pensando nisso, foi criado o 

jogo didático “Equilibrando o pH” como ferramenta facilitadora no processo de ensino-

aprendizagem do tema Equilíbrio Químico. A escolha desse tema sucedeu-se pela sua 

importância, recorrência em vestibulares e, nas vivências da autora – enquanto aluna e 

estagiária – ao observar as dificuldades que os discentes possuem em compreender o conteúdo. 

O jogo de tabuleiro criado é composto por cartas com perguntas que retomam os conceitos 

iniciais de Equilíbrio Químico, fatores que o alteram, constante de equilíbrio (K) e, os 

potenciais hidrogeniônico (pH) e hidroxiliônico (pOH). Ademais, preocupou-se em utilizar 

materiais de baixo custo para sua confecção, podendo assim servir de material de apoio para 

outros professores. A discussão dos resultados foi fundamentada a partir dos questionários 

respondidos por professores formados na área de química e, a partir disso, foi possível avaliar 

melhorias a serem conferidas ao jogo para posterior aplicação presencial nas instituições de 

ensino. 

 

Palavras-chave: Equilíbrio Químico; Jogo Didático; Ensino de Química; Experimentação. 



 

 

ABSTRACT 

 

Over the years, teachers and researchers in the field of education seek new approaches within 

the classroom, in order to arouse or increase the interest and attention of their students. Among 

the different subjects in the school curriculum, chemistry stands out as one of the subjects in 

which students are more discouraged to study. Among the obstacles are: demand for previous 

content from other disciplines, complex, extensive and decontextualized subject matter, excess 

of formulas and concepts to be memorized and methodology of teachers. Thinking about it, the 

didactic game “Balancing the pH” was created as a facilitating tool in the teaching-learning 

process of the Chemical Equilibrium theme. This theme was chosen due to its importance, 

recurrence in entrance exams and, in the author's experiences - as a student and intern - when 

observing the difficulties that students have in understanding the content. The board game 

created is composed of cards with questions that resume the initial concepts of Chemical 

Equilibrium, factors that alter it, equilibrium constant (K) and, the hydrogen potential (pH) and 

hydroxyl potential (pOH). In addition, it was concerned with using low-cost materials for its 

manufacture, thus being able to serve as support material for other teachers. The discussion of 

the results was based on the questionnaires answered by teachers trained in the area of chemistry 

and, from that, it was possible to evaluate improvements to be conferred to the game for 

subsequent face-to-face application in educational institutions. 

 

Keywords: Chemical Equilibrium; Didactic Game; Chemistry teaching; Experimentation. 
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1. APRESENTAÇÃO 

Notei, por experiência própria enquanto aluna de Ensino Médio, e por conversas com 

colegas de classe da época, que sentíamos uma vontade e uma escassez de aulas “diferentes” 

daquelas a que estávamos habituados. A rotina e a consequente não utilização de outros 

métodos por parte dos professores refletia, dentro de sala, o desânimo de muitos com as 

disciplinas abordadas. Na química, em especial, a problemática se intensificava, pois, a mesma, 

era considerada pela maioria como uma matéria complexa e repleta de “decoreba”. 

Contudo, ainda que não seja a realidade na maioria dos colégios, enquanto atuava como 

estagiária nas disciplinas de Pesquisa e Prática de Ensino/Educativa (PPE’s), bolsista do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e, agora, fazendo parte do 

Programa Institucional de Residência Pedagógica (PIRP), tive uma surpresa positiva na forma 

como o conteúdo de química vem sendo abordado com alunos do Ensino Fundamental II e 

Médio. A utilização de recursos didáticos – filmes, modelos explicativos, simulações, aulas de 

laboratório, jogos didáticos, entre outros – observados com frequência nas aulas de química, 

me fez refletir e relembrar da época em que estava no Ensino Médio, percebendo o quão nítido 

é a contribuição das novas metodologias para o aprendizado e para despertar o interesse dos 

alunos pela disciplina.  

Por tudo isso, estava certa de que gostaria de finalizar a graduação com a produção de 

uma ferramenta educativa – neste caso, um jogo didático – que objetivasse a melhoria no 

aprendizado de química. Porém, sobre qual conteúdo esse jogo abordaria? Foi neste momento 

que retomei para as minhas vivências como aluna de graduação em química e estagiária. Pude 

perceber tanto nos alunos do Ensino Médio, como nos colegas de curso, dificuldades com o 

tema Equilíbrio Químico. Isso porque, em ambos os casos, a teoria demanda uma base bem 

consolidada de conteúdos prévios advindos (principalmente) da química e da Matemática. 

Ademais, o assunto é visto como sendo extenso, com linguagem científica complexa e com 

conceitos majoritariamente abstratos. 

Refletindo sobre as dificuldades em abordar este tema em sala e, pensando nos 

benefícios que os instrumentos pedagógicos alternativos podem oferecer no processo de ensino-

aprendizagem foi criado, assim, o jogo “Equilibrando o pH”. Um recurso lúdico e educativo 

destinado a auxiliar alunos e professores do Ensino Médio das redes públicas e privadas no 

estudo do conteúdo de Equilíbrio Químico.
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2. INTRODUÇÃO 

Água, refrigerante, sabonete, leite, café e vinagre são apenas alguns dos milhares de 

produtos que fazem parte da rotina do ser humano e, todos eles, possuem algo em comum: a 

química. Definida como a ciência que estuda a matéria, suas propriedades, estruturas e 

transformações, a química está presente a todo momento e em todos os materiais que nos 

cercam (HOUAISS, 2004). 

Dentre as diferentes áreas que a compõem, a Físico-Química é uma das vertentes que 

mais se relaciona ao nosso cotidiano, pois estuda as propriedades físicas e químicas da matéria. 

Sendo assim, é o campo que discute os fenômenos observados nas reações entre grandezas 

macroscópicas das substâncias e os fatores que a influenciam (FERREIRA, 2010). 

Saber enxergar e estabelecer uma conexão entre os conteúdos aprendidos na disciplina 

de química com o dia-a-dia, contudo, é um grande desafio para os alunos, na medida em que, 

estão condicionados a um ensino tradicional. Isto é, um ensino apoiado na acumulação de 

informações e, em conceitos excessivamente compartimentalizados. Esta problemática é 

evidenciada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) ao 

descreverem que: 

Na escola, de modo geral, o indivíduo interage com um conhecimento essencialmente 

acadêmico, principalmente através da transmissão de informações, supondo que o 

estudante, memorizando-as passivamente, adquira o “conhecimento acumulado” 

(BRASIL, 2000).  

 

Tal questão torna-se mais evidente ao trabalhar com a Físico-Química em sala de aula 

pois, o estudo deste ramo, exige que o aluno detenha não só de conhecimentos prévios advindos 

de outros conteúdos de química, como também conceitos físicos, matemáticos e de 

interpretação de textos (português). Soma-se ao fato de que a matéria é abordada de forma 

descontextualizada, ou seja, sem conferir significação a mesma, enfatizando apenas a 

memorização de regras e fórmulas. O que, por consequência, intensifica o obstáculo entre o 

aluno e a disciplina (TEIXEIRA JÚNIOR, 2007). 

Ainda se tratando da Físico-Química, o estudo do Equilíbrio Químico é um dos maiores 

exemplos de dificuldade apresentada pelos estudantes do Ensino Médio. De acordo com os 

trabalhos de UEHARA (2005) e BARROS, SOUZA, et al. (2017), alguns deles são: a utilização 

de termos científicos que, por vezes, dificultam a compreensão e/ou induzem a formação de 

conceitos errôneos; a acumulação de dúvidas advindas de outros temas como a Estequiometria 
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e as Teorias Ácido-base, considerados essenciais para o entendimento do comportamento das 

reações químicas e determinação do pH e pOH; a interpretação do Equilíbrio Químico como 

sendo um sistema compartimentado e, a abordagem superficial de expressões matemáticas sem 

que seja apresentado um significado a elas. 

Assim, a partir do exposto, foi indagado pela autora deste projeto se a utilização de um 

jogo lúdico, que aborda o tema Equilíbrio Químico, poderia colaborar para a aprendizagem 

significativa dos alunos acerca do conteúdo, além de ampliar suas visões sobre a importância 

dos conhecimentos científicos? 

Segundo PIAGET (1975 apud SOARES, 2008), os jogos têm a capacidade de suprir 

determinadas funções consideradas vitais ao desenvolvimento do intelecto e, por consequência, 

da aprendizagem. Dessa maneira, as diversas ferramentas ligadas ao lúdico, como os jogos, 

aperfeiçoam o desenvolvimento cognitivo do indivíduo na medida em que preenchem, 

aprimoram e ampliam as diferentes possibilidades do sujeito de experimentar. Já para 

VYGOTSKY, segundo KIYA (2014), o jogo além de fortalecer as habilidades mentais, 

linguísticas e de absorção, manifesta também a interação entre sujeitos e o trabalho cooperativo. 

No entanto, para que a utilização deste recurso seja considerada educativa, teóricos 

como KISHIMOTO (1996) reforçam a importância de equilibrar a diversão e o prazer (lúdico) 

com a assimilação e compreensão dos conhecimentos (educativa). Ademais, Kishimoto destaca 

que quando um jogo se apresenta como um objeto que visa a aquisição de determinadas 

competências e/ou ensinar conteúdos específicos, denomina-se de “jogo didático”. 

Neste caso, há ações planejadas pelo docente a fim de orientar o aluno para que o mesmo 

possa manusear o material e buscar por respostas e soluções, sendo o estabelecimento de regras 

uma das alternativas que melhor se encaixa. Segundo SOARES (2004) um dos papéis centrais 

das regras é estabelecer uma relação entre o aprendiz e o jogo além de organizar espaços 

apropriados para que haja interação entre todos os participantes. 

Fundamentando-se nas teorias descritas acima, foi criado o jogo “Equilibrando o pH”. 

O desenvolvimento deste projeto para o Ensino de Química foi inspirado nos tradicionais jogos 

de tabuleiros, sendo idealizado com perguntas sobre: definições de Equilíbrio Químico, os 

fatores que o deslocam, a constante de equilíbrio K e partes teórico-práticas que abordam pH e 

pOH. Sendo este último ponto, empregado com o propósito de ilustrar e fornecer representações 

concretas a abstrações prévias. 
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Logo, o jogo “Equilibrando o pH” tem por objetivo proporcionar aos alunos a 

assimilação do conteúdo de forma mais prazerosa e servir como uma ferramenta que 

contextualiza os conteúdos referentes ao Equilíbrio Químico. Em outras palavras, pretende-se 

levar o cotidiano para dentro da escola, ao mesmo tempo em que se busca estabelecer conexões 

entre os conhecimentos científicos com o dia a dia dos alunos. 

 

2.1 Revisão de Literatura 

Como ponto de partida para a discussão e reflexão sobre a forma na qual o Ensino de 

Química é abordado nos colégios, foi indagado pela autora “O que se espera que os alunos 

aprendam sobre química? Qual o objetivo de ensinar Ciências/Química nas escolas?” versus 

“A expectativa está em consonância com a realidade dos alunos?”. Com essas perguntas em 

mente, deu-se início a busca por aporte teórico, a fim de fundamentar posteriormente o objetivo 

do trabalho proposto. 

 

2.1.1 IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS E QUÍMICA 

Sob o olhar das perspectivas acerca da educação nas escolas, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) n° 9394/96 (BRASIL, 1996) no Capítulo II da Educação Básica, 

Seção I - Das Disposições Gerais, afirma que: 

Art.22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe 

a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores (BRASIL, 1996). 

 

A química é vista primeiramente na disciplina de Ciências durante o Ensino 

Fundamental e, conforme consta no Art. 32 da LDB, entende-se que nesta etapa a escola tenha 

por objetivo formar alunos que desenvolvam a capacidade de aprender por meio do domínio da 

escrita, leitura e cálculos. Além disso, espera-se que os alunos se tornem conscientes do 

ambiente natural, social, político e tecnológico da qual se fundamenta a sociedade, na medida 

em que evoluam suas habilidades e desenvolvam conhecimentos, atitudes e valores. (BRASIL, 

1996). 
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Entretanto, de acordo com o Art.35 - Seção IV Do Ensino Médio da LDB, para o terceiro 

e último ciclo da Educação Básica, busca-se por objetivos mais concretos e avançados, tais 

como: 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

 

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 

(BRASIL, 1996). 

 

Tendo em vista o tipo de perfil do aluno-cidadão o qual se espera formar, é preciso 

entender, portanto, quais os tipos de aprendizagens que podem e/ou devem ser abordadas nos 

colégios pelos profissionais da educação. Para isso, foi feita uma leitura da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Este documento é responsável por regulamentar quais são as 

aprendizagens essenciais dos três ciclos de ensino (educação infantil, ensino fundamental e 

médio) a fim de garantir a qualidade da educação, a aprendizagem e o desenvolvimento de 

todos os estudantes brasileiros. 

Segundo a BNCC (2018), o Ensino de Ciências durante o Ensino Fundamental e, o 

Ensino de Química no nível Médio têm por objetivo desenvolver o “letramento científico”, ou 

seja, tornar o aluno capaz de compreender e explorar saberes, interesses, vivências e 

curiosidades sobre o mundo (natural, social e tecnológico) e o universo que os cerca. 

Contudo, o documento enfatiza dois pontos importantes ao trabalhar com as habilidades 

e competências no processo de formação do pensamento científico. O primeiro deles, é a 

expansão da capacidade de abstração à medida em que se caminha para os últimos anos 

escolares. Já o segundo, diz respeito ao cuidado na forma com a qual tais conhecimentos 

científicos hão de ser repassados, pois se faz necessário o envolvimento por parte do sujeito no 

processo de aprendizado e não apenas a transmissão de conhecimentos (BRASIL, 2018). 

Mas quais seriam as habilidades e competências exigidas no campo do Ensino de 

Ciências e Química? Ainda de acordo com a BNCC (2018), as aprendizagens essenciais a serem 

adotadas nos ensinos Fundamental e Médio estão intrinsecamente relacionadas: à discussão do 
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conhecimento científico no que tange a contextualização social, cultural, ambiental e histórica; 

às explicações conceituais da área sem que sejam reduzidas apenas a exemplificações de 

conceitos; à aplicação dos processos e práticas de investigação a fim de despertar o 

protagonismo dos estudantes na aprendizagem e aos estudos da linguagem presente nas 

Ciências da Natureza (uso de símbolos, nomenclaturas e códigos). 

 Assim, pressupõe-se, que a química despertará no aluno: a curiosidade, a exploração, a 

investigação, a busca por respostas e questionamentos, a indagação, a interação social, e 

reflexões acerca da natureza e das questões éticas relacionadas à ciência e à sociedade. 

O ensino e a aprendizagem das ciências, sobretudo da disciplina de química, 

possibilitam ao aluno pensar e compreender a realidade na qual está inserido (contextualização) 

e, ao passo que os sujeitos constroem uma postura de ressignificação do conhecimento 

científico, transformam-se em indivíduos capazes de serem autônomos na construção do 

próprio conhecimento (BRASIL, 2018). 

Com base na compreensão acerca das perspectivas a serem alcançadas ao ensinar 

química nas escolas, as indagações iniciais foram esclarecidas. Todavia, o que foi relatado até 

então, concerne aspectos mais gerais do que se espera que um aluno aprenda, desenvolva e 

atinja ao estudar tal ciência. Diante disto, os aportes teóricos a seguir têm por finalidade 

justificar a escolha e a importância do tema Equilíbrio Químico como campo de estudo deste 

trabalho. 

 

2.1.2 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DO TEMA EQUILÍBRIO QUÍMICO NAS ESCOLAS 

O documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) além de descrever as 

principais questões a serem desenvolvidas com os alunos da educação básica, apresenta 

também, na sua estrutura, as chamadas competências específicas (Figura 1). Nelas, é possível 

encontrar as especificidades e os componentes curriculares de cada uma das áreas de 

conhecimento do Ensino Fundamental e Médio que estão exemplificados abaixo: 
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Figura 1.  Competências Específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias para o Ensino Médio 

 

 
 

Fonte: BRASIL, 2018. 

 

Entre as três competências descritas acima (Figura 1), destaca-se a primeira por ser a 

parte que engloba os conteúdos presentes no estudo do Equilíbrio Químico, conforme citado a 

seguir: 

Os fenômenos naturais e os processos tecnológicos são analisados sob a perspectiva 

das relações entre matéria e energia, possibilitando, por exemplo, a avaliação de 

potencialidades, limites e riscos do uso de diferentes materiais e/ou tecnologias para 

tomar decisões responsáveis e consistentes diante dos diversos desafios 

contemporâneos. Dessa maneira, podem-se estimular estudos referentes a: estrutura 

da matéria; transformações químicas; leis ponderais; cálculo estequiométrico; 

princípios da conservação da energia e da quantidade de movimento; ciclo da água; 

leis da termodinâmica; cinética e equilíbrio químicos; fusão e fissão nucleares; 

espectro eletromagnético; [...] (BRASIL, 2018). 

  

Para além da BNCC, foram analisados os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCNEM). O PCNEM (2000) é um conjunto de documentos elaborados pelo 

Governo Federal com a finalidade de conduzir e colaborar com as escolas públicas e privadas 

quanto aos conteúdos mais relevantes e, à vista disso, que devem ser trabalhados em cada uma 

das disciplinas da grade curricular. Logo, para complementar a importância do estudo do tema 

Equilíbrio Químico nos colégios, fez-se a consulta.   

 De acordo com o Tema 4 – “Aspectos dinâmicos das transformações químicas” dos 

PCNs+ (2002) é possível observar que o documento inclui os conteúdos de Cinética Química e 

Equilíbrio Químico como sendo fundamentais para o entendimento de conceitos referentes ao 

tempo e, sua relação com as quantidades envolvidas nas transformações químicas (BRASIL, 
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2002). Segundo os PCNs+, estes temas são capazes de potencializar competências que 

objetivam: 

[...] identificar transformações químicas pela percepção de mudanças associadas a 

dada escala de tempo; compreender e utilizar modelos explicativos para reelaborar 

conceitos e ideias sobre fenômenos químicos; selecionar e utilizar materiais e 

equipamentos para realizar cálculos, medidas e experimentos; articular e integrar a 

Química a outras áreas de conhecimento (BRASIL, 2002). 
 

Há diversos trabalhos acerca da abordagem deste conteúdo nas escolas, como por 

exemplo a pesquisa realizada por UEHARA (2005) ao refletir as dificuldades de aprendizagem 

de alunos do ensino médio no estudo do Equilíbrio Químico; o trabalho de LOURO (2013) 

sobre a importância de simulações computacionais e atividades laboratoriais no estudo do 

mesmo tema e, o de ARAUJO, ROSA, et al. (2017) sobre o uso de Histórias em Quadrinhos 

(HQ) para abordar o princípio de Le Chatelier. Os três trabalhos serão brevemente relatados a 

seguir: 

UEHARA (2005), em sua dissertação de mestrado, relatou as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos sobre o conteúdo de Equilíbrio Químico, bem como uma possível 

solução para o problema por meio de estudos sobre o controle das reações químicas no sistema 

operacional das indústrias. Assim, o percurso metodológico de seu trabalho sucedeu-se pela 

introdução dos conceitos de Equilíbrio Químico relacionando-a com os processos industriais e, 

especificamente, com a síntese da amônia na produção de nitrato. Esta abordagem foi escolhida 

pois, segundo a autora, a teoria de Equilíbrio Químico é amplamente empregada na esfera 

industrial, seja para melhorar a obtenção do produto ou para diminuir a perda de certos 

reagentes. Desta maneira, ao conhecer as principais etapas das produções químicas industriais 

(sob o olhar da disciplina de química), os alunos aprenderam sobre o conteúdo relacionando-o 

com o seu cotidiano. 

 Por outro lado, na pesquisa de LOURO (2013) fez uso de outras ferramentas didáticas 

como simulações computacionais e atividades laboratoriais, a fim de desenvolver não só a 

aprendizagem dos conceitos sobre o tema em questão, como também despertar nos estudantes 

o interesse pela exploração, investigação, fomentar o debate pela troca de ideias entre aluno-

aluno/aluno-professor e, a capacidade do sujeito em ser autônomo do seu processo de ensino-

aprendizagem. 
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 Já o trabalho realizado por ARAUJO, ROSA, et al. (2017) discute a produção e 

aplicação de HQ’s como proposta didática para o Ensino de Química, em especial, no estudo 

do Princípio de Le Chatelier. A construção da história em quadrinho intitulada “O Quarteto 

Esperto em: de Olho no Princípio de Le Chatelier” foi feita pelas autoras do trabalho, enquanto 

que a aplicação contou com a colaboração dos alunos para a leitura e encenação dos 

personagens (de forma teatral). Através da coleta de dados dos questionários avaliativos 

respondidos pelos alunos, as autoras concluíram que a proposta lúdica e educativa foi 

satisfatória e proporcionou o entendimento dos conceitos presentes no Princípio de Le 

Chatelier, bem como a relação da teoria com o cotidiano do aluno, conferida nas conversas dos 

personagens. 

 Portanto, os três trabalhos descritos acima vão ao encontro dos PCN+ e da BNCC, pois 

reforçam a importância da construção do pensamento científico no Ensino de Ciências e 

Química com base na contextualização do tema a ser ensinado, favorecendo assim, a 

aprendizagem significativa dos conceitos, neste caso, do Equilíbrio Químico. 

