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RESUMO
 
 Este estudo tem como objetivo refletir sobre os tipos de jogos lúdicos disponíveis para o ensino médio, visando a
melhoria do ensino e aprendizagem dos alunos na disciplina de Química.O percurso metodológico ocorreu da seguinte
forma: pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos, revistas, entre outros, sobre jogos lúdicos no ensino de
química, a importância dessas atividades como melhora na compreensão dos conteúdos abordados, além de uma
pesquisa de campo, realizadas com professores de escolas públicas do ensino médio, de Arapiraca, Alagoas,
abordando a metodologia dos profissionais e a utilização dos jogos. Os resultados apontam que existe um grande
número de publicações voltados para os jogos que podem ser utilizados no ensino de química, como instrumento de
aprendizagem e motivadores pelo seu aspecto lúdico, portanto, eficazes na construção de um aprendizado de forma
divertida, dinâmica e atraente.
 
Palavraschave: Jogoslúdico, Ensino de Química, aprendizagem.
 
ABSTRACT
 
This study aims to reflect on the kinds of fun games available to high school in order to improve teaching and student
learning in the chemistry discipline. The methodological course was as follows: literature in books, papers, magazines,
among others, on fun games in chemistry teaching, the importance of these activities as improved understanding of
content covered, as well as a field research, carried out with public school teachers from high school in Arapiraca,
Alagoas, handling the methodology of professionals and the use of games. The results show that there are a number of
targeted publications for games that can be used in chemical education as a tool for learning and motivating for its playful
aspect, so effective in building a learning fun, dynamic and attractive.
 
Keywords: Gamesplayful, Chemistry Teaching, learning.

 
 

INTRODUÇÃO

Por muito tempo, acreditouse que a aprendizagem era oriunda da repetição e que os estudantes que não aprendiam
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eram os únicos responsáveis pelo seu insucesso. Atualmente, esse insucesso também é da responsabilidade do
professor. O interesse despertado pelo aluno passou a ser um desafio à competência do docente. Estudos e pesquisas
mostram que o Ensino de Química é em geral tradicional, centralizandose na simples memorização e repetição de
nomes, fórmulas e cálculos, totalmente desvinculados do diaadia e da realidade em que os alunos se encontram.
Nessa situação, a química tornase uma disciplina tediosa fazendo com que os próprios estudantes questionem o
motivo pelo qual estão estudando, pois o conteúdo apresentado é totalmente desvinculado com seu cotidiano.
No Ensino de Química com relação a sua melhoria passa por uma crescente necessidade de mudanças nas
metodologias de trabalhos dos docentes em exercício. A educação do Século XXI deve acompanhar o processo de
mudanças da sociedade, meio em que os alunos estão inseridos. A realidade mostra que o Ensino de Química está
deficiente. Não é de nível baixo, porém apenas acompanha a evolução que ocorre nos tempos atuais.
Quando as situações lúdicas são criadas pelo professor visando estimular a aprendizagem, revelase então à dimensão
educativa (SZUNDY, 2005). Assim, o mediador terá a função de assumir seu papel efetivo de modificador social, e ser
capaz de propor mudanças que despertem no aluno o desejo de aprender e buscar conhecimentos novos, além de
darlhe condições de adquirilos de forma agradável e prazerosa, explorando situações condizentes com a realidade do
cotidiano. 
a função dos jogos e dos brinquedos não se limita ao vasto mundo das emoções e da sensibilidade. Ela aparece ativa
também no domínio da inteligência, e coopera, em linhas decisivas, na evolução do pensamento e de todas as outras
funções mentais superiores.Estimulam a curiosidade, a iniciativa e a autoconfiança; aprimoram o desenvolvimento de
habilidades linguísticas, mentais e de concentração; e exercitam interações sociais e trabalho em equipe.
 
O lúdico simboliza um instrumento pedagógico que leva ao professor a condição de condutor, estimulador e avaliador da
aprendizagem. Animar o processo de ensinoaprendizagem é dever e função que cabe aos docentes desempenhar e,
portanto, precisam ser competentes, investigadores, nutrir certos conhecimentos de forma a desenvolverem atividades
que sejam divertidas.
Conforme Soares (2008, p.3), procurando definir, atividade lúdica, concluiu:  
 
Jogo é o resultado de interações lingüísticas 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.
 
