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RESUMO: A Química por muitas vezes é descrita como uma disciplina maçante e de 
difícil entendimento, pois, envolve conceitos complexos e um número considerável de 
fórmulas. Dessa maneira, é crescente a busca pelo desenvolvimento de metodologias 
diferenciadas para o ensino de Química, afim de trabalhar os conteúdos que envolvem 
esta ciência de maneira interdisciplinar e contextualizada. Porém, podem existir 
alguns obstáculos que dificultam a aplicação dessas metodologias, sendo o principal 
deles o tempo demasiado curto, tanto para a elaboração destas atividades, como para 
a execução das mesmas em sala de aula. Visando facilitar a elaboração de um 
material didático a ser utilizado pelos professores e, ainda, utilizar os jogos como uma 
metodologia diferenciada para a revisão e estimativa de aproveitamento dos 
conteúdos, foi confeccionado um jogo de tabuleiro de química. Este tabuleiro foi 
baseado em regras e acontecimentos laboratoriais, dessa maneira pode ser vinculado 
a vários conteúdos e empregado em situações distintas com diferentes assuntos. 
Neste, foram dispostas 56 casas, destas, 12 casas continham penalidades ou 
bonificações, como por exemplo: “Você deixou a vidraria suja! Fique uma rodada sem 
jogar” ou, “Você usou os EPI’S corretamente! Avance 2 casas.” Outras 10 casas 
continham uma interrogação, onde o jogador que se encontrasse nesta casa deveria 
retirar uma pergunta de um envelope, respondendo-a corretamente o jogador poderia 
avançar uma casa, respondendo-a incorretamente o jogador deveria voltar uma casa, 
o vencedor seria o jogador que chegasse ao fim da corrida primeiro. O conteúdo 
presente no envelope se tratava de perguntas relacionadas ao tópico Remédios e 
Cosméticos o qual foi o tema de uma aula interativa de Química ministrada pelo 
Projeto “PIBID-A Ciência Química vai à Escola” no 5º ano em uma escola pública no 
Município de União da Vitória-PR. Sendo o jogo empregado com o intuito de revisar o 
conteúdo abordado e estimar o aproveitamento do conteúdo ministrado na aula 
anterior, pode-se notar que o envolvimento dos alunos é maior quando se aplicam 
jogos em sala de aula, mesmo que durante a abordagem do conteúdo sejam feitas 
provocações que instiguem a participação do aluno, no jogo isso ocorre de maneira 
natural. Outro aspecto a ser ressaltado é quanto ao erro, no jogo os erros e acertos 
são vistos como consequências intrínsecas da atividade, estes erros que por vezes 
causam constrangimento e acabam desmotivando o aluno nas aulas expositivas. 
Deve-se destacar ainda, que os jogos promovem interação entre os alunos e 
consecutivamente a inclusão social, desenvolve-se a cognição, memória, tomada de 
decisão e trabalho em grupo, que são aspectos de grande relevância quando se trata 
de atividades realizadas em sala de aula. Através da aula ministrada, da elaboração 
e aplicação do jogo pode-se concluir que o jogo é uma metodologia diferenciada que 
traz resultados satisfatórios se bem aplicados e contendo uma boa base conceitual do 
conteúdo em questão, se bem elaborado pode contemplar o tempo que o docente 
dispõe bem como trazer bons resultados para o ensino-aprendizado dos alunos. 
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