 

 2.1.3 ENSINO DE EQUILÍBRIO QUÍMICO – DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

Foi discutido até o presente momento sobre legislações e orientações a serem seguidas 

por escolas públicas e privadas a respeito da disciplina de ciências e química, além dos objetivos 

e capacidades que se espera alcançar com os alunos ao estudar este eixo temático. Contudo, a 

indagação feita inicialmente permanece: “Qual a realidade nas escolas? Há dificuldades de 

aprendizagem no Ensino de Química? E em relação ao Equilíbrio Químico, existem obstáculos 

e limitações?” 

De acordo com os próprios documentos dos PCNs+ (2002), o desenvolvimento de 

competências e habilidades em sua grande parte, não é alcançado. Em geral, escolas estão 

habituadas a uma única linha pedagógica de ensino: a abordagem tradicional. O processo de 

aprendizagem para este tipo de metodologia é feito quase que inteiramente por aulas 

expositivas. Ao professor, cabe a responsabilidade de transmitir conteúdos, enquanto que ao 

educando, o papel de receptor daquele conhecimento.  

Logo, sendo este o método de ensino mais difundido no Brasil e no mundo, 

pesquisadores e educadores descrevem as principais dificuldades de aprendizagem observadas 
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no cenário educacional como intrinsecamente conectadas com a metodologia em questão 

(LIMA, INTERNACIONAL, 2012). 

Dentre as inúmeras definições e categorias a respeito das dificuldades de aprendizagem 

(DA), SANTOS (2009) define o conceito de DA como sendo “uma inabilidade para a 

aprendizagem numa ou mais áreas acadêmicas, não tendo nada a ver com o potencial intelectual 

(inteligência)”.  

Em outras palavras, a dificuldade de aprendizagem está relacionada a bloqueios que 

surgem durante o processo de aquisição do conhecimento ou à forma pela qual o aluno o 

constrói a partir de sua própria opinião/identificação sobre a matéria (GONÇALVES, 

BARREIROS, et al., 2017). 

Os fatores que influenciam nas DA, por sua vez, decorrem de aspectos orgânicos, 

intrínsecos ou extrínsecos ao indivíduo. Além disso, está relacionado a questões emocionais 

(tristeza, agitação, cansaço, etc.). Em ambos os casos, é determinante reparar o quanto antes 

qual ou quais dos motivos perpetuam, para que assim, o docente e a escola possam intervir e 

auxiliar no desenvolvimento do processo educativo. (SANTOS, 2009; ROCHA, 

VASCONCELOS, 2016) 

Ao estudar sobre as dificuldades de aprendizagem no campo da química, SANTOS, 

SILVA, et al. (2013) pontuam que os erros mais evidentes dos alunos estão divididos nas 

seguintes categorias em ordem decrescente de dificuldade: ausência de base matemática; 

complexidade dos conteúdos; metodologia dos professores; déficit de atenção e; dificuldades 

de interpretação. 

 

I) Ausência de base matemática: É fundamental compreender as expressões matemáticas ao 

estudar Equilíbrio Químico pois, em tópicos como “Cálculo e Relação entre as constantes de 

equilíbrio em termos de concentração (Kc) e pressão (Kp)” ou no “Cálculo de pH e pOH” há 

presença de conceitos matemáticos que servem para explicar determinados fenômenos 

químicos. Dentre os conceitos prévios da disciplina de matemática importantes para o 

entendimento do assunto de química estão: propriedades de logaritmos, operações de 

potenciação (exponenciação) e cálculos envolvendo números decimais. 
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Diante disso, estudos como os de SANTOS, SILVA, et al. (2013) indicam que a 

ausência de base matemática é, sem dúvida, o principal elemento que dificulta o aprendizado 

do Equilíbrio Químico. Além da barreira que muitos alunos possuem com a matemática, outro 

fator que pode vir a influenciar é a forma na qual o professor de química ensina e faz uso destas 

expressões. É crucial que, durante a aula, o docente sinalize para o significado químico-

matemático, caso contrário, as expressões serão reduzidas apenas a fórmulas que devem ser 

memorizadas pelos alunos (BRASIL, 2002). 

 

II) Complexidade dos Conteúdos: UEHARA (2005) aponta que os maiores erros conceituais 

dos alunos estão relacionados: a não compreensão dos fatores que modificam o Equilíbrio 

Químico (concentração, pressão e temperatura); definição e função da constante de equilíbrio 

K (conceito de atividade); o não reconhecimento dos limites do Princípio de Le Chatelier e, a 

dificuldade de compreensão dos termos químicos por meio da linguagem científica. 

 De fato, ensinar e aprender Equilíbrio Químico é uma tarefa difícil. Não só pela extensão 

do tema, como também pela complexidade e abstração que os diferentes conceitos se 

apresentam. Ademais, a matéria é ministrada e repassada sem conferir contextualização e/ou 

interdisciplinaridade. Assim, dado que o estudante não enxerga aplicabilidade no conteúdo em 

questão, dificulta ainda mais o entendimento e compreensão do tema. 

 

III) Metodologia dos professores: Um dos principais motivos que corroboram – de maneira 

positiva ou negativa – para a aprendizagem significativa no estudo do Equilíbrio Químico é a 

forma pela qual o docente trabalha os conceitos (em especial, os conceitos abstratos) com a 

turma. 

O professor pode optar por atividades que visam minimizar as dificuldades da falta de 

tempo, todavia, a exigência de cumprir com o planejamento curricular proposto – e, por vezes, 

enfatizado pelo livro didático – o impede de diversificar sua prática docente. 

Pode-se afirmar, portanto, que uma das razões que atrapalham o trabalho do professor é 

o contraste entre a carga horária disponível e a extensa quantidade de conteúdos a serem 

ensinados. Por tudo isso, o professor se vê forçado a ministrar a aula de maneira superficial, 

rápida, sem conferir contextualização e, reiterando o aprendizado memorístico (ANDRADE, et 

al., 2011).  
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IV) Déficit de atenção: De acordo com o estudo de SANTOS, SILVA, et al. (2013) o item em 

questão abre a possibilidade para duas interpretações: O déficit de atenção como dispersão de 

atenção e, o déficit de atenção como transtornos referentes ao desenvolvimento de 

aprendizagem, a exemplo do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). 

Segundo SILVA, CASTRO et. al. (2019) pesquisas revelam que cerca de 30% dos 

alunos com TDAH tendem a apresentar dificuldades de aprendizagem em interpretação textual 

e cálculos. Sendo um grande obstáculo para docentes de química, visto que diferentes 

conteúdos, como o Equilíbrio Químico, demandam o domínio de tais capacidades.  

Não obstante, para ambos os casos, o Ensino de Química evidencia a necessidade de 

estratégias pedagógicas que permitam a todos os alunos o desenvolvimento no processo de 

ensino-aprendizagem. A construção do conhecimento deve ser feita de modo a estimular: a 

atenção por meio do interesse e curiosidade; a participação; a concentração; o diálogo e a 

memória (COSTA, MOREIRA, et al., 2015). 

 

V) Dificuldades de interpretação: Outro ponto decisivo para o entendimento do Equilíbrio 

Químico é a interpretação com a qual o sujeito concebe os conceitos químicos. Segundo os 

trabalhos de ROCHA, VASCONCELOS (2016); UEHARA (2005); CANZIAN, 

MAXIMIANO (2010) e DA SILVA, NUÑEZ (2007), os principais erros conceituais e 

limitações associadas à dificuldade de leitura e escrita são: 

● Representação errônea das reações químicas; 

● Percepção macro e sub-micro do processo de reversibilidade de uma reação em 

equilíbrio;  

● Conflitos entre definições de massa e concentração molar; 

● Representação do estado de equilíbrio com os reagentes e produtos em recipientes 

separados; 

● Aplicação superficial do Princípio de Le Chatelier; 

● Concepções incorretas sobre caráter dinâmico do equilíbrio por meio do emprego de 

analogias; 

● Erros no papel do catalisador no Equilíbrio Químico e; 

 Abordagem com a qual os livros didáticos descrevem os conceitos de Equilíbrio 

Químico (conteúdos compartimentados e descontextualizados). 
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A fim de complementar com os trabalhos descritos acima, a autora sugere o acréscimo 

de uma categoria à parte para tratar dos “conhecimentos químicos prévios dos alunos”. Os 

conhecimentos prévios “são os saberes ou as informações que temos guardados em nossa mente 

e que podemos acionar quando precisamos” (COSCARELLI, [s.d]). E, como já ressaltado, é 

essencial que o discente apresente conhecimentos químicos anteriores para que então consiga 

compreender as transformações químicas e como uma reação entra em equilíbrio.  

O estudo do Equilíbrio Químico, em particular, exige do aluno a retomada de conceitos 

presentes na Estequiometria, Concentração/Molaridade, Cinética, Gases, Equilíbrio Ácido-

Base, entre outros conceitos vistos desde o primeiro contato dos alunos com a disciplina 

(RAVIOLO, BAUMGARTNER, et al., 2018). Com isso, uma alternativa viável que pode ser 

adotada pelo professor antes de introduzir o novo conteúdo, é oferecer um espaço para o diálogo 

em sala, a fim de ter noção das ideias já construídas e, aquelas que precisam ser debatidas 

novamente para não prejudicar a assimilação das novas. 

Nesse sentido, o Ensino da Química tem a função de ensinar a formar conhecimentos, 

e não somente conceitos científicos. Enquanto que, o professor, tem a responsabilidade em 

ensinar a seus alunos procedimentos que o ajudem a interpretar a natureza e seu funcionamento 

como: investigar, observar, ler, calcular, classificar, problematizar, etc. (ZABALA, 1998). 

Diante do exposto, o projeto em questão teve a intenção de buscar pela elaboração de 

um material didático mais adequado ao estudo do Equilíbrio Químico, tratando de conceitos 

intra-interdisciplinares e de conteúdos ensinados a partir de contextos relacionados ao dia a dia 

dos alunos. 

 

2.1.4 EXPERIMENTOS E JOGOS COMO FERRAMENTAS PARA O ENSINO 

Como relatado anteriormente, pesquisas apontam que o Ensino de Química é, na maior 

parte, apresentado como uma matéria monótona e maçante, fazendo com que os estudantes 

percam o interesse pelo o que lhes é ensinado, uma vez que a disciplina é ministrada de maneira 

descontextualizada (LIMA, MARIANO, et al., 2011). 

Entretanto, esquecer dos princípios e responsabilidades que a disciplina de química 

carrega consigo, é deixar de lado sua grande contribuição para a formação da cidadania. A 

química traz a possibilidade de o indivíduo interagir com o mundo, pois auxilia no 
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desenvolvimento de conhecimentos e valores na área. Porém, a construção deste aprendizado 

só é verdadeiramente efetiva quando o sujeito tem a capacidade de estabelecer conexões, desde 

situações mais gerais, até exemplos específicos (BRASIL, 2002). 

De acordo com os PCN+ (2002), é primordial que durante o processo de ensino-

aprendizagem sejam incorporadas diferentes ações didáticas, pedagógicas, culturais e sociais. 

Ainda que a organização e planejamento dos temas sejam características essenciais do processo, 

não são suficientes para alcançar as metas almejadas na formação do aluno.  

Entre as estratégias de ação para a o campo da química estão:  a) atividades em classe 

(experimentais), b) os estudos de meio, c) diversificação de materiais ou recursos didáticos, d) 

o uso do computador, e) os projetos disciplinares e interdisciplinares e, f) as formas de avaliação 

(BRASIL, 2002). 

A fim de traçar um caminho para a proposta do projeto em questão, a autora enfatiza 

dois quesitos presentes nas estratégias de ação dos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio: 1. Atividades experimentais e, 2. Elaboração de materiais didáticos – Jogos. 

 

2.1.4.1 Atividades Experimentais 

A começar pelas práticas experimentais, entende-se que o ensino de ciências e química 

é regido pela aproximação constante entre teoria e prática, (ou pelo menos deveria). BUENO, 

KOVALICZN (2008) evidenciam a necessidade de interligar os conhecimentos científicos com 

o senso comum ao dizer que: 

Estas articulações são de extrema importância, uma vez que a disciplina de Ciências 

encontra-se subentendida como uma ciência experimental, de comprovação científica, 

articulada a pressupostos teóricos, e assim, a idéia da realização de experimentos é 

difundida como uma grande estratégia didática para seu ensino e aprendizagem. [...]. 

(KOVALICZN, BUENO, 2008). 

 

Portanto, pode-se afirmar que aulas de cunho experimental desempenham, estimulam 

ou reforçam habilidades imprescindíveis na vida dos alunos, como por exemplo: o exercício da 

observação, a experimentação e a discussão. Ademais, a prática permite o contato direto com 

os fenômenos estudados, facilitando ao discente construir e ressignificar o seu saber científico.  
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Dessa forma, a utilização de experimentos e diferentes práticas para o Ensino de 

Química, é visto como uma excelente ferramenta didática para o aprendizado, uma vez que 

desperta: o interesse nos alunos pela disciplina, estabelece uma conexão entre conteúdos 

teóricos com a prática e, facilita o entendimento dos conceitos científicos, sobretudo aqueles 

considerados abstratos (CAPELETTO, 1992 apud CARLA APARECIDA RODRIGUES, 

2013).  

De acordo com os PCN+, há diferentes opções de métodos e metodologias que podem 

ser trabalhadas com práticas experimentais, como por exemplo os “estudos do meio” (visitas 

em indústrias, usinas, estações de tratamento, etc.) ou práticas realizadas nos laboratórios da 

escola/através de demonstrações em sala de aula. No entanto, a ação por si só não soluciona a 

dificuldade de aprendizagem, o conhecimento precisa ser construído em todas etapas, ou seja, 

nos momentos pré e pós a experimentação, visando à aquisição e assimilação dos conceitos 

(BRASIL, 2002). 

 Quanto às definições e classificações acerca de atividades práticas CAMPOS, NIGRO 

(2010) em seu livro “Teoria e Prática em Ciências na Escola”, exemplifica os diferentes modos 

nos quais as atividades são abordadas (Figura 2). Segundo os autores, os quatro tipos são: 

Demonstração Prática; Experimento Ilustrativo; Experimento Descritivo e; Experimento 

Investigativo. 

Figura 2. Classificação das atividades práticas de acordo com Campos e Nigro 

 

 
 

Fonte: CAMPOS, M. M; NIGRO, R. G., 2010. 
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A partir da análise da figura 2, é possível compreender que os experimentos 

investigativos se preocupam em colocar o aluno em contato com os fenômenos e fatos 

apresentados, além de levantar hipóteses sobre o que está sendo observado. Diferentemente das 

práticas demonstrativas realizadas pelo professor que, como o próprio nome já diz, é uma 

espécie de “prova” e tem por objetivo comprovar a veracidade ou autenticidade de algo. 

(HOUAISS, 2004). 

 Contudo, independentemente da abordagem a ser adotada pelo professor, outro ponto 

que não foi discorrido até então, é a presença e/ou falta de laboratórios nos colégios para a 

realização das atividades experimentais. Conforme os dados divulgados pelo Portal INEP 

(BRASIL, 2019), em 2018, “apenas 44% das escolas possuíam laboratório de ciências”, do qual 

38,8% desta parcela corresponde às escolas de ensino médio da rede pública, e em 57,2% da 

rede privada. 

 Como exposto anteriormente, a experimentação é definida como sendo uma ferramenta 

substancial para o processo de ensino-aprendizagem do sujeito. Porém, conforme ressaltado por 

CABRAL, DORNELES (2017) menos da metade das instituições de ensino detém espaços 

destinados aos laboratórios de ciências. A problemática da falta de recursos, materiais e um 

local apropriado para as atividades é mencionado por grande parte dos docentes de ciências e, 

em especial, de química. 

 Por tudo isso, CAPELETTO (1992, apud BEZERRA, DAMASCENO, et al., 2018) 

sugere a produção e criação de trabalhos voltados a aplicação de atividades experimentais das 

quais não houvesse a necessidade de dispor materiais caros e aparelhagens sofisticadas.  

Durante a pesquisa, a autora deste trabalho deparou-se com diversos projetos, indo 

desde artigos e teses de doutorado como os de CABRAL, DORNELES (2017) e, FREIRE, 

(2017) que buscavam auxiliar o professor de ciências/química a ensinar por meio de materiais 

de baixo custo e de fácil acesso; até elaboração de e-books de experimentos químicos em 

microescala e focados ao Ensino Médio, como o de MARQUES, DE LIMA (2019). 

 Assim como os demais, o projeto em questão foi desenvolvido para auxiliar professores 

na realização de atividades práticas, visando adaptar as aulas de laboratório para as condições 

mais restritas encontradas no ensino fundamental e médio. Tendo como foco, a construção de 

um jogo sobre o tema Equilíbrio Químico com características que unem a teoria à prática. 



34 

 

 

 No entanto, não se pode anular a importância de colégios possuírem laboratórios dentro 

de seus espaços. Salienta-se isto, pois, da mesma forma que há instituições de ensino que não 

apresentam condições financeiras para a construção de um, as que possuem, não enxergam a 

existência de um laboratório como algo essencial de ser investido pela escola.  

 Ainda que o trabalho da autora não exija um laboratório para a aplicação da atividade, 

a existência do mesmo tem papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Logo, faz-

se necessário também enfatizar para a discussão e desenvolvimento de projetos de pesquisa que 

conscientizem os colégios a valorizarem a presença de laboratórios nas práticas pedagógicas. 

 

2.1.4.2 Jogos 

Além da experimentação, os PCNs+ (2002) no tópico “Estratégias para a ação” 

enfatizam a importância da criação e utilização de materiais e recursos didáticos, tais como: 

vídeos, filmes, computador, jornais, revistas, livros de divulgação e ficção científica, manuais 

técnicos, peças teatrais e música. 

No entanto, é curioso dizer que em nenhum momento foi citado o “jogo” como uma das 

possibilidades de ferramenta didática para o Ensino de Química. Diferentemente do que ocorre 

nas estratégias planejadas para os temas da disciplina de Biologia, ao descrever a presença dos 

jogos e brincadeiras como “elementos muito valiosos no processo de apropriação do 

conhecimento” (BRASIL, 2002). 

Seria então o emprego de jogos ineficaz no processo ensino-aprendizagem dos 

conteúdos de química? Para responder à pergunta, foi feita uma pesquisa bibliográfica dos 

últimos anos a respeito do uso de jogos no Ensino, em especial, da sua influência na disciplina 

de química. 

A utilização de jogos no ensino de ciências e química é uma prática recente não só no 

Brasil, como internacionalmente. Contudo, discussões acerca da sua evolução, natureza e das 

características do jogo existem há um bom tempo. Entre os autores que dedicam seus estudos 

com respeito a jogos na educação, pode-se destacar: KISHIMOTO, FRÖEBEL, BROUGÈRE, 

HUINZIGA, PIAGET, VYGOTSKY e CAILLOIS.  
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Segundo KISHIMOTO (1996) e SOARES (2004) a presença direta ou indireta dos jogos 

datam desde o século IV a.C. com registros de Platão e Aristóteles ao enfatizarem a importância 

do lúdico na educação. Para eles, o ato de brincar é visto como uma ação que educa para a vida. 

Já para os Romanos, os jogos (físicos) tinham por função treinar os soldados para guerra.  

KISHIMOTO (1996) durante a sua análise histórica a respeito do surgimento gradual e 

constante dos jogos, destaca para dois eventos: o advento do cristianismo e o Renascimento 

(séc. XIV – XVI). O primeiro representa o retrocesso, ao passo que os jogos eram proibidos e 

quem o praticava, era pecador. Por outro lado, o segundo, marca a retomada de novas 

concepções pedagógicas acerca dos jogos infantis, ao enxergá-los como ferramentas 

satisfatórias para a aprendizagem dos conteúdos escolares.  

A partir do século XVI, o jogo “deixa de ser objeto de reprovação oficial, incorporando-

se ao cotidiano de jovens, não apenas como diversão, mas como tendência natural do ser 

humano” (KISHIMOTO, 1990). Nasce o conceito de “jogo educativo” e, aos poucos, nota-se a 

importância dos jogos em sala de aula como recurso auxiliar do ensino. 

No século XVIII, ocorre a expansão gradual e constante de jogos educativos para 

diferentes áreas do saber como: História, Geografia, Religião, Moral, Matemática e Ciências, 

sendo este último empregado na realeza e aristocracia. O auge do movimento científico do 

período diversificou os jogos que passaram a contar com inovações, sendo Fröebel, um dos 

responsáveis pela sua expansão. Segundo o autor, o jogo e a brincadeira são atividades 

espontâneas e importantes instrumentos para o desenvolvimento do autoconhecimento e 

exercício da liberdade (ARCE, 2004). 