Os jogos merecem ganhar um espaço na metodologia pedagógica do professor por ser uma estratégia motivadora e
que agrega aprendizagem de conteúdo ao desenvolvimento de aspectos comportamentais saudáveis.É fundamental
destacar também que os jogos pedagógicos, são apenas suportes para o professor e poderosos motivadores para os
alunos que usufruem os mesmos, como recurso didático para auxiliar e melhorar a sua aprendizagem.
Os professores podem utilizar jogos didáticos como auxiliares na construção dos conhecimentos em qualquer área de
ensino. Na matemática, é muito comum a sua utilização, principalmente nos primeiros anos de escolaridade. A biologia
e as ciências no ensino fundamental também fazem uso desse recurso com certa frequência. Na física e na química, os
jogos são um pouco menos utilizados, mas seu uso tem aumentado bastante nos últimos anos no ensino médio.
Com isso, esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre os tipos de jogos lúdicos disponíveis para o ensino médio,
visando a melhoria do ensino e aprendizagem dos alunos na disciplina de Química.Analisar importância do uso dos
jogoscomo ferramentas no ensino de química para dos professores das escolas públicas do ensino médio de Arapiraca,
Alagoas.  Para este estudo discutiremos dois temas considerados importantes para o desenvolvimento deste trabalho:
1. O jogo como recurso didático para o ensino de Química;  2. Jogos que podem ser utilizados em sala de aula.
 

1. O JOGO COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE QUÍMICA.
 
Inicialmente é importante conceituar o que é jogo na acepção dos conceitos educacionais. Soares (2008, p.67) faz um
levantamento a respeito do tema na tentativa de delimitar esse conceito, pois falar de jogo é entrar num campo repleto
de definições e de entendimentos em diferentes esferas da sociedade. Assim, compartilhando de suas conclusões,
consideramos jogo como o resultado.
    Segundo VYGOTSKY (1991, p.10)
 
As interações linguísticas diversas em termos de características e ações lúdicas, ou seja, atividades lúdicas que
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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.
 
É importante ressaltar nesse conceito a presença dos aspectos lúdicos e educativos, mas, sobretudo, a presença de
regras claras e explícitas que devem orientar os jogos. Essa característica nos parece fundamental para demarcar uma
diferenciação do jogo na escola de outras atividades como jogos educativos, que se diferenciam das atividades
didáticas destinadas à sala de aula. Um jogo pode ser considerado educativo quando mantém um equilíbrio entre duas
funções: a lúdica e a educativa. Segundo Kishimoto (1996, p.13), a lúdica está relacionada ao caráter de diversão e
prazer que um jogo propicia. A educativa se refere à apreensão de conhecimentos, habilidade e saberes.
O professor tradicional é um homem feliz: não tem problema de escolher entre as várias atividades possíveis para
ensinar um assunto. Como para ele a única alternativa válida é a exposição oral ou preleção, não perde tempo
procurando alternativas. Para o professor moderno, entretanto, a escolha adequada das atividades de ensino é uma
etapa importante de sua profissão. É nesta tarefa que se manifesta a verdadeira contribuição de sua profissão.
 
Assim como a competência profissional do engenheiro se manifesta na escolha de materiais e métodos de construção
a idoneidade profissional do professor se manifesta na escola de atividades de ensino adequadas aos objetivos
educacionais, aos conteúdos de matéria e aos alunos. (Bordenave e Pereira, 1999, p. 121).
 
De maneira geral, os jogos são um importante recurso para as aulas de Química, no sentido de servir como um
reabilitador da aprendizagem mediante a experiência e a atividade dos estudantes. Além disso, permitem experiências
importantes não só no campo do conhecimento, mas desenvolvem diferentes habilidades especialmente também no
campo afetivo e social do estudante (CUNHA, 2004, p.17).
A utilização de um jogo didático de Química com a finalidade de proporcionar o conhecimento amplo das
representações utilizadas em Química parece ser bem promissora, especialmente quando se deseja desenvolver no
estudante a capacidade de entender os conceitos Químicos e aplicálos em contextos específicos. Ainda nos parece ser
importante que os alunos saibam os nomes de elementos químicos, compostos ou mesmo representações de fórmulas
para o entendimento de muitos conceitos que devem ser trabalhados na escola, pois conhecer os aspectos
representacionais da química fazparte de uma cultura científica importante para formação dos indivíduos.
Em relação à metodologia que deve ser utilizada para o desenvolvimento de jogos em aulas de Química, devemos
salientar a importância do professor como condutor e orientador de todas as atividades.
 

1. JOGOS QUE PODEM SER UTILIZADOS EM SALA DE AULA
 
Diante da pesquisa, foram selecionados cincos jogos lúdicos: tabela periódica, jogo ludo real, jogo do dado químico,
jogo do tabuleiro e jogo da memória, com objetivo de demonstrar aos professores envolvidos na pesquisa uma nova
metodologia para que assim os mediadores possam sair um pouco da aula monótona e passar para aulas atrativas,
divertidas cuja finalidade é buscar a participação dos alunos em sala. 
 

