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Algumas vezes a maneira como a Química é abordada nas escolas contribui para a 
difusão de concepções distorcidas dessa ciência, uma vez que os conceitos são 
apresentados de forma puramente teórica (e, portanto, entediante para a maioria dos 
alunos), como algo que se deve memorizar e que não se aplica aos diferentes aspectos 
da vida cotidiana. Os meios de comunicação também podem colaborar com esta 
distorção. Frequentemente podem ser vistas na televisão propagandas oferecendo 
produtos que por serem naturais “não contém química” e, assim, são mais saudáveis. 
Em outros momentos, a química é apresentada como a grande vilã contra o meio 
ambiente, pois dejetos químicos despejados nos rios, bem como fumaças nas chaminés 
de indústrias são as principais imagens associadas à Química como fonte de poluição. 
Não é novidade que os jovens não se interessem pela Química e que tenham esta visão 
distorcida, chegando a considerar que essa ciência não faz parte de suas vidas. Desta 
forma, verifica-se a necessidade da utilização de formas alternativas relacionadas ao 
ensino de química, com o intuito de despertar o interesse e a importância dos conceitos 
químicos presentes nos currículos escolares. Para motivação dos alunos, recorreu-se, 
durante o desenvolvimento deste trabalho a criação de um jogo didático. A utilização de 
jogos e atividades lúdicas quase sempre é permeada por analogias, portanto nesta tese, 
concorda-se que os jogos e as atividades lúdicas constituem-se mais como método de 
instrução, que de discussão e explicitação de ideias. Essa maneira construtivista de lidar 
com o conhecimento químico, pode trazer à tona algumas discussões acerca da própria 
utilização de modelos na demonstração de conceitos, das formas de se construir este 
conhecimento. É ainda um recurso didático de grande alcance quando se considera as 
mudanças políticas que o ensino médio atual vem passando; neste caso, pode-se usar 
como exemplo o que se conhece como progressão continuada associada com os PCN, 
que exigem o desenvolvimento de novas estratégias de ensino que sejam capazes de 
prender a atenção do aluno, considerando-se que não há mais o instrumento de 
reprovação. O jogo criado no trabalho foi o “QuimiPense”, que consiste em um jogo de 
perguntas, cada uma delas escritas numa carta. Onde os participantes se juntam em 
grupos (2 a 3) e um aluno não participante de um dos grupos sorteia uma carta e leria a 
pergunta, o grupo que se manifestar primeiro tem direito a responder se não souber o 
outro grupo responde se este se manifestar. O grupo que tiver a maior quantidade de 
acertos ganha o jogo. A recepção do jogo pelos discentes foi bastante positiva, pois eles 
relataram que conseguiram associar muitas dos conteúdos trabalhado nas aulas ditas 
formais com as perguntas que estavam sendo feita, alguns relataram ainda que aprender 
através de jogos é mais fácil, pois eles aprendem brincando. Assim, acredita-se que a 
utilização de jogos didáticos é uma ótima ferramenta para ajudar a desmistificar o Ensino 
de Química, ciência essa que possui um grande caráter abstrato em sua essência. 
 
Palavras-chave: Ensino, Lúdico, Química. 
_________________ 
aColégio Universitário Geraldo Reis (Coluni-UFF).  mmmarques@id.uff.br  
bUniversidade Federal Fluminense (UFF). fernanda_borges@id.uff.br 