No entanto, por anos sua utilização e aplicação foi concentrada apenas na educação 

infantil, uma vez que, predomina-se ainda a concepção de jogo como algo apenas recreativo e 

divertido, sem, portanto, conferir o aspecto pedagógico sobre ele. Tal característica relaciona-

se com o que SOARES (2004) chama de adultificação, ao demonstrar que: 

A sociedade, de forma geral, nos imprime idéias de que jogos e brincadeiras são coisas 

de criança e que há uma delimitação entre ser criança e ser adulto: criança brinca, 

adulto não. O divertimento e o uso de jogos em ações pedagógicas sempre traz 

resultados desta forma, na qual os adultos ou jovens envolvidos se sentem como 

crianças ao brincarem, como se não pudessem brincar por serem adultos. O primeiro 

sinal da adultificação é achar que brincar é coisa de criança (SOARES, 2004). 

 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_07_p039-045_c.pdf
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Mais à frente, no século XX, surgem diferentes teóricos que passam a estudar 

profundamente o papel dos jogos na educação, entre eles Jean Piaget e Lev Semyonovich 

Vygotsky. Segundo BARATINA (2012), Piaget defende os jogos como contribuintes para o 

desenvolvimento social, intelectual, moral e cognitivo das crianças. O autor identifica a 

atividade lúdica como essencial à prática educativa, dado que, ao se revelar como importante 

no desenvolvimento intelectual, promoverá a aprendizagem conceitual. Isto é, “a criança ao 

jogar assimila, e ao assimilar, pode transformar a realidade” (BARANITA, 2012). 

Por outro lado, o socioconstrutivista, Vygotsky, discute o papel do brinquedo e da 

brincadeira no desenvolvimento afetivo, social e cognitivo do sujeito. Para o mesmo, um dos 

fatores principais na relação desenvolvimento e aprendizagem são as experiências concretas 

que o indivíduo vivencia. Assim, no ato de jogar, a criança utiliza dos conhecimentos que já 

possui e constrói outros. Ou melhor, o estímulo ao desenvolvimento, gera novas aprendizagens 

(BARANITA, 2012). 

Destaca-se que, a autora deste trabalho, optou por uma breve descrição a respeito da 

presença dos jogos ao longo da história, para então ajudá-la a compreender sua real importância 

e principais características no que tange a esfera educacional. Diante disso, o que dizer sobre o 

significado do termo “jogo”? 

A pergunta aparenta ser simples, todavia, a resposta é complexa e bem aberta. De forma 

direta, não há uma definição exata para a palavra “jogo”. Segundo SOARES (2008), a 

ambiguidade está relacionada à própria língua portuguesa, cujas definições de “jogos”, 

“atividades lúdicas”, “brinquedos” e “brincadeiras” apresentam significados bastante similares, 

gerando confusão para as particularidades de cada um dos termos descritos. 

 KISHOMOTO (1996) – baseando-se nos estudos de BROUGÈRE (1993) – aponta para 

três níveis de diferenciação com o propósito de encontrar um significado próprio para vocábulo 

jogo e, o classificou como sendo um produto de um sistema linguístico, ou seja, o jogo atrelado 

a linguagem e o contexto social do indivíduo; de um sistema de regras e, composto por um 

objeto. 

 CUNHA (2012) faz uma síntese de todos sentidos atribuídos à palavra jogo e define 

como o resultado: 
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[...] de interações linguísticas diversas em termos de características e ações lúdicas, 

ou seja, atividades lúdicas que implicam no prazer, no divertimento, na liberdade e na 

voluntariedade, que contenham um sistema de regras claras e explícitas e que tenham 

um lugar delimitado onde possa agir: um espaço ou um brinquedo (CUNHA, 2012). 

 

A atividade lúdica, por sua vez, é definida sem considerar a necessidade de regras, o 

objeto de estudo e o contexto social que o sujeito está inserido. Segundo KISHIMOTO (1996, 

apud SOARES, 2004) a atividade lúdica tem por objetivo ser uma ação divertida. Por outro 

lado, a brincadeira é a imersão no lúdico, podendo estar presente na ação do próprio jogo. E, o 

brinquedo, é o objeto capaz de mudar seu sentido de acordo com a aproximação existente entre 

ele e a pessoa que o está manuseando. 

Ao mergulhar no entendimento do termo jogo, é preciso compreender suas diferentes 

faces, características e funções quando aplicado no âmbito educacional. Para KISHIMOTO 

(1996), um jogo é dito educativo quando equipara as funções lúdicas e educativas. Em outras 

palavras, quando equilibra o caráter da diversão e do prazer com a assimilação de 

conhecimentos e saberes. 

Diante disso, não pode ocorrer a predominância de uma função com relação à outra 

(MATIAS, NASCIMENTO, et al., 2017). Se da perspectiva do aluno, o jogo é apenas uma 

brincadeira, logo a aprendizagem significativa que o professor pretende alcançar, não irá 

ocorrer. Da mesma forma, se o jogo for entendido como uma atividade cansativa, maçante e 

somente para apreensão de conteúdos, o caráter prazeroso e divertido do jogo estará perdido e, 

por isso, não pode ser classificado como jogo. 

 KISHIMOTO (1996) ainda diferencia dois termos bastante similares: o jogo educativo 

e o jogo didático. Em linhas gerais, um jogo didático é mais restrito, pois está diretamente 

relacionado ao aprendizado de habilidades intelectuais, conceitos e conteúdos específicos, além 

de ser orientado sob regras.  

Em contrapartida, o jogo educativo pode ser entendido no seu sentido mais amplo, na 

qual envolve ações ativas e dinâmicas permitindo assim, a livre exploração e desenvolvimento 

cognitivo, social e afetivo do sujeito. Portanto, pode-se afirmar que todo jogo didático é dito 

educativo, mas nem todo jogo educativo, enquadra-se no jogo didático (SOARES, 2004). 
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Diante das principais definições e diferenças acerca do termo jogo, torna-se mais fácil 

elucidar suas influências e contribuições no âmbito escolar. A primeira delas é a de servir como 

ferramenta facilitadora na compreensão dos conteúdos de química. 

Vários pesquisadores defendem em seus artigos a busca por novas metodologias de 

ensino, entre tantas, a aplicação de jogos lúdicos em sala de aula como recurso para uma 

aprendizagem significativa. De acordo com pesquisadores, seu uso aumenta o rendimento dos 

alunos no processo ensino-aprendizagem, contribuindo positivamente para o entendimento do 

que o docente deseja alcançar com os educandos (MATIAS, NASCIMENTO, et al., 2017). 

CUNHA (2012) põe em destaque o jogo como responsável por proporcionar dinamismo 

e prazer, ao mesmo tempo que descomplica a aprendizagem de saberes. Para o autor, a 

ferramenta auxilia o docente a apresentar, familiarizar, ilustrar, avaliar, revistar e destacar 

aspectos relevantes do conteúdo químico, assim como integrá-lo a assuntos e temas de outras 

disciplinas (interdisciplinaridade). 

Em vários trabalhos como os de DA ROCHA, CARNEIRO, (2019); DE ALMEIDA, 

RIBEIRO, et al., (2016) e; NEVES, ARAUJO, et al., (2010) é possível observar que a execução 

é feita quase sempre após aulas ministradas sobre o tema. Segundo os pesquisadores, a 

abordagem traz inúmeros benefícios, sendo um deles o de servir como feedback (retorno sobre 

o desempenho/avaliação) ao próprio professor. Isto porque, durante a atividade, o docente tem 

a possibilidade de observar e refletir sobre as principais dificuldades dos alunos com o conteúdo 

abordado previamente.  

Ademais, o jogo confere uma atividade dinâmica e divertida, isto é, sem a pressão 

geralmente vivenciada pelos estudantes quando estão realizando uma prova ou um teste valendo 

nota. Logo, é vantajoso aos alunos, ao passo que se sentem mais confortáveis em errar e expor 

suas dúvidas ao docente. Desse modo, o jogo enquanto ferramenta facilitadora está sendo cada 

vez mais bem aceito nas escolas por trazer bons resultados no que tange a construção do 

conhecimento e a fixação dos conteúdos (CUNHA, 2012). 

 Outra função primordial dos jogos já comentada anteriormente está relacionada ao seu 

caráter lúdico. Como apontado por FERREIRA, GODOI, et al., (2012) “é de extrema 

importância lembrar que o jogo em si não substitui os outros métodos de ensino e sim, auxilia 
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de forma didática e atrativa o Ensino de Química”. Logo, o jogo pode despertar o interesse e a 

curiosidade da turma pela matéria, bem como conquistar a atenção e motivar os educandos.  

Todavia, a escola desperta o que os teóricos chamam de “interesses artificiais”. O 

interesse artificial consiste, em sua maior parte, no emprego das notas como motivação para o 

ensino (SOARES, 2004). Por consequência, pode impossibilitar o desenvolvimento do saber 

propriamente dito ou até mesmo impedir a utilização de novos recursos didáticos, uma vez que, 

os alunos estão concentrados e preocupados apenas com a sua aprovação, que se processa por 

meio de provas e testes (SOARES, 2004).  

Não só isso, mas há também a falta de interesse pelos discentes com a química. Está 

cada vez mais difícil manter a atenção dos alunos para a aula e não para os seus celulares. Os 

alunos dispersam, cochilam durante a aula, ficam inquietos e até aborrecidos. Segundo 

MESSEDER NETO, MORADILLO (2017) a situação intensifica-se especialmente durante as 

aulas expositivas longas e não dialogadas, nas quais o docente expõe os conteúdos sem dar 

abertura para questionamentos e discussões com os alunos.  

Portanto, o ato de jogar se torna um diferencial na tentativa de despertar a atenção desses 

alunos desmotivados e/ou que não possuem desejo por aprender química. Para LIMA, 

MARIANO, et al. (2011) os jogos exercem uma influência de envolver emocionalmente os 

alunos durante a atividade lúdicas. O transparecer da emoção e de diferentes sentimentos como 

a empolgação e a alegria, são amplamente enfatizados. Diversos autores concordam que, de 

fato, essas atividades mobilizam sensações para a atividade de estudo, tal como a 

espontaneidade. 

As sensações fluem naturalmente e a participação dos alunos no jogo ocorre 

espontaneamente, pois neste caso, não há necessidade de se preocupar com o erro. Além de 

que, quando ministrado de forma correta pelo docente, os alunos exploram suas ideias, dúvidas 

e consequentemente compreendem os conteúdos de química com mais facilidade e clareza 

(VASCONCELOS, 2017). 

Diante do exposto, enfatiza-se o papel do professor como fundamental na condução do 

jogo. Se for efetivo e bem encaminhado, o estudante ao se dispersar, continuará em contato 

com o assunto, à medida que vê os seus colegas e o professor, debatendo as questões e 
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levantando hipóteses para o problema. MESSEDER NETO, MORADILLO, (2017) descrevem 

a situação por meio de uma analogia na qual o jogo funciona como uma “sala de espelhos”: 

O jogo deveria funcionar como uma sala de espelhos: aonde quer que “olhe” ou se 

“distraia”, o estudante estará diante dos conceitos científicos.  E, ao entrar em contato 

com o conteúdo em diversos momentos, o estudante poderá se concentrar mais no 

conceito e ir-se apropriando dele (MESSEDER NETO; MORADILLO, 2017). 

 

Assim sendo, quanto mais o aluno está envolvido aprendendo o conteúdo, maior será a 

construção daquele conhecimento e, consequentemente, maior será a compreensão sobre a 

importância do assunto e do desenvolvimento autônomo do pensamento. Porém, se a atividade 

não apresentar conceitos científicos/químicos que forcem o aluno a pensar, discutir e responder, 

a ele(a) não será conferido aprendizado e a motivação para jogar (MESSEDER NETO, 

MORADILLO, 2017). 

 Ademais, enfatiza-se que a aprendizagem só é efetiva, quando parte do sujeito o 

interesse e a curiosidade pelo (neste caso) objeto. Ao relacionar tal teoria com o uso de jogos 

no ensino, pode-se afirmar que não cabe ao professor obrigar seus estudantes a participarem do 

jogo. Na realidade, vai contra a própria concepção sobre a função de um jogo. 

Da mesma forma que em uma roda de amigos, o uso de um jogo – como cartas, tabuleiro, 

etc. – surge de forma espontânea, sem a obrigação da participação de todos que estejam 

presentes, o mesmo vale para atividades educativas envolvendo jogos didáticos. 

De acordo com HUIZINGA (2007), a liberdade faz parte das características de um jogo 

e forçar o sujeito a participá-lo contrapõe o real sentido proposto pelo lúdico. Portanto, se o 

aprendiz manifestar seu interesse sobre um determinado assunto, a aprendizagem será um 

resultado natural (SOARES, 2004). 

Para além do despertar pelo interesse e curiosidade do assunto, trabalhos como o de 

MATIAS, NASCIMENTO, et al., (2017) que utilizam jogos como ferramenta didática, 

constatam que a socialização é um dos principais motivos que corrobora para a aprendizagem 

significativa da atividade.  

Na interação com o grupo, o participante resgata seus conhecimentos e, por isso, o jogo 

pode ser encarado como recurso interessante para o desenvolvimento das habilidades cognitivas 

(BARBOSA, JÓFILI, 2004). Diante disso, estudos apontam para a realização de propostas 
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pedagógicas que coloquem o estudante na posição de protagonista do aprendizado, ou seja, 

como sujeito ativo e autônomo (CARDOSO, COLINVAUX, 2000).  

Uma das formas de colocar o estudante em posição de destaque nesse processo é colocá-

los em contato com o material de estudo. Conforme SOARES (2004), o manuseio do objeto 

não ocasiona prontamente o entendimento da situação e o aprendizado do conhecimento. 

Porém, afirma que o contato e a consequente interação entre o material e o sujeito, provoca a 

familiarização com a ação posterior da atividade. Para o autor: 

[...] Com o manuseio há a interação física, concreta com o material e por consequência 

com o conceito. Mesmo sendo uma experiência motora, acaba-se admitindo uma 

correspondência intelectual, na qual há uma interação da pessoa com o seu objetivo 

ao manusear o jogo. [...]desperta um novo interesse, que gera a ação, que acaba por 

motivar o aluno a pelo menos sair do estado de letargia em que se encontra (SOARES, 

2004). 

 

A utilização desta ferramenta proporciona não só a interação e autonomia entre alunos, 

como também a relação deles com o professor. O aspecto lúdico, característico de jogos 

didáticos, afasta o aspecto hierárquico professor-aluno, aproximando ambas as partes de modo 

orgânico. Sob a perspectiva dos alunos, durante a atividade lúdica, o professor é visto como 

alguém que os auxilia no processo de aprendizagem. Ao conferir ao docente o papel de “jogador 

indireto” da atividade, a atmosfera torna-se mais natural e descomplicada para discentes tirarem 

suas dúvidas a respeito do conteúdo abordado no jogo (PINTO, et al., 2012). 

De outro ponto de vista, para o professor, o jogo contribui no seu fazer docente. Pois, 

ao interagir, responder, observar e trocar saberes com sua turma, transforma a atividade em 

elemento enriquecedor para sua formação como educador. Por isso, recomenda-se que no 

decorrer da aplicação, o docente esteja envolvido em todas as etapas, porque mesmo que a 

ele(a) esteja conferida a função de mediador(a), é importante que haja intervenção e orientação 

na atividade quando o assunto em questão caminhar para o sentido errado ou equivocado da 

proposta do jogo. 

 Portanto, o jogo didático como instrumento pedagógico além de agregar, incentivar e 

dinamizar as aulas, é fomentador do desenvolvimento cognitivo, da construção autônoma do 

aprendizado, das relações sociais entre aluno-aluno/aluno-professor, da capacidade de efetuar 

decisões, e do cumprimento às regras (DE SÁ, SÁ, et al., 2006).  
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Por meio das regras organiza-se o trabalho, criam-se acordos, responsabilidades e, 

propicia-se um ambiente rico para a resolução de problemas e debates (MORATORI, 2003). 

Sendo assim, uma vez que as regras são levantadas e aprovadas pelo coletivo, cabe a todos os 

participantes o respeito e cumprimento delas.  

 Caillois, conforme descrito e complementado nos trabalhos de SOARES (2004), define 

as regras como uma das características principais do jogo, posto que, resultam em um contrato 

social de convivência entre os participantes. Além disso, a continuidade da atividade demanda 

o entendimento claro das regras por parte do jogador e seu grupo. Ao dominá-las, torna-se 

possível de resolver os problemas e estabelecer estratégias para superar os desafios. 

 O melhor jogador, portanto, é aquele que busca conhecer o funcionamento do jogo, 

empenha-se para aprender os conteúdos e monta artifícios para ganhar. Tudo isso sendo 

executado pela equipe de modo dinâmico, divertido, satisfatório, potencializando assim, outras 

emoções e sentimentos como a competitividade (MATIAS, NASCIMENTO, et al., 2017). 

 A competitividade é um dos elementos que mais se sobressaem durante a dinâmica do 

jogo. Para SOARES (2004), a competição encontra-se em um nível de interação característico 

de jogos voltados a fixação de um determinado conceito já estudado. A acumulação de pontos, 

a disputa entre grupos para descobrir quem será o vencedor, a cooperação entre os integrantes 

do próprio time, a observação dos outros participantes, a elaboração de estratégias para a 

resolução dos problemas e o diálogo entre todos os envolvidos, são algumas das características 

presentes em jogos com caráter competitivo. 

  Contudo, o aspecto competitivo presentes neste tipo de jogo didático não deve 

ultrapassar o limite do saudável. Aqui, confere-se ao lúdico as competições honestas e 

distanciadas da rivalidade. O docente deve tomar o devido cuidado para que o estímulo à 

competitividade não seja exacerbado nos alunos e, o limite do que pode ou não é reforçado na 

criação das regras (ALVES, [S.d.]). A isto CUNHA (2012) denomina de coerência. Como o 

próprio significado da palavra fala por si só, está ligado a um conjunto harmônico de ideias, 

fatos ou ações (HOUAISS, 2004). No caso da aplicação de um jogo didático, está relacionado: 

a completude de regras, as finalidades educativas, o material a ser utilizado em sala, entre outros 

aspectos considerados fundamentais para o sucesso da atividade.  
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Ainda segundo CUNHA (2012), o êxito da atividade depende do docente em 

experienciar, analisar, e validar a própria proposta pedagógica antes de pôr em prática com os 

seus alunos. Por meio do ensaio/teste o docente será capaz de observar se o jogo didático está 

coerente com: 

1. As regras; 

2. Ao nível de dificuldade; 

3. A aprendizagem dos conceitos que se pretende trabalhar com os alunos; 

4. Ao material para sua realização; 

5. A quantidade de participantes envolvidos no processo (para que haja interação de todos 

que desejam participar) e; 

6. Ao tempo disponível para que a aula não acabe antes do término do jogo. 

 

Ademais, cabe ao professor organizar – de acordo com o seu planejamento – qual o 

melhor momento para inserir um jogo didático em suas turmas e, o que o mesmo pretende 

alcançar. CUNHA (2012) ressalta que: 

Um jogo será tanto mais didático quanto mais coerente for a condução dada pelo 

professor durante o seu desenvolvimento em sala de aula. Este deve definir claramente 

qual ou quais as atividades a serem realizadas antes, durante e após o término de jogo. 

Caso essas definições não sejam claras, este poderá se tornar um mero instrumento de 

diversão e brincadeira em sala de aula [...] (CUNHA, 2012). 

 

Outro ponto equivocado é conferir ao jogo a exclusividade, isto é, o jogo como único 

método capaz de instruir e educar. Assim como a Associação Brasileira de Alfabetização 

(Abalf) destaca, “Não existe apenas um método para alfabetizar” (REVISTA EDUCAÇÃO, 

2019). O jogo sozinho não substitui outras metodologias como o ensino tradicional e outros 

recursos didáticos como livros, slides, ilustrações vídeos, filmes, maquetes, etc. A conquista 

pelo aprendizado é feita por um conjunto de todas as ferramentas. 

Em síntese, pode-se afirmar que um jogo lúdico – quando bem encaminhado – influencia 

significativamente o comportamento e o desempenho dos alunos pois, à medida que se 

envolvem nas dimensões cognitivas, afetivas e comportamentais propiciadas pela ação do jogo, 

estão a desenvolver também o aprendizado (LIMA, MARIANO, et al., 2011). 
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Assim, considerando as particularidades do jogo didático no que tange uma aula 

diferente do habitual, orientada pelo professor, constituída por regras e, que equilibra a função 

educativa da função lúdica, foi criado o jogo “Equilibrando o pH”. Este jogo atribui-se a área 

de Ensino de Química, voltado para alunos do Ensino Médio de escolas públicas e particulares, 

cuja temática aborda o estudo do Equilíbrio Químico.
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3. OBJETIVOS 

Colaborar na ampliação de pesquisas que buscam por novos recursos didáticos voltados 

para o Ensino de Química em escolas públicas e privadas.  