• Jogo 1 – Tabela Maluca
 
Este jogo pode ser adaptado, tanto para o ensino fundamental e médio, ou seja, as dicas que aparecem nas cartas
sobre os elementos químicos, suas propriedades e aplicações podem seguir ampliadas e alteradas dependendo de
como o professor aprofundou o conteúdo, bem como o número de elementos químicos que compõem o jogo. Ojetivo do
jogo é preencher o maior número de elementos químicos na tabela periódica.
Composição do jogo:
Uma tabela periódica colorida, Tabuleiro (em anexo)
• 36 cartas, cada uma contendo o nome de um elemento químico e suas propriedades e aplicações no diaadia,
• 20 fichas de cada uma das cores: azuis, verdes, vermelhas, amarelas e pretas.
Regras do jogo:

1. 3 a 5 pessoas ou equipes
2. Cada jogador recebe 10 fichas de uma mesma cor.
3. As cartas são embaralhadas e colocadas sobre a mesa com a face voltada para baixo.
4. O primeiro participante retira uma carta e entrega ao professor (ou o jogador leitor), este participante escolhe um

número de 14, para que o professor (ou leitor) leia a dica escolhida.
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5. Após a leitura, a mesma pessoa que escolheu o número deve tentar acertar o elemento químico, se ele acertar
sua ficha colorida (ou da equipe) será colocada sobre o elemento no tabuleiro e o outro jogador (ou equipe) retira
outra carta. Caso contrário, o próximo jogador, escolhe outro número de 14 da mesma ficha, com exceção do
escolhido anteriormente, e tenta acertar o elemento químico, dáse continuidade ao jogo até um dos
participantes acertar ou acabaremse as dicas.

6. No caso de ninguém acertar o elemento químico, o leitor da carta é quem coloca sua ficha no elemento
correspondente no tabuleiro.

7. Recomeçase uma nova rodada retirandose uma nova carta.
8. Vence o jogo quem terminar primeiro com suas fichas, portanto o objetivo do jogo é preencher o maior número

de elementos químicos na tabela periódica.
 

• Jogo 2  O jogo Ludo Real Químico
O jogo é constituído de cinquenta cartas perguntas, que abordam o conteúdo de isomeria (forma, estrutura, tipo de
isomeria, fórmulas estruturais, representação de compostos, etc.), vinte e cinco cartas coringas, com os desafios, um
tabuleiro, um dado e quatro pinos de cores distintas.
Regras do jogo:

1. São formados quatro grupos e cada grupo joga o dado e começa aquele que obtiver o número 1 ou 6, no dado.
Em caso de empate é feita uma nova rodada, assim prosseguindo até desempatar;

2. A primeira equipe joga o dado e avança o número de casas da jogada;
3. A cor da casa do tabuleiro representa um tipo de carta (cor azul = pergunta e cor rosa = coringa). Quando o pino

para em uma determinada casa, se for uma casa que represente carta pergunta, o grupo seguinte pega a carta
designada e faz a pergunta presente na carta ao grupo que jogou o dado e se for uma casa que represente uma
carta coringa é lançado o desafio ao grupo. A carta pergunta traz a pontuação em caso de acerto e o castigo em
caso de erro;

4. Seguese o jogo, com cada grupo jogando o dado quando for sua vez;
5. O jogo finaliza quando um dos grupos chegar ao final do tabuleiro.

Materiais:
2 tabuleiros impressos em papel foto;
Dados;
Pinos;
Pote plástico para os dados;
Impressão de 75 cartas em papel colorido;
Plastificarão as cartas e Brindes.
 

• Jogo 3  O jogo do Dado Químico
 
O jogo dado químico engloba o aprendizado dos seguintes conteúdos: distribuição eletrônica, tabela periódica e
ligações químicas, onde o objetivo é facilitar a aprendizagem das combinações dos elementos da tabela periódica para
a formação de substâncias através da estruturação de suas fórmulas, de uma maneira criativa e educativa. Dessa
forma, a aplicação do jogo, irá proporcionar aos alunos diversas interações, promovendo construções e
aperfeiçoamentos de conceitos, habilidades e a valorização do conhecimento, facilitando o pensamento e construção.
O dado químico é um jogo formado por dois dados onde em cada face temos famílias da tabela periódica. Um dos
dados apresenta famílias que tem as valências positivas e o outro com valências negativas.
Regras do jogo:
1  Cada jogador deverá jogar um dos dados e selecionar a família dos elementos químicos que foi sorteada, anotando
em seu caderno. O mesmo é feito com o outro dado.
2  Depois de selecionados as famílias o jogador deverá procurar na tabela periódica as duas famílias sorteadas e
escolher um elemento de cada uma delas, anotando seu respectivo número atômico, para esquematizar suas ligações.
3  Escolhido os elementos químicos, o jogador deve fazer a distribuição eletrônica de cada um deles esquematizando a
ligação.
4  O jogador que conseguir montar o maior número de compostos durante o tempo estipulado pelo Professor será o
vencedor do jogo.
Materiais
2 dados com famílias de valência negativas e positivas.
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1 tabela periódica.
 