 

3.1 Objetivos Gerais 

O objetivo geral deste projeto é a utilização de jogos didáticos que visam despertar o 

interesse dos alunos pela química, contribuir para o processo ensino-aprendizagem, e ampliar 

suas visões sobre a importância dos conhecimentos científicos. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Com base nos aspectos gerais descritos acima, este trabalho objetiva: 

● Revisar conteúdos vistos previamente em sala de aula sobre Equilíbrio Químico, a partir 

de um jogo de tabuleiro com alunos do Ensino Médio; 

● Confeccionar e aplicar o jogo “Equilibrando o pH”; 

● Utilizar materiais de baixo custo na confecção do jogo; 

● Executar atividades práticas ao longo do jogo, a fim de proporcionar uma aprendizagem 

significativa ao aluno; 

● Desenvolver uma metodologia didática para auxiliar professores em suas aulas; 

● Estimular a participação ativa dos alunos e a aproximação na relação aluno-aluno/aluno-

professor; 

 Realizar questionários avaliativos sobre a percepção de professores com relação às 

dificuldades em ensinar Equilíbrio Químico, bem como avaliações sobre o jogo 

“Equilibrando o pH”. 
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4. MATERIAL E METODOLOGIA 

O projeto consiste na elaboração e execução de um jogo didático para o Ensino de 

Química, sobretudo, para turmas do Ensino Médio. A pesquisa visa desenvolver conhecimentos 

científicos com os alunos a partir de aplicações práticas, ao mesmo tempo que insere o docente 

como mediador deste processo. O papel do professor neste trabalho apoia-se no envolvimento 

constante com os participantes, coletando seus dados mediante a observações, intervenções 

(quando necessário) e pelos resultados obtidos nos questionários avaliativos.  

 

4.1 Construção do Jogo 

A ideia é de que este projeto também possa ser desenvolvido por outros professores 

como um material didático para suas aulas. Diante disso, o jogo “Equilibrando o pH” foi 

inteiramente produzido pela autora deste trabalho e, em sua grande parte, pelo reaproveitamento 

de materiais que já possuía e/ou estavam em desuso. O jogo é composto por (Figura 3): 

- 1 tabuleiro; 

- 1 bancada do mini laboratório contendo 17 tubos; 

- 1 caixa preta (pequena) para armazenar os peões e o dado; 

- 1 dado; 

- 6 peões coloridos. 

- 80 cartas normais; 

- 15 cartas especiais; 

- Tira para medir pH 0-14 (caixa c/100 unid.) – Marca: Macherey-Nagel (Alemanha); 
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Figura 3. Componentes do jogo “Equilibrando o pH” 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

A caixa do jogo, a bancada do mini laboratório, o dado e os peões coloridos da figura 3 

foram reutilizados de jogos de tabuleiros antigos que estavam em desuso. A customização de 

cada um dos elementos (Figuras 4, 5, 6, 7, 8 e 12) foi feita da seguinte forma: 

 

A CAIXA DO JOGO – Pintada com tinta plástica preta e envernizada para manter a 

durabilidade (Figura 4). Na parte superior da tampa, foi utilizado um adesivo vinílico de uma 

imagem editada em programas de Photoshop e, após, encapada com adesivo transparente. 

Tamanho: (0,49 cm por 0,25 cm). 

Figura 4. Caixa do Jogo 

 

 
 

Fonte: Autora. 
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O TABULEIRO – Confeccionado com imagens de elementos e símbolos referentes a química 

e, impressos na gráfica em uma placa acrílica branca medindo 0,47 cm por 0,24 cm (Figura 5). 

Além disso, o percurso do jogo foi impresso em adesivo vinílico e, posteriormente, colado sobre 

o plano de fundo do tabuleiro. 

Figura 5. Tabuleiro Personalizado 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

A BANCADA – Confeccionada com duas placas unidas na parte de cima para formar um 

triângulo (Figura 6a), além de duas fitas pretas presas nas laterais para manter a segurança do 

mini laboratório (quando aberto).  

A bancada foi adesivada na cor preta do tipo contact e, customizada com a mesma 

ilustração da capa do jogo na parte de trás da mesma. Já na parte da frente, foi feita uma canaleta 

com papelão encapada com adesivo preto para organizar os tubos e uma tampa fixada com duas 

dobradiças que, quando fechada por imãs, mantém os tubos alinhados (Figura 6b). Tamanho: 

(0,47 cm por 0,23 cm). 

     Figura 6. Bancada do mini laboratório - vista lateral e frontal 

 

            
 

Fonte: Autora. 

 



49 

 

A CAIXA PRETA E OS DADOS – Caixinha reaproveitada de um caixa vazia de remédio para 

guardar o dado e os peões. Medindo 0,10 cm por 0,7 cm, a caixa foi pintada com tinta plástica 

preta (Figura 7a). Por outro lado, o dado foi adaptado exclusivamente para as finalidades deste 

jogo. Possuindo apenas três lados, o mesmo foi pintado e numerado com esmalte para unhas 

nas cores branco e preto (Figura 7b). 

Figura 7. Pinos, dado e caixa para armazenar os objetos 

 

        
 

Fonte: Autora. 

 

AS CARTAS – Todas as cartas que contém parte escrita foram feitas no Pacote Office - Word, 

enquanto as que possuem desenhos foram retiradas da plataforma Google com algumas 

alterações em programas de PhotoShop. Após, foram impressas na gráfica com jatos de tinta 

em papel ofício, coladas com papel cartão colorido (preto e amarelo) e, por fim, envelopadas 

com vinílico transparente para manter a durabilidade (Figura 8). 

Figura 8. Cartas do Jogo 

 

 
 

Fonte: Autora. 
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A teoria presente nas cartas referentes ao tema Equilíbrio Químico (Apêndice I), foram 

extraídos dos livros de Martha Reis (2013); Wildson Luiz Pereira dos Santos e Gerson de Souza 

Mól (2016) e dos autores Peter William Atkins e Loretta Jones (2012) sendo, adaptadas para o 

formato de múltipla escolha. Os conteúdos específicos abordaram os seguintes pontos: 

definição de Equilíbrio Químico, os fatores que deslocam o Equilíbrio Químico, cálculo da 

constante de equilíbrio (K) e, pH e pOH. O gabarito, por sua vez, se encontra no final do manual 

do jogo. 

 Ademais, todas as perguntas utilizadas nas cartas estão disponíveis no site do 

“Equilibrando o pH” (seção 4.2) sendo, algumas delas expostas nas figuras 9, 10 e 11: 

Figura 9. Carta nº 59 referente aos fatores que deslocam o Equilíbrio Químico 

 

 
 

Fonte: Autora 

 

 

Figura 10. Carta nº 69 referente aos conceitos do cálculo de KC 

 

 
 

Fonte: Autora 
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Figura 11. Carta nº 46 referente aos conceitos de pH e pOH 

 

 
 

Fonte: Autora 

 

4.1.1 MINI LABORATÓRIO 

Este projeto foi elaborado para servir de ferramenta didática que une os dois segmentos 

fundamentais para a área de química: teoria e prática. Assim, com a finalidade de mostrar aos 

jovens como esta disciplina pode estar presente em diversos momentos do cotidiano, além de 

instigá-los a tomar gosto pela matéria, o jogo “Equilibrando o pH” foi então elaborado com 

uma minibancada de laboratório. No mini laboratório há tubos com diferentes materiais 

utilizados no dia a dia (Figura 12). 

Os componentes dos tubos foram intencionalmente escolhidos levando-se em conta a 

escala de pH que os diferencia entre ácido, neutro ou alcalino. Desse modo, o mini laboratório 

contém 17 tubos (20 mL cada) que foram etiquetados com os seguintes nomes: 

 Ácidos: vinagre; limão; café; refrigerante à base de cola; cerveja (ou vinho) e tomate. 

 Básicos: amônia; água sanitária; sabonete em barra; alvejante; água salgada e leite de 

magnésia. 

 Neutros: água potável; soro fisiológico; água com açúcar; leite e lágrima. 
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Figura 12. Tubos de ensaio preenchidos com vinagre e leite, respectivamente 

 

 
 

Fonte: Autora 

 

O intuito é fazer com que os alunos identifiquem a acidez e/ou basicidade de cada um 

dos produtos contidos nos frascos (Figura 12). A escolha será feita a partir dos conceitos vistos 

nas aulas expositivas e, na vivência dos próprios estudantes. Por este motivo, cada tubo foi 

etiquetado apenas com o nome do material contido no mesmo. Contudo os alunos, por sua vez, 

têm a oportunidade de manusear e conferir – no momento da atividade – se acertaram ou não a 

classificação dos elementos com o auxílio da fita de pH (Figura 13). Para isso, basta comparar 

a cor resultante com a escala estampada na embalagem. 

Figura 13. Tira para medir pH 0-14 (caixa c/100 unid.) – Marca: Macherey-Nagel (Alemanha); 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

4.1.2 MANUAL DO JOGO – REGRAS 

 O projeto da autora é constituído por um jogo no qual as regras desempenham um papel 

crucial para o percorrer da atividade lúdica e experimental. A fim de alcançar os objetivos finais 
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do jogo (assimilação dos conceitos, socialização entre os sujeitos, autonomia no processo de 

aprendizado, etc.) é fundamental que, primeiro, o aluno entre em contato e respeite as regras 

propostas. 

Portanto, inspirado nos tradicionais jogos de tabuleiro, foi criado também um manual 

de regras para o jogo “Equilibrando o pH”. Neste manual, estão inseridos os principais pontos 

sobre a dinâmica, conforme exemplificados no bloco a seguir: 

PÚBLICO ALVO: Ensino Médio. 

PRÉ-REQUISITO: É necessário que o aluno já tenha visto na disciplina o conteúdo de 

Equilíbrio Químico. 

PARTICIPANTES: 3 ou mais jogadores. 

CARTAS: O jogo é composto por 80 cartas com questões sobre o tema “Equilíbrio Químico” 

visto na disciplina de química. As cartas abordam os seguintes conteúdos teóricos:  

1. Definição de Equilíbrio Químico; 

2. Fatores que deslocam o Equilíbrio Químico; 

3. Cálculo de constante de equilíbrio K; 

4. pH e pOH. Sendo este último abordado também nas perguntas práticas relacionadas ao 

mini laboratório. 

          Além disso, há 15 cartas especiais (amarelas) que serão utilizadas toda vez que o 

participante cair no símbolo “⚠ ” presente no tabuleiro. 

OBJETIVO DO JOGO: Fazer o peão do próprio jogador ser o primeiro a percorrer todo o 

trajeto do tabuleiro. 

PREPARAÇÃO:  

• O jogo pode ser conduzido de duas formas: individual – quando se têm de três a seis 

jogadores – ou divididos em no máximo 6 equipes. Em ambos os casos, um único participante 

não participará efetivamente do jogo, pois será o mediador. 

• O mediador tem a responsabilidade de verificar se os participantes acertaram ou erraram as 

perguntas das cartas a partir do gabarito que se encontra no final do manual ou nos sites: 

- equilibrandoph.wixsite.com/inicio e; 

- https://drive.google.com/drive/folders/1j5X2E6Qf-h0krTIRNj6doJQkLbxg4inQ?usp=sharing 

• Jogos em equipes: Neste caso, cada um participa com um só peão e age como se fosse um 

só jogador. 

• Os jogadores deverão decidir entre si quem começará a partida. 
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COMO JOGAR: 

• Ao decidir quem iniciará o jogo, este participante deverá jogar o dado sobre a mesa e, após, 

escolher uma das cartas e responder à pergunta. Por fim, devolver a cartela para o final da 

pilha. 

Acertando a questão: O jogador avança com os peões na quantidade de casas que foi obtida 

no dado, passando para o próximo participante e, assim, sucessivamente. 

Errando a questão: O jogador deve permanecer com o peão no local e passar a vez para o 

próximo jogador. 

• O participante que cair na casa do tabuleiro correspondente ao símbolo “⚠ ” deve escolher 

uma carta do monte “cartas especiais” e, após fazer o que foi dito, devolver a carta para o 

final da pilha e suceder para o jogador ao lado. 

• Além disso, o jogador que pegar a carta referente ao mini laboratório, deverá: 

Passo 1: Se dirigir a bancada, e escolher um dos tubos; 

Passo 2: Mergulhar a fita de pH; 

Passo 3: Comparar o resultado com as cores e seus respectivos valores que se encontram na 

frente e no verso da própria caixa; 

Passo 4: Confirmar com o mediador se acertou ou não o que lhe foi proposto. 

FINAL DO JOGO: Vence o jogo o primeiro jogador a chegar com seu peão ao espaço 

marcado "CHEGADA" (Não é necessário chegar lá com o número exato). 

GABARITO DO JOGO: No site (seção 4.2). 

 

4.2 Construção do Site 

Pensando em reforçar a constante aprendizagem dos alunos mesmo após aplicação do 

jogo didático, foi criado um site para que todos tenham acesso não só ao resumo do capítulo de 

Equilíbrio Químico e um gabarito completo comentado de todas as perguntas das cartas do 

jogo, como também um questionário avaliativo a ser respondido pelos estudantes após a 

execução da atividade. 

 O site https://equilibrandoph.wixsite.com/inicio (Figura 14) foi desenvolvido na 

plataforma gratuita Wix.com sendo disponível na forma mobile e para computador. Cabe 

salientar que, será disponibilizado também a possibilidade de responder o questionário na folha 

impressa com as perguntas, nas aulas presenciais. 

https://equilibrandoph.wixsite.com/inicio
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Figura 14. Print da página inicial do site 

 

 
 

Fonte: Autora. 

Obs.: Todos os arquivos presentes no site também podem ser baixados na plataforma de 

armazenamento e sincronização de arquivos da Google (Google Drive) através do link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1j5X2E6Qf-h0krTIRNj6doJQkLbxg4inQ?usp=sharing  

 

4.3 Aplicação 

Tendo em vista a pandemia instaurada pelo Coronavírus e as incertezas do retorno às 

aulas presenciais, optou-se pela não aplicação no formato remoto do jogo didático. A seguir, 

são pontuados os motivos que levaram a autora a assumir esta posição. 

● No panorama atual, colégios particulares estão correndo contra o tempo para dar todo o 

conteúdo perdido, enquanto que as escolas públicas quase não estão tendo aulas 

síncronas, ou optaram por uma metodologia diferente durante este período. De qualquer 

maneira, em ambos os lados, se torna difícil a aplicação do jogo; 

● O jogo possibilita ao sujeito desenvolver e aprimorar habilidades cognitivas, afetivas 

(como o desejo de autonomia) e, comportamentais, como o prazer de estar com os 

outros. Aspectos estes que não seriam contemplados inteiramente na aplicação do 

Ensino Remoto, tendo em vista que o jogo foi criado, pensado e elaborado para o 

formato presencial; 

● Ademais, conforme elucidado no tópico de referencial em jogos (seção 2.1.4.2), o 

manuseio do material é visto por diversos educadores da área como um dos pilares 

fundamentais para a efetividade do jogo didático. Reafirma-se, portanto, que conferir 

https://drive.google.com/drive/folders/1j5X2E6Qf-h0krTIRNj6doJQkLbxg4inQ?usp=sharing
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ao sujeito a liberdade para manusear e interagir com o jogo é muito importante, uma 

vez que, provoca a familiarização e interesse com a ação posterior da atividade. 

Entretanto, cabe enfatizar que há possibilidades do mesmo ser modificado por 

professores que queiram usá-lo durante as aulas online;  

● A situação atual sugere a utilização de outros recursos didáticos que tentem ao máximo 

interagir com os alunos (jogos virtuais, simulações, “rodas de conversa” em plataformas 

que permitem conversas virtuais, etc.). Nessas ferramentas pedagógicas os alunos têm 

o controle sobre suas próprias ações – por meio do movimento do mouse – o que, os 

leva novamente, a posição do aluno como sujeito autônomo no seu processo de 

aprendizado. Desta forma, seria necessário um tempo maior para entender as melhores 

formas de adaptar o jogo para os alunos que estão submetidos ao Ensino Remoto pois, 

considera-se também, que cada escola possui a sua realidade, assim como cada discente.  

Contudo, tão longo a pandemia cessar e as escolas retornarem à sua rotina, o projeto em 

questão será aplicado nos colégios indicados pelos orientadores deste trabalho, bem como 

podendo se estender à outras escolas públicas e particulares nas quais a autora possuir a 

possibilidade de executá-lo. 

Assim, conforme o planejamento do projeto, o professor iniciará com aulas expositivas 

sobre o conteúdo de Equilíbrio Químico e, em seguida, será introduzido o jogo como 

instrumento facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Estima-se que a atividade tenha 

duração de 2 tempos de aula – aproximadamente 40 minutos cada – em um período de 1 dia. 

Destaca-se também que um dos princípios gerais para a utilização de jogos educativos 

é a voluntariedade. Logo, a aplicação não será obrigatória e só participará do jogo quem desejar. 

Além disso, como dito anteriormente, o jogo é voltado para alunos do Ensino Médio que, 

necessariamente, já tiveram contato com o conteúdo de Equilíbrio Químico. 

 

 5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como dito anteriormente, não houve a aplicação do material com os alunos, porém 

optou-se pela realização de diagnoses com professores formados na área de química que 

trabalham em escolas. 

O questionário elaborado teve por objetivo conferir à autora deste projeto a 

compreensão e reflexão acerca das principais causas que influenciam/dificultam o estudo do 
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Equilíbrio Químico, bem como conferir feedbacks sobre o jogo e sua potencial contribuição 

para a problemática do tema. 

As perguntas foram feitas na Plataforma “Google” (Google Forms) e foram 

disponibilizadas em grupos de rede social com professores de química (desconhecidos) e por 

conhecidos da autora do jogo e de seus orientadores. 

O questionário intitulado “Avaliação do jogo “Equilibrando o pH” com docentes de 

química” foi dividido em três seções, são elas: a) apresentação da autora; b) opiniões do docente 

no que se refere ensinar química e Equilíbrio Químico; c) explicação sucinta do jogo 

“Equilibrando o pH” seguido de perguntas específicas sobre o jogo. 

 

5.1 Questionário com Docentes – Diagnose 

O formulário ficou disponível para ser respondido por duas semanas onde, foi possível 

obter respostas de 93 professores e professoras. Com isso, a autora teve a possibilidade de 

analisar e discutir sobre as diferentes perspectivas dos professores sobre o assunto. A seguir 

serão explicitadas as 17 perguntas existentes no formulário. 

 

Questão 1) Há quanto tempo você trabalha como professor de química? 

 

Gráfico 1 - Resultado referente a 1ª questão do questionário de diagnose 
 

Fonte: Autora. 

 

Na pergunta 1, procurou-se identificar há quantos anos professores lecionam em 

colégios. A partir das respostas mostradas no gráfico 1, foi possível observar que mais da 

metade dos docentes (quantidade 49) estão imersos no ambiente escolar há pelo menos sete 

anos. Esta pergunta foi criada com o objetivo de relacionar a aceitação e inserção de novas 
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ferramentas de ensino com professores recém-formados em química e, com aqueles que já 

ministram por mais tempo. 

Questão 2) Em uma escala de 0 a 10, no geral, o quanto você acha que seus alunos estão 

interessados em aprender química? 

 

Gráfico 2 - Resultado referente a 2ª questão do questionário de diagnose 
 

Fonte: Autora. 

 

O objetivo da pergunta 2 era identificar o panorama do interesse/desinteresse que os 

alunos possuem pela disciplina segundo as vivências dos professores na área. Por meio das 

respostas do gráfico 2, é possível observar que a maioria escolheu por um valor entre 5 a 7, 

ilustrando assim que, normalmente, os alunos não possuem um apreço muito forte pela 

disciplina, contudo não desgostam totalmente da mesma.  

Cabe salientar a surpresa por parte da autora ao observar que três dos noventa e três 

professores marcaram a opção 10 e, ao analisar individualmente suas respostas é possível 

compreender porque ambos consideram seus alunos totalmente interessados pela disciplina. 

Dois dos três professores colocaram que utilizam quase todas as ferramentas e recursos 

didáticos disponíveis (vide Questão 8) e, por isso, acredita-se, portanto, que marcaram esta 

opção. 

 A fim de entender um pouco mais sobre as respostas da questão 2, foi questionado 

posteriormente quais poderiam ser os motivos que levariam o discente a não se interessar pela 

matéria. 

 

Questão 3) Caso não tenha marcado a opção 10 acima, poderia citar qual/quais os motivos que, 

sob o seu olhar como docente, levam o aluno a não despertar interesse por aprender química? 
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A pergunta n° 3, em particular, além de não ser obrigatória, também não apresentava 

opções de “múltipla escolha” ou “caixas de seleção”, apenas uma caixa de diálogo em branco 

abaixo da questão. A escolha por este tipo de resposta foi proposital, ao passo que, o objetivo 

era conceder ao docente a autonomia e liberdade para expor, com as suas palavras, qual ou 

quais as razões que justificariam o aluno(a) não estar 100% interessado(a) por sua disciplina. 

 Do total de docentes que responderam o questionário, 72 professores escolheram por 

explicitar seus pontos de vista. Levando-se em conta que a maior parte descreveu mais do que 

um motivo para a questão, no total foram obtidas 126 respostas. Ao averiguar cada uma delas, 

a autora deste trabalho percebeu certas similaridades entre as opiniões dos professores.  

A fim de facilitar a discussão foi montada uma classificação em ordem decrescente de 

opinião a respeito das razões que levariam os alunos a não se interessarem por estudar química 

(Gráfico 3). Dentre os principais argumentos, estão: 

a) Carência de uma base sólida por outras disciplinas; b) Disciplina complexa, extensa e 

conteudista; c) Conceitos abstratos; d) Preconceito e/ou medo da química; e) Ausência de aulas 

práticas; f) Matéria abordada sem conferir aproximação com o cotidiano e a realidade dos 

alunos; g) Afinidade por outras áreas do conhecimento; h) A abordagem do docente; i) Falta de 

tempo (currículo); e, j) Infraestrutura precária e escassez de recursos da escola. 

 O gráfico 3 demonstra a quantidade de professores e professoras que explicitaram algum 

dos tópicos descritos anteriormente: 

 

Gráfico 3 - Resultado referente a 3ª questão do questionário de diagnose 
 

Fonte: Autora. 

 

a)  Carência de uma base sólida por outras disciplinas: O relato mais lido sobre o 

desinteresse pela química foi a ausência de uma formação básica consolidada (Figuras 15 e 16). 
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Segundo os quinze professores, a disciplina de química demanda conhecimentos prévios como 

a interpretação de gráficos, textos e cálculos matemáticos. E, como muitos desses estudantes 

chegam no Ensino Médio com uma defasagem na formação básica de disciplinas como a Língua 

Portuguesa e Matemática, acabam por ter aversão pela química. 

Figura 15. Comentário anônimo (número 11) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 16. Comentário anônimo (número 66) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

b) Disciplina complexa, extensa e conteudista: Na opinião de 14 docentes, os alunos não se 

interessam por química por ser uma matéria difícil, complexa e com muitos conteúdos para 

estudar (Figura 17). Soma-se isto ao fato de que a matéria é, por vezes, abordada com ênfase 

na repetição e memorização de conceitos, símbolos e fórmulas, ou seja, uma aprendizagem dita 

mecanizada (Figura 18).  

Figura 17. Comentário anônimo (número 38) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 18. Comentário anônimo (número 10) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

c) Conceitos abstratos: Como o próprio tópico já sugere, 12 professores escolheram a 

abstração como um dos principais motivos que confere o desinteresse do aluno pela disciplina 



61 

 

(Figura 19). Um dos docentes até cita a “distribuição eletrônica” como um dos conteúdos mais 

abstratos (Figura 20).  

É inegável que na química, diversos temas como as teorias atômicas ou a termoquímica 

por exemplo, necessitam do aluno uma capacidade de imaginar os fenômenos e ainda 

correlacioná-los com conceitos, representações, equações e símbolos tão presentes na 

disciplina. Assim, posto que a disciplina apresenta conteúdos que não podem ser vistos a olho 

nu, provoca um obstáculo no aluno para o entendimento do conceito e, ao não entender a 

matéria, perde a vontade de estudá-la. 

Figura 19. Comentário anônimo (número 32) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 20. Comentário anônimo (número 31) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

d) Preconceito e/ou medo pela química: Nesta categoria, docentes relacionam o desinteresse 

com a barreira já criada pelo aluno e a disciplina antes mesmo da química ter sequer sido 

abordada dentro de sala (Figuras 21 e 22). Este pré-conceito negativo e o medo pela química é 

visto pela maioria dos professores como uma crença ou estigma passado de geração para 

geração, onde a química é tida como uma disciplina complicada e difícil de entender. 

Um exemplo claro – que não foi dito pelos professores, mas que cabe elucidar neste 

tópico – é a reação de espanto por alguns alunos ao descobrirem que a matéria do dia diz 

respeito a Tabela Periódica. Nesta situação, é comum escutar questionamentos dos discentes 

sobre a necessidade de gravar a Tabela Periódica, uma vez que seus pais, quando estudaram 

química, precisaram decorá-la.  

 Não só a Tabela Periódica, como a própria palavra “química” está relacionada a aspectos 

negativos. Assim como elucidado no trabalho de UEHARA (2005), ao citar as drogas, bombas 
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e agrotóxicos como alguns dos exemplos que a sociedade traz ao pensar nos significados e 

sinônimos para a palavra química. 

Figura 21. Comentário anônimo (número 8) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 22. Comentário anônimo (número 23) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

e) Ausência de aulas práticas: Outro ponto importante abordado pelos professores foi a falta 

de aulas práticas, sobretudo, de aulas experimentais em sala ou no laboratório (Figuras 23 e 24). 

Segundo relatos, caso os docentes optassem por atividades experimentais, despertaria a 

curiosidade dos alunos por aprender o conteúdo em questão pois estaria relacionando a teoria 

vista em sala com a prática. 

 No entanto, alguns evidenciam que a ausência por atividades experimentais não está 

relacionada só a abordagem do professor em sala, mas também a infraestrutura do colégio 

(abordado na letra j). 

Figura 23. Comentário anônimo (número 6) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 24. Comentário anônimo (número 60) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

f) Matéria abordada sem conferir aproximação com o cotidiano e a realidade dos alunos: 

Este assunto vem sendo bastante debatido nos últimos tempos entre os educadores. Atualmente 
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existem diversas pesquisas no campo de Ensino de Química que elucidam para a importância 

de utilizar o cotidiano e a contextualização como contexto para as aulas de química (Figuras 25 

e 26). 

 Como explicitado na letra c, um dos principais motivos que levam ao desinteresse pela 

química é a dificuldade que os alunos possuem em compreender conceitos abstratos. Assim, 

inserir novos modelos de aprendizagem pautados na contextualização provoca o aluno a pensar, 

pesquisar, refletir e, principalmente, adquirir o conhecimento científico como importante para 

sua formação enquanto indivíduo crítico e ativo na sociedade. 

Figura 25. Comentário anônimo (número 27) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 26. Comentário anônimo (número 18) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 Contudo, cabe ressaltar que contextualizar a química não é tão simples como parece. O 

comentário acima (Figura 26) sinaliza justamente para esta problemática: a percepção e a 

utilização equivocada da contextualização por parte dos docentes. Conforme consta nas 

pesquisas de SILVA, CURSINO, et al. (2009) e WARTHA, SILVA, et al. (2013), termos como 

“cotidiano” e “contextualização” no Ensino de Química estão sendo reduzidos a simples 

“exemplificações do cotidiano”. Logo, deve-se tomar cuidado para que a aprendizagem de 

conceitos químicos por meio da perspectiva de contextualização não perca o seu sentido 

original. 

 

g) Afinidade por outras áreas do conhecimento: Oito educadores apontam que 

independentemente da aula do professor, os estudantes já apresentam desinteresse pela química 

por ter afinidades com outras disciplinas (Figuras 27 e 28). A relação de conformidade, de 

aproximação e simpatia pela matéria não é conferida a química pois os alunos encontram-se em 

sintonia por outras esferas do saber, como as ciências humanas ou linguagens. 
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 Além disso, a química é vista de forma aprofundada apenas no Ensino Médio e, nessa 

última etapa dos anos escolares, grande parte dos alunos já definiram e estão certos sobre qual 

carreira ou área gostariam de seguir. Podendo ser, portanto, mais uma razão para os alunos não 

se sentirem interessados ou atraídos pela disciplina, uma vez que estão focados em aprimorar 

seus conhecimentos a respeito da matéria de interesse. 

Figura 27. Comentário anônimo (número 15) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 28. Comentário anônimo (número 29) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

h) A abordagem do docente: O papel do professor e sua atuação no processo de ensino-

aprendizagem é essencial a fim de proceder a mediação correta e de qualidade para a formação 

de seus alunos. Por isso, na visão de alguns docentes, um dos propulsores para conduzir o aluno 

a despertar interesse ou não pela química é a imagem do próprio professor (Figura 29). 

De acordo com os participantes da pesquisa, um professor de química despreparado, 

reflete em alunos desmotivados e desinteressados pela disciplina. Dentre as falhas, destaca-se 

a inexistência ou falta de metodologias ativas durante as aulas (Figura 30). 

Figura 29. Comentário anônimo (número 22) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 30. Comentário anônimo (número 21) 
 

 
 

Fonte: Autora. 
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O termo “metodologia ativa” apresenta diferentes princípios epistemológicos, 

dependendo de qual método o professor escolher adotar. De forma geral, é uma ferramenta para 

facilitar o aprendizado e servir como metodologia alternativa para o modelo tradicional de 

ensino, dado que coloca o aluno como protagonista no processo de aprendizagem e, o professor, 

como mediador do conhecimento. Para Valéria Vernaschi Lima (2017) as Metodologias Ativas 

– MA são: 

De modo geral, são consideradas tecnologias que proporcionam engajamento dos 

educandos no processo educacional e que favorecem o desenvolvimento de sua 

capacidade crítica e reflexiva em relação ao que estão fazendo. Visam promover: (i) 

pró-atividade, por meio do comprometimento dos educandos no processo 

educacional; (ii) vinculação da aprendizagem aos aspectos significativos da realidade; 

(iii) desenvolvimento do raciocínio e de capacidades para intervenção na própria 

realidade; (iv) colaboração e cooperação entre participantes (LIMA, Valéria 

Vernaschi, 2017). 
 

Atualmente, existem diferentes possibilidades de MA capazes de inserir o aluno como 

sujeito ativo e autônomo, tais como: Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP); 

Aprendizagem entre pares; Sala de Aula Invertida e, a Gamificação, sendo este último, um 

método de aprendizagem por meio de jogos ou uso de simulações (DOS PASSOS, 2018). 

 Diante dos estudos que enfatizam a importância e eficácia das metodologias ativas de 

ensino, entende-se, portanto, o porquê de o despreparo do professor ter sido levantado por 

alguns como uma das razões principais do desinteresse da turma pela matéria. 

 Estar atualizado e fazer uso dos novos métodos e metodologias que objetivam a 

melhoria do aprendizado são fundamentais, pois podem levar a mudanças bastante satisfatórias 

no desenvolvimento e formação do sujeito. Assim, a partir deste tópico, fica clara a importância 

dos educadores em buscar constantemente pelo aperfeiçoamento no seu fazer docente. 

 

i) Falta de tempo (currículo): Outro ponto comumente discutido entre professores de química 

é a proporção desigual entre a quantidade de conteúdos a serem dados versus o tempo 

disponível pelo professor para cumprir com o planejamento (Figuras 31 e 32).  

Figura 31. Comentário anônimo (número 19) 

 

 
 

Fonte: Autora. 
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O comentário da figura 31 chama a atenção porque cita “escolas preparatórias”. Uma 

escola que se intitula “preparatória”, como o próprio nome já indica, são escolas que objetivam 

preparar o aluno para o ingresso, seja na universidade ou em escolas militares, por exemplo. 

Logo, sendo o foco a aprovação do aluno, a metodologia empregada neste tipo de colégio é 

voltada quase que unicamente para a transmissão de conteúdos e avaliações através de provas 

e testes. 

Figura 32. Comentário anônimo (número 65) 

 

 
  

Fonte: Autora. 

 

Diante da figura 32, reafirma-se a falta de oportunidade e tempo para professores 

aplicarem novas ferramentas didáticas com a turma, ao passo que, o mesmo é pressionado a 

cumprir com o currículo proposto pela instituição. 

 

j) Infraestrutura precária e escassez de recursos da escola: Outro problema bastante 

recorrente entre professores da área de ciências e, que fora explicitado pela autora seção 2.1.4.1 

é a ausência ou o estado precário nos laboratórios dos colégios (Figuras 33 e 34). 

Figura 33. Comentário anônimo (número 3) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 34. Comentário anônimo (número 43) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

Sabe-se que a experimentação é uma das estratégias mais utilizadas por professores de 

química para despertar o interesse e a curiosidade nos alunos pelo assunto que se estima ensinar 

(vide Questão 8). Não só instiga a curiosidade, como também facilita a compreensão do 
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conteúdo pelo estudante, posto que, a visualização do fenômeno torna conceitos até então 

abstratos, mais concretos.  

Contudo, há experiências que demandam vidrarias caras e um espaço seguro para sua 

realização, algo que não é possível de ser feito quando a escola não dispõe de recursos 

financeiros para ter e manter um laboratório funcionando. Assim, diante da importância por 

atividades experimentais no Ensino de Química, a autora deste trabalho prezou pela utilização 

de materiais a baixo custo e, que não necessitam de um laboratório para a execução da prática.  

 Além do exposto, outras razões descritas por alguns docentes que levariam os alunos a 

não se interessarem por estudar química são: 

● Não enxergam aplicabilidades sobre os conteúdos de química; 

● Desmotivação diante do Ensino Remoto (Pandemia); 

● Desinteresse por estudar como um todo; 

● Linguagem científica; 

● Dificuldades de Aprendizagem (DA); 

● Experiências anteriores negativas (com docentes de química e suas abordagens); 

● Contato tardio com a disciplina e; 

● Questões pessoais (preocupações familiares, desemprego, etc.). 

Os argumentos descritos foram menos comentados no questionário e, portanto, não 

foram inseridos no Gráfico 3. No entanto, as opiniões aqui colocadas são tão relevantes quanto 

as expostas anteriormente. 

 

Questão 4) O projeto da autora consiste em um jogo didático que aborda conteúdos presentes 

no tema Equilíbrio Químico. Com base nisso, responda: Como você classifica a importância 

deste conteúdo a ser dado para os alunos do Ensino Médio? 
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Gráfico 4 - Resultado referente a 4ª questão do questionário de diagnose 
 

Fonte: Autora. 

 

Na pergunta 4, procurou-se identificar o grau de importância do conteúdo Equilíbrio 

Químico sob o ponto de vista dos professores. A partir das respostas elucidadas no gráfico 4, 

foi possível observar que mais da metade dos docentes (quantidade 30) confirmam o tema como 

“muito importante” de ser discutido e abordado nos colégios. 

A pergunta de número 4 foi criada com o objetivo de agregar e tornar relevante o 

trabalho da autora, posto que, foi criado um jogo didático que aborda o tema em questão. 

Ademais, foram averiguadas as fichas individuais dos dois professores que marcaram as opções 

“pouco importante” e “extremamente não importante”, respectivamente. Com base na análise 

completa do questionário, não foi possível encontrar qualquer comentário que remetesse ou 

justificasse a escolha por ambos. 

 

Questão 5) Ainda com relação ao tema Equilíbrio Químico, na sua visão, qual o nível de 

dificuldade dos alunos com o conteúdo? 

 

Gráfico 5 - Resultado referente a 5ª questão do questionário de diagnose 
 

Fonte: Autora. 
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A pergunta de número 5 não obrigatória e, foi direcionada para ser respondida apenas 

por professores que já ministraram sobre este assunto. Neste caso, todos os educadores que 

participaram da pesquisa, optaram por responder à questão. 

A partir da análise do gráfico 5, foi constatado que mais de 67% dos professores 

marcaram entre 7 a 10 como nível de dificuldade dos alunos com a temática Equilíbrio Químico. 

Ademais, nenhum docente marcou a opção de nível 0 ou 1, confirmando-se assim a 

complexidade de trabalhar com a matéria em sala de aula. 

A pergunta de número 5 também foi criada com o objetivo de atribuir valor ao trabalho 

da autora, uma vez que, um dos objetivos principais era a construção de uma ferramenta didática 

que viesse a facilitar a compreensão e fixação dos conteúdos de Equilíbrio Químico.  

 

Questão 6) Caso não tenha marcado a opção 0 acima, poderia marcar qual ou quais os 

obstáculos que os alunos enfrentam para aprender Equilíbrio Químico nas escolas? 

 

Gráfico 6 - Resultado referente a 6ª questão do questionário de diagnose 
 

Fonte: Autora. 

 

Na pergunta de número 6 não obrigatória, poderia ser escolhida mais de uma opção para 

resposta e, foi direcionada para ser respondida somente por professores que consideram algum 

grau de dificuldade no estudo do Equilíbrio Químico. Dentre os 93 professores que 

responderam ao questionário, 87 optaram por responder à questão. 

A partir da análise do gráfico 6, a autora observou várias semelhanças entre essas 

respostas e as expostas no Gráfico 3. Dentre todas as aproximações, destaca-se para a carência 

por uma base sólida e fundamentada na disciplina de matemática. Isso porque, tanto no Gráfico 

3 como no Gráfico 6, o 1º lugar no ranking foi exatamente o mesmo. Logo, com base na opinião 
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dos docentes, pode-se afirmar que tanto no estudo do Equilíbrio Químico, quanto na disciplina 

de química como um todo a matemática é vista como sendo o maior obstáculo na aprendizagem 

e no desinteresse pelos alunos. 

Além disso, outros aspectos comentados na pergunta 6 se encaixam perfeitamente com 

os apresentados no Gráfico 3 da questão 3, são eles: disciplina complexa, extensa e conteudista; 

conceitos abstratos e, a matéria abordada sem conferir relação com a realidade e o cotidiano no 

aluno (descontextualizado). 

Por outro lado, uma diferença que chamou a atenção foi a quantidade de votos para a 

opção “falta ou ausência de conteúdos prévios de química” da questão 6 que não é comentada 

na questão 3. Faz sentido, dado que a matéria Equilíbrio Químico é inserida (geralmente) para 

turmas da 2ª série do Ensino Médio e, na maior parte dos casos, somente no segundo semestre. 

Logo, por ser um dos últimos conteúdos vistos na disciplina, o cenário e as considerações feitas 

aqui são bem distintos do panorama atribuído à questão 3.  

Ademais, dois docentes marcaram a opção “outros” e, descreveram na caixa de diálogo 

abaixo (figuras 35 e 36) qual ou quais são os possíveis bloqueios que discentes enfrentam para 

aprender Equilíbrio Químico, são eles: 

Figura 35. Comentário anônimo (número 3) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 36. Comentário anônimo (número 25) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

A consideração feita pelo comentário nº 3 (Figura 35) é bem importante, posto que, não 

foi colocado nas opções o tópico “ausência de uma base sólida na disciplina de Língua 

Portuguesa”, característica esta ressaltada pelos docentes anteriormente (Questão 3). Por outro 

lado, para o comentário de n° 25 (Figura 36), a autora confere a resposta como possível de ser 

encaixada na opção “conteúdo complexo e extenso”. 
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Questão 7) Aproveitando o “link” entre Equilíbrio Químico e a criação de um jogo didático 

que aborde o tema, responda: Você tem o hábito de adotar em suas aulas recursos didáticos para 

além do quadro e livros didáticos? 

 

Gráfico 7 - Resultado referente a 7ª questão do questionário de diagnose 
 

Fonte: Autora. 

 

Na pergunta 7, procurou-se identificar o quão abertos os professores estão para a 

utilização de outras ferramentas didáticas, além daquelas nas quais os alunos estão habituados: 

leitura do livro didático e aulas expositivas no quadro. A partir das respostas apontadas no 

gráfico 7, foi possível observar que quase todos dos docentes (quantidade 90) fazem uso de 

recursos alternativos para ensinar química, ilustrando assim que a maioria dos professores e 

professoras não seguem única e exclusivamente por uma abordagem tradicional de ensino. 

Esta pergunta foi criada também com o objetivo de relacionar a aceitação e inserção de 

novas ferramentas de ensino com professores recém-formados em química e com aqueles que 

já ministram por mais tempo. E, como esperado pela autora, os três professores que marcaram 

a opção “não” para a questão são docentes que ministram há mais de 7 anos, o que evidencia a 

dificuldade de alguns professores com formações anteriores em abraçar novos métodos e 

metodologias educativas. 

 

Questão 8) Caso tenha marcado a opção “sim” na pergunta anterior, marque abaixo quais destas 

ferramentas você já usou ou costuma utilizar em suas aulas? 

96,80%

3,20%

Sim

Não
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Gráfico 8 - Resultado referente a 8ª questão do questionário de diagnose 
 

Fonte: Autora. 

 

A pergunta de número 8 não obrigatória, poderia ser escolhida mais de uma opção para 

resposta e, foi direcionada para ser respondida somente por professores que têm o hábito de 

utilizar ferramentas didáticas para além do quadro e livros didáticos. Dentre os 90 professores 

que marcaram a opção “sim” na questão anterior (Gráfico 7), todos decidiram responder esta 

pergunta. 

A partir das respostas do gráfico 8, foi possível observar que mais de 50% dos 

professores fazem uso de ferramentas pedagógicas como atividades experimentais, emprego de 

simulações/vídeos e a aplicação de jogos didáticos. 

Como foi adiantado na discussão da pergunta 3, as práticas experimentais fazem parte 

das ferramentas pedagógicas mais usufruídas por professores de química, dado que, diversos 

estudos comprovam sua eficácia no que tange a compreensão dos fenômenos químicos, o que 

culmina na aproximação dos educandos e no melhor aprendizado pela disciplina (SANTOS, et. 

al., 2006). 

  Além disso, a porcentagem significativa de professores que utilizam jogos didáticos 

foi vista como extremamente positiva para a autora, por sugerir que o seu jogo tem potencial 

para ser bem recebido pelos docentes. Não só isso, como também uma constatação de que a 

aplicação dessa ferramenta lúdica visa colaborar no processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos de química. 

Outro ponto importante que não está visível no gráfico, porém, que vale a pena destacar, 

foi o espaço destinado abaixo da questão 8 para que docentes pudessem escrever as demais 

ferramentas didáticas utilizadas durante suas aulas. Dentre as treze respostas, estão: 
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● Plataformas digitais como o Kahoot, AVA Moodle, PhET Simulations, LeChat, Excel, 

etc.; 

● Mapas mentais e conceituais; 

● Feira de Ciências; 

● Quizzes, Caça-Palavras e Palavras Cruzadas; 

● Contos; 

● Brincadeiras em sala e criação de animações/jogos e; 

● Metodologias Ativas (descritas na letra h da questão 3). 

Tendo em vista a adaptação repentina e temporária do ensino presencial para o online, 

professores depararam-se com uma nova realidade e, buscaram por novos métodos e recursos 

virtuais que colaborassem para o processo de ensino-aprendizagem neste momento tão 

complicado e delicado. 

Foi possível analisar que dos 78 professores que marcaram a opção “vídeos e 

simulações” (Gráfico 8), alguns deles descreveram também o uso de plataformas digitais como 

quizzes e simuladores. Logo, tais resultados podem estar intimamente associados ao cenário 

atual de pandemia e, consequentemente, do Ensino Remoto, ao passo que, são recursos mais 

utilizados por professores no momento (ICBS, 2020). 

Deste ponto em diante, todas as perguntas foram direcionadas para o estudo jogo 

“Equilibrando o pH”. Contudo, para que o docente pudesse responder às questões, 

primeiramente foi feita uma leitura rápida e sucinta sobre os pontos principais do jogo. A 

elucidação sobre a dinâmica e tudo considerado essencial de ser dito pelo jogo, foram inseridos 

em forma de cinco imagens (Figuras 37, 38, 39, 40 e 41) com GIF (imagem animada) nos 

seguintes tópicos: componentes do jogo; características do jogo; sobre o conteúdo das cartas; 

objetivos/como jogar e, sobre o mini laboratório. 

Figura 37. Componentes do jogo 

 

 
 

Fonte: Autora. 
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Figura 38. Características do jogo 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

 

Figura 39. Conteúdo das cartas 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

 

Figura 40. Objetivo e como jogar 

 

 
 

Fonte: Autora. 
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Figura 41. Mini laboratório 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Questão 9) As regras se apresentam claramente e há coerência com o objetivo do jogo, isto é, 

o jogo aplicado é de fácil compressão? 

 

Gráfico 9 - Resultado referente a 9ª questão do questionário de diagnose 
 

Fonte: Autora. 
  

Em jogos de tabuleiro – como é o caso do “Equilibrando o pH” – as regras são peças 

chaves para um bom encaminhamento da atividade. Assim, a pergunta 9 teve como objetivo 

identificar a opinião dos professores a respeito das regras elaboradas pela autora. A partir das 

respostas (Gráfico 9), foi possível observar que quase 100% dos docentes (quantidade 91) 

opinaram pela clareza e entendimento da dinâmica a ser realizada no dia da aplicação. 

Em contrapartida, dois professores marcaram a opção “não” para a questão. Ao 

examinar ambos os formulários, foi descoberto que um dos docentes se manifestou na última 

pergunta, como indicado na figura 42: 

 

 

97,80%

2,20%

Sim

Não
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Figura 42. Comentário anônimo (número 60) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

De acordo com o comentário (Figura 42), supõe-se que o docente não vê o jogo como 

fácil de ser compreendido, uma vez que o mesmo precisa, primeiramente, testá-lo para ter 

certeza se aprova ou não o seu uso. Outra possível justificativa para a resposta, pode estar 

relacionado a escrita resumida e, consequentemente, com falta de outras informações do manual 

de regras. No entanto, ressalta-se que a descrição feita desta forma, para que o preenchimento 

do formulário não fosse cansativo e/ou que ocupasse um tempo significativo do(a) professor(a). 

 

Questão 10) O jogo pode proporcionar uma aula mais motivadora e dinâmica? 

 

Gráfico 10 - Resultado referente a 10ª questão do questionário de diagnose 
 

Fonte: Autora. 

 

Por meio do resultado obtido no gráfico 10, foi possível identificar que todos os docentes 

participantes do questionário, acreditam que exista potencial no jogo “Equilibrando o pH” 

quanto ao dinamismo e motivação dos alunos durante a atividade (Figuras 43 e 44).  

Figura 43. Comentário anônimo (número 9) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

100,00%
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Não
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Figura 44. Comentário anônimo (número 32) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

Esta pergunta nº 10 foi criada com o objetivo de destacar uma das funções principais de 

práticas lúdicas: o de despertar o interesse e curiosidade pela aula de forma espontânea, 

dinâmica e divertida. 

 

Questão 11) O jogo contribui para o maior entendimento do conteúdo? 

 

Gráfico 11 - Resultado referente a 11ª questão do questionário de diagnose 
 

Fonte: Autora. 

 

Na pergunta 11, procurou-se identificar se o jogo “Equilibrando o pH” atende um dos 

objetivos principais da autora: ser um instrumento que seja capaz de contribuir no processo de 

ensino-aprendizagem, em especial, dos conceitos de Equilíbrio Químico. A partir das respostas 

(Gráfico 11), foi possível observar que um pouco mais de 90% dos professores consideram o 

jogo como eficaz no que toca a assimilação do conteúdo trabalhado (Figura 45). 

Figura 45. Comentário anônimo (número 70) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

Sob um outro ponto de vista, cinco educadores não enxergaram o jogo como qualificado 

a cumprir este requisito. Ao analisar individualmente suas respostas, a autora percebeu que a 

94,60%

5,40%

Sim

Não
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maior parte dos docentes não havia marcado a opção “jogos didáticos” na Questão nº 8 (Gráfico 

8).  

Assim, levando-se em conta que os docentes não estão acostumados a aplicar jogos 

didáticos em suas aulas – a fim de comprovar ou não a sua eficácia com os alunos – acredita-

se, portanto, que essa possa ser uma das razões para o resultado obtido na Pergunta nº 11. 

 

Questão 12) A atividade lúdica proporciona uma maior proximidade do conteúdo abordado 

com o cotidiano do aluno? 

 

Gráfico 12 - Resultado referente a 12ª questão do questionário de diagnose 
 

Fonte: Autora. 

 

 Na pergunta 12, procurou-se identificar se o jogo “Equilibrando o pH” apresentava 

características capazes de conectar os conceitos estudados em Equilíbrio Químico com o dia a 

dia dos alunos. A partir das respostas (Gráfico 12), foi possível observar que a grande maioria 

dos docentes (quantidade 84) visualizaram a relação feita entre o conteúdo e o cotidiano. 

Esta pergunta foi criada também com o objetivo de enfatizar o papel do mini laboratório 

no jogo, posto que, todas as substâncias utilizadas fazem parte dos produtos consumidos e/ou 

de conhecimento dos estudantes. Dessa maneira, rompe-se a ideia de que para realizar qualquer 

experiência é necessário reagentes e vidrarias de alto custo como aqueles presentes nos 

laboratórios. 

 Contudo, nove educadores não enxergaram a associação que o jogo pretende atingir 

(Figura 46). Dentre aqueles que marcaram a opção “não”, destaca-se o comentário de um(a) 

professor(a) ao dizer que:  
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Figura 46. Comentário anônimo (número 3) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 A opinião acima (figura 46), exemplifica o que foi dito anteriormente a respeito da 

insuficiência de informações no formulário. O entendimento incompleto por parte de alguns 

docentes sobre o jogo, prejudicou os seus posicionamentos, gerando assim, indagações e 

questionamentos ao responderem o questionário. 

 

Questão 13) O jogo lúdico que apresenta atividades de cunho experimental (mini laboratório), 

aproxima a teoria da prática? 

 

Gráfico 13 - Resultado referente a 13ª questão do questionário de diagnose 
 

Fonte: Autora. 

 

Por meio do resultado obtido no gráfico 13, foi possível identificar que dos 93 docentes 

participantes do questionário, 90 professores atribuíram ao elemento intitulado “mini 

laboratório” como capaz de unir a teoria de pH com a prática de verificação do mesmo (Figura 

47). Ademais, a pergunta foi elaborada para enfatizar a importância por atividades pedagógicas 

no Ensino de Química que relacionam a teoria com a prática, visto que, é uma estratégia viável 

no processo de aprendizagem significativa. 

 

 

 

 

96,80%

3,20%

Sim

Não



80 

 

Figura 47. Comentário anônimo (número 7) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

Todavia, um pequeno número de docentes não notou a associação que o jogo pretende 

atingir (Figura 48). Dentre aqueles que marcaram a opção “não”, destaca-se o comentário de 

um(a) professor(a) ao dizer que: 

Figura 48. Comentário anônimo (número 31) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 O comentário acima compara o jogo “Equilibrando o pH” à uma abordagem gamificada. 

Contudo, faz-se necessário compreender e destacar neste trabalho que os termos “jogos 

educativos” e “gamificação” apresentam métodos e metodologias distintas (AL-AZAWI, AL-

FALITI, et al., 2016). 

Em linhas gerais, quando se utiliza jogos em sala de aula, a metodologia pedagógica 

empregada é a Aprendizagem Baseada em Jogos (GBL de Game Based Learning). Neste caso, 

o jogo (material) todo está sendo aproveitado na atividade. Por outro lado, quando o docente 

utiliza elementos ou parte de um jogo para construir uma experiência e um engajamento maior 

em sala, isto é, como estratégia de aprendizagem ativa, neste cenário, diz-se que o processo de 

ensino foi gamificado (SILVA, João Batista da, SALES, et al., 2019). 

Logo, ainda que na opinião do professor (Figura 48) o jogo didático não apresente 

relação entre a teoria do Equilíbrio Químico com a parte prática intencionada pelo mini 
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laboratório, convém esclarecer ao leitor que os métodos e a fundamentação teórica adotada para 

a criação do jogo “Equilibrando o pH” não é semelhante ao processo aplicado na gamificação.  

 

Questão 14) A parte experimental do jogo facilita o entendimento do conteúdo, sobretudo, dos 

conceitos abstratos? 

 

Gráfico 14 - Resultado referente a 14ª questão do questionário de diagnose 
 

Fonte: Autora. 

 

O objetivo da pergunta 14 era identificar se o item “mini laboratório” do jogo 

“Equilibrando o pH” apresentava elementos viáveis quanto a compreensão dos conceitos 

abstratos de pH e pOH. Por meio das respostas do gráfico 14, é possível observar que a grande 

maioria dos docentes (quantidade 78) conceberam a relação feita entre o conteúdo abstrato com 

a visualização da prática (Figura 49). 

Figura 49. Comentário anônimo (número 62) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 Porém, uma parcela significativa de professores e professoras marcaram a opção “não”, 

indicando assim que uma das funções projetadas ao mini laboratório, não se sucedeu (Figura 

50). Ao averiguar sobre as opiniões a respeito da parte experimental, destaca-se para o 

comentário/sugestão de um(a) professor(a) ao dizer que: 

 

 

 

83,90%

16,10%
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Não



82 

 

Figura 50. Comentário anônimo (número 39) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

O comentário da figura 50 foi inserido neste trabalho para servir de feedback à autora 

no que diz respeito a modificações e novas adaptações no jogo, sobretudo, ao mini laboratório. 

Com isso, a mesma poderá proporcionar melhores resultados nos objetivos que se pretende 

alcançar com este instrumento (exemplificados nas perguntas 11, 12, 13 e 14). 

 

Questão 15) O jogo desperta o interesse nos alunos para estudar química? 

 

Gráfico 15 - Resultado referente a 15ª questão do questionário de diagnose 
 

Fonte: Autora. 

 

 Na pergunta 15, procurou-se identificar se o jogo didático criado estimula os discentes 

a estudar não só o tema trabalhado, como também a disciplina de química no todo. A partir das 

respostas, foi possível observar no gráfico 15 que mais de 90% dos docentes acreditam que o 

jogo tenha potencial de despertar o interesse e a curiosidade nos alunos pela matéria, conforme 

elucidado nas figuras 51 e 52: 

Figura 51. Comentário anônimo (número 34) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

92,50%

7,50%

Sim

Não
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Figura 52. Comentário anônimo (número 85) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

Esta pergunta foi criada também com o objetivo de enfatizar a importância da inserção 

de jogos didáticos sobre química no processo de ensino-aprendizagem e de formação dos 

alunos. 

 

Questão 16) Utilizaria este jogo em suas aulas? 

 

Gráfico 16 - Resultado referente a 16ª questão do questionário de diagnose 
 

Fonte: Autora. 

 

Uma surpresa positiva deste trabalho foi o resultado obtido na pergunta 16, do qual 87 

dos 93 professores que se disponibilizaram a responder o formulário, afirmam que utilizariam 

o jogo “Equilibrando o pH” em suas aulas, como enfatizado nos comentários das figuras 53 e 

54:  

Figura 53. Comentário anônimo (número 51) 

 

 
 

Fonte: Autora. 
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6,50%
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Não
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Figura 54. Comentário anônimo (número 78) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

Não obstante, seis professores marcaram a opção “não” para a questão. Ao examinar 

individualmente os formulários, foi visto que alguns dos docentes manifestaram suas opiniões 

conforme ilustrado a seguir (Figuras 55 e 56): 

Figura 55. Comentário anônimo (número 26) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 A opinião do professor (Figura 55) ajuda na elucidação do cenário discutido 

anteriormente sobre a falta de tempo que professores possuem nas escolas, o que culmina pela 

não utilização por novos métodos pedagógicos (vide letra i da Questão 3).  

Ademais, o comentário da figura 55 enfatiza (novamente) indagações acerca da 

aplicação do jogo, pois o questionário sintetizou a maior parte do trabalho. A autora, ao ler este 

comentário nos primeiros dias da postagem, percebeu a falha e, em seguida, editou o formulário 

adicionando a duração/tempo(s) de aula necessário(s) para a aplicação do jogo didático. 

Com isso, foi possível evitar que outros docentes – que ainda não haviam respondido o 

formulário – fossem direcionados à uma posição que não se processaria caso o tempo não 

estivesse bem definido nas informações do jogo. 

Figura 56. Comentário anônimo (número 52) 

 

 
 

Fonte: Autora. 
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 O comentário acima (Figura 56) foi inserido neste trabalho para justificar um dos 

principais motivos que levaram à escolha da autora pelo tema Equilíbrio Químico. Como 

confirmado pelo próprio docente, o estudo do Equilíbrio Químico é visto pelos alunos como 

sendo um dos assuntos mais difíceis de aprender e, para professores, de ensinar. 

Entre as razões que explicam a dificuldade, está a demanda por conteúdos prévios de 

química e matemática, como por exemplo: o estudo das teorias ácido-base, estequiometria, 

nomenclatura das funções inorgânicas, leitura de gráficos, cálculos matemáticos, e outros 

assuntos já descritos neste trabalho.  

Assim, justamente por ser um conteúdo complicado, extenso e complexo para ambas as 

partes (docentes e discentes) que foi criado o jogo didático “Equilibrando o pH”. Este 

instrumento pedagógico tem por objetivo: auxiliar o professor de química, facilitar o 

desenvolvimento e a aquisição dos conceitos referentes ao tema, bem como aproximar a relação 

entre professor-aluno e aluno-aluno. 

 

Questão 17) (Opcional). Espaço reservado para comentários, sugestões e críticas sobre o jogo 

“Equilibrando o pH”. 

 

Da mesma maneira que foi procedido na pergunta n° 3, a pergunta nº 17 além de não 

ser obrigatória, também não apresentava opções de “múltipla escolha” ou “caixas de seleção”, 

apenas uma caixa de diálogo em branco abaixo da questão. A escolha por este tipo de resposta 

foi proposital, ao passo que, o objetivo era conceder ao docente a autonomia e liberdade para 

expor, com as suas palavras, críticas e sugestões a respeito do jogo “Equilibrando o pH”. 

A partir dos resultados, foi possível observar que trinta dos noventa e três professores 

expressaram suas opiniões. Todavia, uma vez que a maior parte foi explicitada nas questões 9 

a 16 e, a fim de evitar repetições nas falas, a autora optou por somente expor os prints de outros 

docentes (Apêndice II) sem proferir comentários sobre eles. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O jogo “Equilibrando o pH” foi construído para abordar o conteúdo de Físico-Química, 

sobretudo, no tema de Equilíbrio Químico. Durante a criação, foi elaborado um jogo de 

tabuleiro que utilizasse materiais de baixo custo, e que pudesse ser adaptado de acordo com as 

preferências de cada professor, seja no objeto (jogo) ou na metodologia presente no manual de 

regras. 

 O foco do projeto consiste no emprego de jogos didáticos que buscam despertar o 

interesse dos alunos pela química, contribuir para o processo ensino-aprendizagem ao inserir 

os alunos como sujeitos ativos, ampliar suas visões sobre a importância dos conhecimentos 

científicos e aproximar a relação entre docente e discentes. 

Dentre os objetivos específicos, o jogo “Equilibrando o pH” propõe: revisar e auxiliar 

na compreensão dos conceitos principais do tema Equilíbrio Químico, aproximar a matéria do 

cotidiano do aluno, proporcionar uma atividade lúdica que conecte a teoria com a prática e, 

aplicar uma ferramenta didática que proporcione uma aula diferente, prazerosa e educativa. 

O jogo “Equilibrando o pH” não foi aplicado nas escolas, contudo, o trabalho promoveu 

um debate acerca das dificuldades enfrentadas por professores e alunos de química. Através 

dos resultados obtidos pelo questionário avaliativo de professores com experiência na área, foi 

possível analisar as diferentes opiniões e concordâncias entre os docentes a respeito dos 

principais obstáculos enfrentados no Ensino de Química. 

A partir da opinião dos docentes foi possível concluir que o jogo tem potencial para 

despertar o interesse dos alunos pela matéria, promover uma aula dinâmica, contribuir na 

assimilação do conteúdo e na relação entre aluno-aluno/aluno-professor. Ademais, foram 

coletadas também, críticas e sugestões extremamente enriquecedoras para a autora no que tange 

a adaptações no material e na metodologia a ser aplicada com os alunos. 

Ademais, o projeto do jogo “Equilibrando o pH” foi submetido e aceito para participar 

do IV ENCONTRO NACIONAL DE JOGOS E ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DE 

QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA (JALEQUIM LEVEL IV) que será realizado de 19 a 23 de 

abril de 2021. Neste evento, a autora terá a possibilidade de expandir e divulgar o seu trabalho 

para outros docentes que tenham o interesse de reproduzi-lo em suas aulas. 
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APÊNDICE I – EQUILÍBRIO QUÍMICO (TEORIA) 

O capítulo a seguir, fará uma síntese do que é abordado em livros didáticos a respeito 

do tema Equilíbrio Químico. Os conceitos foram extraídos dos livros de Martha Reis (2013); 

Wildson Luiz Pereira dos Santos e Gerson de Souza Mól (2016) e dos autores Peter William 

Atkins e Loretta Jones (2012). Os tópicos em questão foram inseridos levando-se em conta 

também as unidades temáticas discutidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs+) 

sobre o Estado de Equilíbrio Químico, são elas: 

• Reconhecer que, em certas transformações; químicas, há coexistência de reagentes 

e produtos (estado de equilíbrio químico, extensão da transformação). 

  

• Identificar as variáveis que perturbam o estado de equilíbrio químico. 

 

• Representar, através da constante de equilíbrio químico, a relação entre as 

concentrações de reagentes e produtos em uma transformação química. 

 

• Prever as quantidades de reagentes e produtos numa transformação química em 

equilíbrio. 

  

• Propor meios e avaliar as conseqüências de modificar a dinâmica de uma 

transformação química (BRASIL, 2002).  

 

❖ DEFINIÇÃO DE EQUILÍBRIO QUÍMICO 

Segundo REIS (2013), para entender por completo o significado por trás do termo 

Equilíbrio Químico, primeiramente faz-se uma diferenciação entre os dois tipos de equilíbrio 

existentes: o estático (Figura 57) e o dinâmico (Figura 58).  

Equilíbrio Estático: Quando um objeto ou fenômeno está cercado de forças que se anulam 

mutuamente e, assim, ficará parado indefinidamente até sofrer qualquer tipo de perturbação. 

Figura 57. Representação de Equilíbrio Estático 

 

 
 

Fonte: REIS, 2013. 
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Equilíbrio Dinâmico: Quando o objeto ou fenômeno em questão nunca fica parado, ou seja, 

está sempre em constante movimento. Existem duas ou mais ações que ocorrem de forma 

contínua e sem interrupções, nesse caso, a situação de equilíbrio é atingida quando as taxas de 

desenvolvimento dessas ações se igualam. 

Figura 58. Representação de Equilíbrio Dinâmico 

 

 
 

Fonte: FOGAÇA, [s.d]. 

 

Muitas reações químicas, em determinadas condições, são reversíveis, ou seja, ao 

mesmo tempo que os reagentes se transformam nos produtos (reação direta), os produtos se 

transformam nos reagentes (reação inversa), conforme indica a equação (1). Quando as taxas 

de desenvolvimento das reações (velocidade) direta e inversa se igualam, a reação entra em 

equilíbrio dinâmico. Este é um estado constante de compensação em dois sentidos, do qual os 

químicos denominam esse estado como Equilíbrio Químico (SANTOS, MÓL, 2016). 

O equilíbrio químico é dinâmico e fica caracterizado quando as taxas de 

desenvolvimento das reações direta (Tddireta) e inversa (Tdinversa) se igualam sob 

temperatura constante (REIS, 2013). 

 

     

 

❖ REVERSIBILIDADE DAS REAÇÕES 

 De acordo com REIS (2013) e SANTOS, MÓL (2016), os processos intitulados 

reversíveis são aqueles em que há possibilidade de retornar ao estado inicial. Uma reação 
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reversível pode ocorrer tanto em processos químicos como em físicos, como por exemplo: as 

mudanças de estado da água, a despoluição de um rio, o transporte de gases pela hemoglobina, 

a formação de gás carbônico quando se abre uma garrafa de refrigerante, entre outros. 

Por outro lado, quando o andamento ocorre por completo, isto é, sem a possibilidade de 

retornar ao estágio inicial, os processos são ditos irreversíveis. Em geral o processo de 

combustão (queima) é um exemplo de reação irreversível (SANTOS, MÓL, 2016).  

 SANTOS, MÓL (2016) ressaltam que na química, existem símbolos que diferenciam 

as reações químicas irreversíveis e reversíveis, são elas: 

Irreversível - Representado por (→); 

Reversível - Representado por (⇌), onde dizemos que existem duas reações acontecendo: uma 

direta (lado direito da seta) e outra inversa (lado esquerdo da seta). 

 O Gráfico a seguir (Gráfico 17), elucida o conceito de Equilíbrio Químico utilizando 

como exemplo a reação química reversível H2 + I2 ⇄ 2HI 

 
Gráfico 17 - Representação da taxa de desenvolvimento das reações (direta e inversa) 

 

Fonte: REIS, 2013. 

 

Com relação a figura acima (Gráfico 17), cabe ressaltar algumas considerações, são elas: 

● Quando uma reação atinge o equilíbrio ela não para. Ela continua se 

processando, porém tanto a reação direta como a inversa ocorrem à mesma 

velocidade, e deste jeito, a proporção entre os reagentes e os produtos não varia. Em 

outras palavras, estamos na presença de um equilíbrio dinâmico (e não de um 

equilíbrio estático). 
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● Depois de iniciada e antes que termine qualquer reação química, seus 

reagentes e produtos coexistem. Do ponto de vista macroscópico não percebemos 

mudança e indaga-se se o equilíbrio químico seria estático, entretanto, 

microscopicamente a reação prossegue em ambos os sentidos. 

 

● Reações reversíveis, quando em sistema fechado atingem o equilíbrio, pois 

não há troca de matéria com o ambiente.  

 

● No estado de equilíbrio dinâmico, à temperatura constante, as taxas de 

desenvolvimento das reações direta e inversa são iguais, e as concentrações de 

reagentes e produtos são estáveis, mas dificilmente iguais. 

 

● A adição de catalisador em um sistema em equilíbrio químico, serve apenas 

para aumentar igualmente as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa, 

podendo fazer com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente, mas ele não 

favorece nenhuma das reações. Isto quer dizer que o catalisador não desloca o 

equilíbrio de uma reação reversível (REIS, 2013). 

 

❖ PRINCÍPIO DE LE CHATELIER 

 De acordo com SANTOS, MÓL (2016), o Equilíbrio Químico é um processo dinâmico 

que pode ser alterado com a mudança de qualquer propriedade no sistema. Essa mudança é 

compensada por um efeito contrário que retorna ao equilíbrio inicial. O responsável por estudar 

as alterações dos estados de equilíbrio, provocadas por mudanças nas condições físicas ou 

químicas, foi o engenheiro químico, metalúrgico e professor francês Henry Louis Le Chatelier 

(1850-1936) (SANTOS, MÓL, 2016). 

 Le Chatelier foi um foi grande divulgador da importância da química para a indústria 

com diversos trabalhos sobre os equilíbrios químicos, entre eles, destaca-se o Princípio de Le 

Chatelier para o estudo deste tema. O químico francês ao estudar o comportamento de sistemas 

em Equilíbrio Químico quando sujeitos à variação de concentração, pressão e temperatura 

chegou a conclusões experimentais que permitem fazer previsões de como o Equilíbrio 

Químico pode ser restabelecido (REIS, 2013). 

O princípio de Le Chatelier, conforme citado por SANTOS, MÓL (2016), pode ser 

enunciado da seguinte forma: “Quando uma perturbação externa é imposta a um sistema 

químico em equilíbrio, esse equilíbrio irá se deslocar de forma a minimizar tal perturbação. ” 

 A teoria por trás do princípio de Le Chatelier é utilizada até hoje, em especial, na 

indústria química com o objetivo de aumentar a produção de diversos produtos de grande 

interesse, ao mesmo tempo em que diminui a perda de reagentes e intensifica-se os lucros 

(REIS, 2013). 
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❖ FATORES QUE DESLOCAM O EQUILÍBRIO 

 Como já mencionado, o Equilíbrio Químico é um processo dinâmico e, o mesmo pode 

ser alterado com a mudança de três propriedades: concentração, pressão e temperatura. A 

seguir, será exemplificado como o princípio de Le Chatelier se processa quando o equilíbrio é 

perturbado por uma destas variáveis. 

 

• CONCENTRAÇÃO: Segundo SANTOS, MÓL (2016), o aumento de concentração de uma 

substância favorece o sentido da reação em que tal substância é consumida enquanto que a 

retirada de alguma substância favorece o sentido da reação em que tal substância é produzida.  

Em outras palavras, o aumento da concentração de um ou mais reagentes desloca o 

equilíbrio no sentido da reação direta, isto é, de formação dos produtos e consumo dos 

reagentes. Porém, a diminuição da concentração de um ou mais reagentes, deslocará o equilíbrio 

no sentido de formação dos reagentes (REIS, 2013). 

Exemplo A retirado do livro REIS (2013): 

1 𝑃𝐶𝑙3 (𝑔) + 1 𝐶𝑙2 (𝑔) ⇌ 1 𝑃𝐶𝑙5 (𝑔)   (2) 

► Na reação (2), o aumento na concentração de PC𝑙5 faz o equilíbrio se deslocar para a 

esquerda (reação inversa), a fim de minimizar a perturbação.  

Observação: REIS (2013) alerta para as diferentes representações sobre tamanhos das setas nos 

livros. Logo, a reação (2) descrita acima também pode ser representada como indica a reação 

(3): 

 

 

• PRESSÃO: Segundo ATKINS, JONES (2012), em condições iguais de temperatura e 

pressão, os gases ocupam volumes proporcionais à quantidade de matéria. Portanto, um 

aumento de pressão favorece o sentido da reação, no qual há menor quantidade de matéria de 

substâncias gasosas. Por outro lado, a diminuição de pressão favorece o sentido da reação no 

qual há maior quantidade de matéria de substâncias gasosas. 

De acordo com o princípio de Le Chatelier, há um aumento na concentração relativa das 

moléculas quando o sistema é comprimido e, a diminuição do mesmo quando o sistema 

expande. Logo, ATKINS, JONES (2012) afirmam que: “A compressão de uma mistura de 
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reação em equilíbrio tende a deslocar a reação na direção que reduz o número de moléculas em 

fase gás (com exceção do gás inerte).” 

 A partir da sentença acima, percebe-se, portanto, que a adição de gás inerte não 

influenciará no equilíbrio, apesar de aumentar a pressão do sistema. Outras considerações 

importantes de destacar neste tópico e descritas por ATKINS, JONES (2012) são: 

● Em casos de reações em que os coeficientes dos reagentes e produtos são iguais, a 

variação da pressão não deslocará o equilíbrio; 

● A variação de pressão não altera equilíbrios com substâncias sólidas. 

Exemplo B elaborado pela autora:  

2 𝑆𝑂2 (𝑔) +  1𝑂2 (𝑔)  ⇌ 2 𝑆𝑂3 (𝑔)    (4) 

2 𝑚𝑜𝑙𝑠  +  1 𝑚𝑜𝑙         2 𝑚𝑜𝑙𝑠        . 

► Na reação (4), o somatório dos coeficientes dos reagentes gasosos é maior do que a soma 

dos coeficientes dos produtos gasosos. Assim, o aumento da pressão deslocará o equilíbrio para 

a formação dos produtos.  

 

• TEMPERATURA: De acordo com REIS (2013), a constante de equilíbrio permanece 

inalterada quando sujeito a alterações de concentração e pressão. Contudo, no que se refere a 

mudanças de temperatura, a constante de equilíbrio (K) se altera.  

A elevação da temperatura, em geral, implica aumento na rapidez de uma reação. 

Moléculas ao serem submetidas a temperaturas maiores são mais energéticas, isto é, possuem 

mais energia cinética. Dessa forma, suas colisões têm maior probabilidade de resultar em 

reações. Assim, tanto a rapidez da reação direta como a da reação indireta crescem com a 

elevação de temperatura. Entretanto, a reação que ocorre com absorção de calor (endotérmica) 

aumenta de forma mais acentuada (ATKINS, JONES, 2012). 

Quando se aquece o sistema em equilíbrio, há favorecimento da reação na qual ocorre a 

absorção de calor (endotérmica). Por outro lado, quando uma reação é dita exotérmica, a 

formação de produtos é favorecida pelo abaixamento da temperatura. Logo, conforme citado 

por ATKINS, JONES (2012): 

O aumento da temperatura de uma reação exotérmica favorece a formação de 

reagentes. E, o aumento da temperatura de uma reação endotérmica favorece a 

formação de produtos (ATKINS, JONES, 2012). 
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Exemplo C retirado do livro SANTOS, MÓL (2016): 

4 𝑁𝐻3 (𝑔) + 3 𝑂2 (𝑔) ⇌ 2 𝑁2 (𝑔) + 6 𝐻2𝑂(𝑔)     ∆𝐻 = +1531 𝑘𝐽      (5) 

► A reação (5) é dita endotérmica (absorve calor), pois seu ΔH é positivo. O aumento da 

temperatura desloca o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, ou seja, irá favorecer a 

reação direta, no sentido da formação de 𝑁2(𝑔) e 𝐻2𝑂(𝑔). 

 

Exemplo D retirado do livro REIS (2013):  

1 𝑃𝐶𝑙3 (𝑔) + 1 𝐶𝑙2 (𝑔) ⇌ 1 𝑃𝐶𝑙5 (𝑔) + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟     (6) 

► A reação (6) é dita exotérmica (libera calor), pois apresenta o calor como parte dos produtos. 

O aumento da temperatura no sistema deslocará o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, 

ou seja, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido da formação de 𝑃𝐶𝑙3(𝑔) e 

𝐶𝑙2(𝑔). 

 

❖ CONSTANTE DE EQUILÍBRIO (K) 

 A constante de equilíbrio, K (que só varia com a temperatura) pode ser descrita em 

termos qualitativos e quantitativos a qual permite avaliar as condições do estado de equilíbrio 

e como ele é afetado por alterações no sistema (SANTOS, MÓL, 2016). 

Conforme descrito por REIS (2013), a constante K pode ser calculada em termos de 

concentração (quantidade de matéria), KC, ou em termos de pressão parcial, KP, conforme o 

estado de agregação das substâncias participantes. De uma forma geral, a constante de 

equilíbrio é dada pela seguinte expressão matemática (7): 

𝐾𝐶 =
[𝐶]𝑐 ∙ [𝐷]𝑑

[𝐴]𝑎 ∙ [𝐵]𝑏
           (7) 

 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 ⇌ 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷     (8) 

Sendo (8) uma reação genérica em que a, b, c e d correspondem aos coeficientes 

estequiométricos das substâncias A, B, C e D. 

Essa expressão (7) indica que, no estado de equilíbrio, há uma constância entre a razão 

do produto das concentrações das substâncias formadas, tendo como expoente seus coeficientes 
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estequiométricos, e o produto das concentrações das substâncias reagentes, tendo como 

expoente seus coeficientes estequiométricos (SANTOS, MÓL, 2016). 

Ainda de acordo com SANTOS, MÓL (2016), a definição da constante de equilíbrio, 

K, em termos de pressão parcial, KP, é análoga à de KC (Equação 9). Dada a reação genérica, 

elementar e reversível (Expressão 8), na qual todas as substâncias participantes se encontram 

na fase gasosa, tem-se que: 

𝐾𝑝 =
(𝑝𝐶)𝑐 ∙ (𝑝𝐷)𝑑

(𝑝𝐴)𝑎 ∙ (𝑝𝐵)𝑏
     (9) 

 

Com base nos valores de KC e KP é possível obter as seguintes conclusões: 

● A constante de equilíbrio é característica de cada reação e também da 

temperatura, ou seja, o valor de KC ou KP para uma mesma reação só deve variar se a 

temperatura variar. 

 

● Só devem fazer parte da expressão de KC as concentrações em quantidade de 

matéria que podem sofrer variações, como é o caso de substâncias em solução 

(soluções líquidas ou gasosas). Assim, líquidos puros, como a água e substâncias no 

estado sólido possuem concentração constante cujo valor é incluído no próprio valor 

de KC e por isso não entrarão na expressão do Kc. 

 

● Na expressão de KP entram apenas as substâncias que se encontram no estado 

gasoso, pois a pressão parcial de sólidos e líquidos é desprezível. 

 

● O valor da constante de equilíbrio fornece algumas informações sobre o 

sistema. Valores acima de um (1,00) indicam que, no estado de equilíbrio, o produto 

das concentrações dos produtos é maior do que o produto das concentrações dos 

reagentes. Se o valor da constante de equilíbrio for menor que um (1,00), no estado 

de equilíbrio, o produto das concentrações dos reagentes é maior do que o produto das 

concentrações dos reagentes (REIS, 2013).  

 

Para cada caso, a ordem de grandeza do valor da constante indicará a extensão da reação 

química, no equilíbrio, conforme resume a figura 59: 

Figura 59. Representação de sistemas em Equilíbrio Dinâmico 

 

 
 

Fonte: REIS, 2013. 



101 

 

❖ O CONCEITO DE ATIVIDADE 

Como foi dito anteriormente (Gráfico 17), a dedução das expressões das constantes KC 

e KP foi feita a partir da igualdade entre as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa 

em equilíbrio.  

De acordo com OLIVEIRA, SILVA, TÓFANI (2009), para análises sobre o equilíbrio 

de processos químicos onde não é exigido um grande grau de precisão, a Lei de Ação das 

Massas – na qual estabelece que, no equilíbrio, a composição da mistura de reação pode ser 

expressa em termos de uma constante de equilíbrio – concorda muito bem com os resultados 

determinados experimentalmente para as constantes de equilíbrio. 

Estas situações são denominações de situações ideais. Entretanto, para situações que 

requerem um maior grau de precisão, pequenos desvios são normalmente observados. Com 

isso, a lei da ação das massas torna-se uma relação falha para uma descrição útil do Equilíbrio 

Químico destes casos reais (ATKINS, JONES, 2012).  

Logo, para resolver esse problema em soluções reais, é introduzido o conceito de 

atividade. De uma maneira simples, as atividades são quantidades empíricas que foram 

introduzidas para facilitar a escrita da expressão de K, contudo, pode ser justificada 

detalhadamente pela Termodinâmica (REIS, 2013). Esse conceito pode ser resumido nas 

seguintes regras:  

Seja uma substância X em que aX = atividade de X: 

• Se X for um gás ideal, a atividade de X, aX, será igual ao quociente entre a pressão parcial de 

X, PX, e a unidade de pressão na qual se estiver trabalhando (Expressão 10): 

𝑎𝑋 =
𝑃𝑋 𝑎𝑡𝑚

𝑎𝑡𝑚
     𝑜𝑢     𝑎𝑋 =

𝑃𝑋 𝑚𝑚𝐻𝑔

𝑚𝑚𝐻𝑔
     𝑜𝑢     𝑎𝑋 =

𝑃𝑥𝑃𝑎

𝑃𝑎
     (10) 

Dessa forma, a unidade de pressão, seja ela qual for, será cancelada na expressão da 

constante de equilíbrio (REIS, 2013). 

 

• Conforme elucidado na expressão (11), se X for um soluto em uma solução diluída, a atividade 

de X (aX) será igual ao quociente entre a concentração em quantidade de matéria ([X]) e a 

concentração em quantidade de matéria-padrão, isto é, 1 mol/L (REIS, 2013). 

𝑎𝑋 =
[𝑋] 𝑚𝑜𝑙/𝐿

𝑚𝑜𝑙/𝐿
     (11) 
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• Se X for um sólido ou um líquido puro, ax = 1. Isso esclarece por que a água (solvente) e os 

sólidos em geral não participam da expressão de KC (na realidade participam, mas como o valor 

é igual a 1, não interferem no valor da constante) (REIS, 2013). 

Ou seja, segundo REIS (2013) e ATKINS, JONES, (2012), as atividades são números 

puros (adimensionais), pois as unidades são canceladas na definição, antes mesmo de se 

calcular KC ou KP. Uma expressão geral (12) para a constante de equilíbrio de qualquer reação 

em termos de atividade é dada por: 

𝐾 = {
𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
} 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙í𝑏𝑟𝑖𝑜    (12) 

E, para uma reação geral explicitada em (8), KC vale (Expressão 13): 

𝐾𝐶 =
(𝑎𝐶)𝑐 ∙ (𝑎𝐷)𝑑

(𝑎𝐴)𝑎 ∙ (𝑎𝐵)𝑏
     (13) 

Logo, uma vez que as atividades não têm unidades, o mesmo acontece com a constante 

KP. 

Exemplo E retirado do livro ATKINS, JONES (2012): Expresse a constante de equilíbrio K 

da reação (14) abaixo: 

𝑁𝑖(𝑠) + 4 𝐶𝑂(𝑔) ⇌ 𝑁𝑖(𝐶𝑂)4 (𝑔)     (14) 

𝐾 =
𝑎𝑁𝑖(𝐶𝑂)4

𝑎𝑁𝑖(𝑎𝐶𝑂)4
=

𝑃𝑁𝑖(𝐶𝑂)4

(𝑃𝐶𝑂)4
  , 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑁𝑖 = 1     (15) 

O sólido puro níquel tem de estar presente no equilíbrio para que este se estabeleça, mas 

não aparece na expressão da constante de equilíbrio (Equação 15). 

 

❖ CÁLCULO DAS CONSTANTES Kc E Kp 

 Com base na leitura do capítulo Equilíbrio Químico de REIS (2013) e SANTOS, MÓL, 

(2016), pode-se separar o cálculo das constantes Kc e Kp em três categorias: quando as 

quantidades das espécies participantes estão todas em equilíbrio; quando envolve grau de 

equilíbrio (α) e, em termos de pressão. 

1) Quando as quantidades das espécies participantes estão todas em equilíbrio: Para facilitar a 

resolução deste tipo de questão, observe o exemplo abaixo: 
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Exemplo F retirado do livro REIS (2013): O pentacloreto de fósforo é um reagente muito 

importante em Química Orgânica. Ele é preparado em fase gasosa pela reação (16): 

1 𝑃𝐶𝑙3 (𝑔) + 1 𝐶𝑙2 (𝑔) ⇌ 1 𝑃𝐶𝑙5 (𝑔)     (16) 

Um frasco de 3,00L contém as seguintes quantidades de equilíbrio, a 200ºC: 0,120mol de PCl5; 

0,600mol de PCl3; e 0,0120mol de Cl2. Calcule o valor da constante de equilíbrio, em mol/L, a 

essa temperatura. 

 

1º Passo) Segundo REIS (2013), o primeiro passo é determinar a concentração em mol/L de 

cada um dos participantes pela divisão do número de mol pelo volume fornecido. 

● PCl5 = 0,120 = 0,04 mol/L 

              3 

● PCl3 = 0,600 = 0,2 mol/L 

              3 

● Cl2 = 0,0120 = 0,004 mol/L 

             3 

2º Passo) Montar a expressão (17) da constante de equilíbrio Kc: 

𝐾𝐶 =
[𝑃𝐶𝑙5]

[𝑃𝐶𝑙3] ∙ [𝐶𝑙2]
      (17) 

3º Passo) Substituir os valores e, realizar as contas (Equação 18): 

𝐾𝐶 =
0,04

0,2 ∙ 0,004
= 50 𝑚𝑜𝑙/𝐿−1     (18) 

 

2) Quando envolve grau de equilíbrio (α): O grau de equilíbrio “α” de uma reação é definido 

como sendo “o quociente entre o número de mols desse reagente que realmente reagiu até o 

equilíbrio e o número de mols inicial desse mesmo reagente” (REDE, [s.d])  

Assim, o grau de equilíbrio pode ser calculado por meio da expressão (19): 

𝛼 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
      (19) 

 Com o objetivo de facilitar a compreensão dos cálculos para este tipo de questão, no 

geral, professores criam uma tabela com os alunos exemplificando o passo a passo a ser feito, 

conforme ilustra a tabela a seguir (Tabela 1): 
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Tabela 1 – Representação esquemática para cálculos quando envolve grau de equilíbrio (α) 

 

Equação química balanceada Reagentes ↔ Produtos 

 

 

Quantidades iniciais 

 

Geralmente a quantidade inicial dos produtos é 

zero. Mas, existem também alguns exemplos de 

reações em que os reagentes e os produtos estão 

presentes desde o início. 

 

Quantidades que reagem e que se formam 

Os valores dessa linha são proporcionais aos 

coeficientes das substâncias na equação química 

balanceada. 

 

 

 

 

Quantidades no equilíbrio 

 

No caso dos reagentes, diminui-se 𝑛 quantidade 

inicial pelo que foi gasto na reação. Já no caso 

dos produtos, soma-se a quantidade inicial com o 

que foi formado. Os valores encontrados nesta 

linha da tabela são os utilizados posteriormente 

para calcular a concentração de cada substância. 

 

 

 

Concentração em mol/L no equilíbrio 

 

Basta dividir a quantidade presente no equilíbrio 

pelo volume verificado experimentalmente (linha 

acima). Os valores das concentrações em 

quantidade de matéria obtidos para os reagentes 

e produtos serão inseridos na expressão da 

constante de equilíbrio. 
 

Fonte: FOGAÇA, [s.d]. 

 

Exemplo G retirado do site Brasil Escola, [s.d]: Em um recipiente fechado, com capacidade 

de 2 L, em temperatura de 100ºC, há 20 mols de N2O4. Começa a ocorrer a seguinte reação 

reversível: N2O4 ↔ NO2. Após certo tempo, verificou-se que a reação atingiu o Equilíbrio 

Químico e que 8 mols de NO2 haviam se formado. Qual é o valor da constante de equilíbrio Kc 

em temperatura de 100ºC? 

Construindo a Tabela 2: 

Tabela 2 – Representação esquemática para cálculos do Exemplo G 

 

Equação química balanceada: 1 N2O4 ↔ 1 NO2  

Quantidades iniciais 20 mols Zero 

Quantidades que reagem e que se 

formam 

4 mols 8 mols 

Quantidades no equilíbrio 20 – 4 = 16 mols 8 mols 

Concentração em mol/L no equilíbrio [N2O4] = 16 mols / 2L 

[N2O4] = 8 mols 

[NO2] = 8 mols / 2L 

[NO2] = 4 mols 
 

Fonte: FOGAÇA, [s.d]. 

 

Na linha em que foram escritas as quantidades que reagem e que se formam, percebe-

se que foram gastos 4 mols de N2O4, porque a proporção é de 1:2, e que foram formados 8 mols 
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de NO2. O último passo está em substituir os valores encontrados na Tabela 2 na expressão da 

constante de equilíbrio Kc (Equações 20 e 21): 

𝐾𝐶 =
[𝑁𝑂2]2

[𝑁2𝑂4]
                                 (20) 

𝐾𝐶 =
[4 𝑚𝑜𝑙/𝐿]2

[8 𝑚𝑜𝑙/𝐿]
= 2𝑚𝑜𝑙/𝐿      (21) 

O valor de Kc é adimensional, isto é, não possui unidade relacionada à alguma grandeza. 

 

3) Em termos de pressões parciais: Conforme descrito por REIS (2013), o raciocínio para o 

cálculo da constante de equilíbrio KP está associado a lei das pressões parciais (Lei de Dalton), 

da qual:  

“A pressão total exercida por uma mistura gasosa é igual à soma das pressões parciais 

dos gases que compõem a mistura. A pressão parcial de cada componente de uma 

mistura gasosa é proporcional à quantidade de matéria desse componente na mistura” 

(REIS, 2013). 

 

Assim, a pressão parcial expressa em porcentagem é igual à fração em quantidade de 

matéria em porcentagem (X%) de cada componente de uma mistura gasosa. 

Logo, segundo REIS (2013) para uma mistura de gases vale a relação: 

% em pressão parcial = % em volume parcial = X 

 

(Em que X é a fração em quantidade de matéria da substância no estado gasoso.) 

 

Exemplo H retirado do livro REIS (2013): Em um recipiente fechado, mantido à temperatura 

constante T, foram introduzidos gás monóxido de carbono, CO(g), e gás oxigênio, O2(g), cujas 

pressões parciais foram determinadas respectivamente em 2,4 atm. e 1,8 atm. A reação se 

processou formando gás dióxido de carbono, CO2(g), e, após certo tempo, quando o Equilíbrio 

Químico foi atingido, verificou-se que a pressão parcial do gás oxigênio era de 0,75 atm. Qual 

a constante de equilíbrio KP à temperatura T? 

A resolução para este tipo de enunciado é bastante semelhante a tabela construída para 

o cálculo da constante de equilíbrio KC, logo tem-se que: 
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Tabela 3 – Representação esquemática para cálculos do Exemplo H 

 

Quantidades envolvidas 
2 CO(g) + 1 O2(g) ⇌          2 CO2(g)  

 

Pressão parcial no início 

 

2,4 atm 

 

 

1,8 atm 

 

Zero 

Pressão parcial da 

substância que reage e da 

que é produzida 

 
2 ∙ 1,05 = 2,1 atm 

 

1,8 – 0,75 = 1,05 atm 
 

2 ∙ 1,05 = 2,1 atm 

 

Pressão parcial no 

equilíbrio 

 

2,4 – 2,1 = 0,3 atm 

 

1,8 – 1,05 = 0,75 atm 

 

2,1 atm 

 

Fonte: REIS, 2013. 

 

Como já foi dito, a Lei de Dalton define que a pressão parcial que um gás exerce em 

uma mistura gasosa é proporcional à quantidade de matéria desse gás na mistura (Expressão 

22):  

Para um gás A:            
𝑃𝐴

𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
=

𝑛𝐴

𝑛𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
     (22) 

Assim, é possível realizar os cálculos em termos de pressão parcial da mesma forma que é feito 

para o cálculo da constante KC e, portanto, KP vale (Equações 23 e 24): 

𝐾𝑃 =
(𝐶𝑂2)2

(𝐶𝑂)2 ∙ (𝑂2)
                      (23) 

𝐾𝑃 =
(2,1)2

(0,3)2 ∙ (0,75)
≅ 65,3      (24) 

 

❖ RELAÇÃO ENTRE Kc E Kp 

Para uma reação genérica (8) elementar e reversível, foi visto que as expressões de KC 

e KP são dadas pelas equações (7) e (9). De acordo com SANTOS, MÓL (2016), ao analisar a 

equação geral dos gases ou Equação de Clapeyron (PV = nRT), percebe-se que a concentração 

em quantidade de matéria (n/V) de um gás é diretamente proporcional à sua pressão (n/V = 

p/RT).  

Diante disso, é possível calcular a constante de equilíbrio de uma reação entre gases, 

considerando suas pressões parciais. Segundo REIS (2013) a dedução é feita da seguinte 

maneira (Equações 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33):  
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𝑃 ∙ 𝑉 = 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇     (25) 

𝑃 =
𝑛

𝑉
∙ 𝑅 ∙ 𝑇           (26) 

Como: 
𝑛

𝑉
= [  ] (27), então 𝑃 = [  ] ∙ 𝑅 ∙ 𝑇  (28) 

Assim, para cada substância tem-se que: 

𝑃𝐶 = [𝐶] ∙ 𝑅 ∙ 𝑇     (29)   𝑃𝐷 = [𝐷] ∙ 𝑅 ∙ 𝑇     (30) 

𝑃𝐴 = [𝐴] ∙ 𝑅 ∙ 𝑇     (31)    𝑃𝐵 = [𝐵] ∙ 𝑅 ∙ 𝑇     (32) 

 

Ao substituir na expressão (9) de KP: 

𝐾𝑃 =
([𝐶] ∙ 𝑅 ∙ 𝑇)𝑐 ∙ ([𝐷] ∙ 𝑅 ∙ 𝑇)𝑑

([𝐴] ∙ 𝑅 ∙ 𝑇)𝑎 ∙ ([𝐵] ∙ 𝑅 ∙ 𝑇)𝑏
    ⇒ 

⇒    𝐾𝑃 =
[𝐶]𝑐 ∙ [𝐷]𝑑 ∙ (𝑅 ∙ 𝑇)𝑐 ∙ (𝑅 ∙ 𝑇)𝑑

[𝐴]𝑎 ∙ [𝐵]𝑏 ∙ (𝑅 ∙ 𝑇)𝑎 ∙ (𝑅 ∙ 𝑇)𝑏
   ⇒  

𝐾𝑃 = 𝐾𝐶 ∙ (𝑅 ∙ 𝑇)(𝑐+𝑑)−(𝑎+𝑏)     (33) 

 

Portanto, a partir da expressão (34) é possível compreender a relação entre KP e KC como sendo: 

𝐾𝑃 = 𝐾𝐶 ∙ (𝑅 ∙ 𝑇)∆𝑛      (34) 

(onde ∆𝑛 envolve apenas os coeficientes das substâncias que participam da reação no estado gasoso.) 

 

Exemplo I retirado do livro REIS (2013): (Unimep-SP) Considere a reação (35) abaixo: 

2 𝑆𝑂2 (𝑔) + 𝑂2 (𝑔) ⇌ 2 𝑆𝑂3 (𝑔)     (35) 

O valor de KP para o equilíbrio é 2,8 x 102 a 103 K. Qual o valor de KC nessa temperatura? 

Usando a fórmula (34) e substituindo os valores do enunciado, encontra-se o valor de: 

2,8 ∙ 102 = 𝐾𝐶 ∙ (0,082 ∙ 103)2 −(2+1) = 2,3 ∙ 104  

 

❖ EQUILÍBRIO IÔNICO 

 Definição: “Todo Equilíbrio Químico que envolve a participação de íons é denominado 

equilíbrio iônico” (REIS, 2013). 
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 Este tópico do tema Equilíbrio Químico, em particular, retoma conteúdos vistos 

anteriormente na disciplina de química, como por exemplo as teorias ácido-base de Arrhenius. 

 Para Arrhenius, conforme descrito por SANTOS, MÓL (2016), os ácidos são 

substâncias moleculares, sendo assim, o processo da liberação de íons H+ ocorre por ionização. 

Ou seja, há rompimento de ligações covalentes com formação de íons. Isso ocorre devido à 

diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o átomo que ele se liga (REIS, 2013). 

 A reação genérica abaixo (36) representa a ionização. Se HA for um ácido forte, o 

equilíbrio estará deslocado no sentido da reação direta. 

  

Logo, diz-se que a intensidade dessa ionização depende do valor da constante de 

equilíbrio do ácido (Ka) representada pelas equações 37 e 38: 

 

𝐻𝐴(𝑎𝑞) ⇌ 𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝐴(𝑎𝑞)

−      (37) 

 

𝐾𝑎 =
[𝐻+] ∙ [𝐴−]

[𝐻𝐴]
                 (38) 

  

Por outro lado, as bases são, geralmente, substâncias iônicas; portanto, o processo de 

liberação de íons OH– ocorre por dissociação iônica (SANTOS, MÓL, 2016). Ou seja, ao 

contato com a água, os íons separam-se devido à solvatação. As bases moleculares ionizam-se 

por processo semelhante ao que ocorre com os ácidos, no qual há quebra de ligação covalente 

e formação de íons (REIS, 2013). 

A reação genérica abaixo (39) representa a dissociação. Se o COH for uma base fraca, 

o equilíbrio estará deslocado no sentido da reação inversa. 

 

Portanto, diz-se que as bases formadas por átomos de elementos não metálicos ionizam-

se parcialmente, de acordo com valores das constantes de equilíbrio da base (Kb) (SANTOS, 

MÓL, 2016). As expressões 40 e 41, representam Kb: 

𝐵𝑂𝐻(𝑎𝑞) ⇌ 𝐵(𝑎𝑞)
+ + 𝑂𝐻(𝑎𝑞)

−     (40) 
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𝐾𝑎 =
[𝐵+] ∙ [𝑂𝐻−]

[𝐵𝑂𝐻]
                  (41) 

  

Assim, a ionização de um composto covalente na água, formando um ácido, ou a 

dissociação de uma base em meio aquoso são exemplos de processos reversíveis que dão origem 

a equilíbrios iônicos. 

 

❖ EQUILÍBRIO IÔNICO DA ÁGUA  

Por ser a água fundamental para a vida e muitos equilíbrios acontecerem nesse meio, na 

química, é muito importante estudar os equilíbrios que acontecem em meio aquoso, (SANTOS, 

MÓL, 2016). A água sofre autoionização em escala muito pequena, e a equação (42) que a 

representa é dada por: 

 

Para esse sistema, a constante de equilíbrio Kc será descrita de acordo com a equação (43): 

𝐾𝐶 =
[𝐻3𝑂+1] ∙ [𝑂𝐻1−]

[𝐻2𝑂]2
        (43) 

Conforme foi visto anteriormente, a atividade da água (líquido puro) é igual à unidade 

aágua = 1, ou seja, seu valor não interfere no valor da constante KC. Assim, pela expressão (44) 

tem-se que:  

𝐾𝐶 ∙ [𝐻2𝑂]2 = [𝐻3𝑂1+] ∙ [𝑂𝐻1−]    ⟹    𝐾𝐶 ∙ 12 = [𝐻3𝑂1+] ∙ [𝑂𝐻1−]     (44) 

 

O produto [H3O
1+] ∙ [OH1–] é denominado produto iônico da água sendo simbolizado 

por KW (em que W se refere a water, água em inglês) (SANTOS, MÓL, 2016). 

Logo, pode-se afirmar pela equação (45) que: 

𝐾𝑊 = [𝐻3𝑂1+] ∙ [𝑂𝐻1−]     (45) 

(onde KW varia apenas com a temperatura) 
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Ainda segundo SANTOS, MÓL (2016), determinações experimentais indicam que, à 

temperatura de 25 °C, as concentrações dos íons H+ e OH– na água pura são iguais a 1,00⋅10–7 

mol/L. Sendo assim, conforme a equação (46) o valor de KW é igual a: 

𝐾𝑊 = [𝐻3𝑂1+] ∙ [𝑂𝐻1−] = 1,00 ∙ 10−7𝑚𝑜𝑙/𝐿 ∙ 1,00 ∙ 10−7𝑚𝑜𝑙/𝐿 =  10−14    (46) 
 

(a 25ºC, KW (mol/L)2 = 1,01 · 10–14) 

 

❖ pH E pOH 

Como a concentração dos íons produzidos na ionização da água é extremamente baixa, 

variando normalmente entre 1 e 10–14 mol/L, é comum expressar as quantidades dos íons H+ e 

OH– por meio da função logarítmica de suas concentrações (SANTOS, MÓL, 2016). Essa forma 

simplificada de expressar a concentração é chamada de pH – potencial hidrogeniônico – e de 

pOH – potencial hidroxiliônico. O pH (Expressão 47) e pOH (Expressão 48) são definidos 

como: 

𝑝𝐻 = − 𝑙𝑜𝑔 [𝐻+]      (47)       𝑒      𝑝𝑂𝐻 = − 𝑙𝑜𝑔  [𝑂𝐻−]     (48) 

Segundo propriedades matemáticas apontadas por REIS (2013), o logaritmo de um 

número real e positivo α, na base 10, é o expoente x ao qual se deve elevar o 10 para se obter α 

(Expressões 49 e 50), ou seja: 

 Logarítmica: log10 a = x   (49) ou, 

 Exponencial: 10X = a        (50) 

Com isso, é possível reescrever a concentração em quantidade de matéria de íons 

H3O
1+

(aq) (Equação 51) e OH1-
(aq) (Equação 52) como sendo: 

[𝐻3𝑂+] = 10−𝑝𝐻    (51)          𝑒          [𝑂𝐻−] = 10−𝑝𝑂𝐻     (52) 

 

Ao adicionar à água pura substâncias que liberam íons hidrogênio (H+) ou hidroxila 

(OH–), tem-se, por consequência, alterações no estado de equilíbrio daquela solução. De acordo 

com Reis (2013), o Potencial Hidrogeniônico refere-se justamente à quantidade (concentração 

molar ou molaridade) de cátions hidrônio (H+ ou H3O
+) presentes no meio indicando se o 

mesmo apresentará caráter ácido, neutro ou básico (alcalino). 
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 • SOLUÇÃO NEUTRA: Uma solução é dita neutra – como é o caso da água destilada – se as 

concentrações em quantidade de matéria entre os íons hidrônio [H3O
1+

(aq)] e os íons hidróxido, 

[OH1-
(aq)], são iguais (REIS, 2013). 

Utilizando a expressão (46): 

𝐾𝑊 = [𝐻3𝑂1+] ∙ [𝑂𝐻1−] = 1,0 ∙ 10−14 (𝑚𝑜𝑙/𝐿)2    (46) 

E, considerando situações nas quais a solução é considerada neutra (Expressão 53): 

[𝐻3𝑂1+] = [𝑂𝐻1−]     (53) 

Logo, a 25 ºC, a expressão (54) indica que: 

[𝐻3𝑂1+] = [𝑂𝐻1−] = 1,0 ∙ 10−7 𝑚𝑜𝑙/𝐿    (54) 

Realizando as contas com o logaritmo evidenciados nas equações 47 e 48, encontra-se que os 

valores de pH e pOH são ambos iguais a 7. Portanto, para soluções neutras pH = pOH. 

 

• SOLUÇÃO ÁCIDA: Com base no livro de REIS (2013), uma solução é dita ácida – como é 

o caso do vinagre – se as concentrações em quantidade de matéria dos íons hidrônio [H3O
1+

(aq)] 

for maior que a concentração dos íons hidróxido, [OH1-
(aq)] (Expressão 55), ou seja: 

[𝐻3𝑂1+] > [𝑂𝐻1−]     (55) 

Soluções ácidas podem ser obtidas pela adição de um ácido à água, conforme estão descritos 

nas reações 56 e 57: 

- Autoionização da água: 

 

 

- Ionização de um ácido: 

 

A partir das reações 56 e 57 pode-se afirmar que a adição de um ácido à água aumenta 

a concentração de íons H3O
1+

(aq). Conforme elucidado por REIS (2013), isso faz com que o 
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equilíbrio da autoionização da água se desloque no sentido inverso, diminuindo a concentração 

de íons OH1-
(aq). 

 Ademais, vale ressaltar que quanto maior for a [H3O
1+], menor será o pH da solução e 

maior será seu pOH, pois o produto iônico [H3O
1+] ∙ [OH1–] é sempre constante e igual a 10–14 

(mol/L)2 a 25 °C (SANTOS, MÓL, 2016). Em suma, pelas expressões 58 e 59, significa dizer 

que: 

Em uma solução ácida: pH < pOH      (58) 

E, a 25 ºC: pH < 7 e pOH > 7              (59) 

 

• SOLUÇÃO BÁSICA: De acordo com REIS (2013), uma solução é dita básica – como é o 

caso do leite de magnésia – se as concentrações em quantidade de matéria dos íons hidróxido 

[OH1-
(aq)] for maior que a concentração dos íons hidrônio, [H3O

1+
(aq)] (Expressão 60), ou seja: 

[𝑂𝐻1−] > [𝐻3𝑂1+]     (60) 

Soluções básicas podem ser obtidas pela adição de uma base à água, conforme está descrito na 

reação (56) e, pela reação (61) expressa abaixo: 

- Dissociação de uma base: 

   

A partir das reações 56 e 61, pode-se afirmar que a adição de uma base à água aumenta 

a concentração de íons OH1-
(aq). E, conforme elucidado por REIS (2013), isso faz com que o 

equilíbrio da autoionização da água se desloque no sentido inverso, diminuindo a concentração 

de íons H3O
1+

(aq). 

Além disso, vale salientar que quanto menor for a [H3O
1+], maior será o pH da solução 

e menor será seu pOH (REIS, 2013). Em outras palavras, pelas expressões 62 e 63, significa 

dizer que: 

Em uma solução básica: pH > pOH      (62) 

E, a 25 ºC: pH > 7 e pOH < 7                (63) 
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Retornando a relação matemática (46), ao aplicar o fator (–log) em ambos os lados da 

equação (64), e resolvendo os cálculos (Expressões 65 e 66), temos que: 

− 𝑙𝑜𝑔 ([𝐻3𝑂1+] ∙ [𝑂𝐻1−]) = − 𝑙𝑜𝑔 1,0 ∙ 10−14   (64) 

− 𝑙𝑜𝑔 [𝐻3𝑂1+] − 𝑙𝑜𝑔 [𝑂𝐻1−]  = 14   (65) 

                   𝒑𝑯 + 𝒑𝑶𝑯 = 𝟏𝟒    (66) 

 
Obs. Indicadores – Os indicadores são formados por diferentes substâncias e, por isso, 

apresentam cores diferentes que alteram em diferentes faixas de pH, em função da mudança do 

estado de equilíbrio (SANTOS, MÓL, 2016). Assim:  

      pH < 7: solução é ácida 

      pH = 7: solução é neutra 

      pH > 7: solução é básica 

 

Figura 60. Representação de indicadores artificiais ácido-base 

 

 
 

Fonte: SANTOS, MÓL, 2016. 

 

 

Figura 61. Representação de papel indicador universal de pH 

 

 
 

Fonte: REIS, 2013. 
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APÊNDICE II – FEEDBACKS 

Prints dos demais docentes que comentaram na Pergunta nº 17 do questionário 

avaliativo sobre o jogo: 

Figura 62. Comentário anônimo (número 25) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 63. Comentário anônimo (número 87) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 64. Comentário anônimo (número 18) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 65. Comentário anônimo (número 40) 

 

 
 

Fonte: Autora. 
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Figura 66. Comentário anônimo (número 42) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 67. Comentário anônimo (número 91) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 68. Comentário anônimo (número 24) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 69. Comentário anônimo (número 92) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 70. Comentário anônimo (número 20) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 71. Comentário anônimo (número 55) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 72. Comentário anônimo (número 54) 

 

 
 

Fonte: Autora. 
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Figura 73. Comentário anônimo (número 48) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 74. Comentário anônimo (número 75) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 

 

Figura 75. Comentário anônimo (número 63) 

 

 
 

Fonte: Autora. 

 