• Jogo 4 – Jogo do tabuleiro
 
A atividade lúdica tabuleirofoi desenvolvida com o intuito de despertar no aluno o interesse e a motivação para o estudo.
Assim, o objetivo principal do jogo é facilitar a compreensão do conteúdo de ligações químicas, embora também se
busque uma maior inteiração e sociabilidade dos alunos.
 
Regras do Jogo:

1. A turma será dividida em duas equipes;
2. Cada equipe deverá escolher um líder para representála, porém todos devem ajudálo nas perguntas e nos

“micos”;
3. Quando a casa tiver uma interrogação ou mico, a equipe deverá fazer o que está sendo pedido, se não souber

responder ou não fizer o que se pede, voltará um determinado número de casas conforme está no cartão.
4. A equipe que fizer bagunça de qualquer tipo ou ofender a equipe adversária, perderá pontos.
5. A saída será dada à equipe que obtiver maior pontuação ao lançar o dado;
6. A equipe que iniciar, deverá jogar o dado e avançar as casas com carrinho de acordo com a pontuação obtida,

sempre obedecendo às instruções existentes em algumas casas da pista;
7. Para finalizar, o número do dado deve coincidir ao número de casas restantes, caso contrário a equipe deverá

voltar à quantidade de casas que sobraram;
Matérias para o jogo:
 um tabuleiro, que é a pista;
 2 carrinhos;
 1 dado;
 25 cartões com perguntas sobre ligações químicas;
 25 cartões com “micos” que são obstáculos.
 

• Jogo 5  Jogo da Memória
Este jogo tem a proposta de tornar mais agradável o aprendizado de nomenclatura de compostos orgânicos e suas
fórmulas estruturais, conteúdo geralmente trabalhado no terceiro ano do ensino médio. Formar pares corretos entre os
compostos orgânicos e suas respectivas estruturas químicas
Regras do jogo:

1. As cartas são embaralhadas e colocadas todas com a face voltada para baixo.
2. Cada jogador, na sua vez, deve virar duas cartas aleatoriamente, buscando encontrar os pares adequados

(nome do composto com a correspondente fórmula estrutural).
3. O jogador que acertar, tem direito a uma nova escolha de dois pares. Vence o jogo quem tiver acertado mais

pares, depois que todas as cartas tiveram terminado.
 
Materiais
 34 cartas com desenhos de compostos orgânicos e respectivamente com a nomenclatura desses compostos;
 3 a 4 participantes.
                       
METODOLOGIA
 
Foi realizado um levantamento bibliográfico de autores sobre os tipos de jogos lúdicos no ensino de química, a
importância dessas atividades como melhoria na compreensão dos conteúdos abordados no ensino de Química. A
 pesquisabiografica foi feita a partir do levantamento das refências teóricas “já analisadas, e publicadas por meios
escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites” (Matos e Vieira. 2001, p.40). Em seguida o
levantamento do material, foi feita a leitura e a seleção dos jogos considerados importantes para o ensino de Química.
Foi feita uma pesquisa de campo, onde a mesma foi executada com os professores da Escola Professor José Quintela
Cavalcante e Senador Rui Palmeira situadas em Arapiraca/AL. Foi elaborado um questionário com questões abertas e
fechadas cujo objetivo era colher dados sobre aplicação desses jogos nas metodologias dos docentes e se aplicam
essa pedagogia em sala.
Os dados da pesquisa foram sintetizados e analisados de forma qualitativa. A pesquisa qualitativa obteve dados
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descritivos por contato direto entre o pesquisador e seu artifício de estudo. A pesquisa qualitativa se preoculpa com
aspectos da realidade que não pode ser quantificados, centrandose na compreensão e explicação da dinâmica das
relações sociais. Para Minayo (2001.p.14) a pesquisa qualitativa “trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e
nos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de váriaveis.”
AindaMinayo (2010, p. 12):
 
 
O objeto de estudo das ciências sociais é histórico. Isto significa que cada sociedade humana existe e se constrói num
determinado espaço e se organiza de forma particular e diferente de outras. Por sua vez, todas as que vivenciam a
mesma época histórica tem alguns traços comuns, dado o fato de que vivemos num mundo marcado pelo influxo das
comunicações. Igualmente, as sociedades vivem o presente marcado por seu passado e é com tais determinações que
constroem seu futuro, numa dialética constante entre o que está dado e o que será fruto de seu protagonismo.
 
Esse tipo de  pesquisaé indutiva, isto é, o pesquisador desenvolve conceitos, idéias e entendimentos a partir de padrões
encontrados nos dados, ao invés de coletar dados para comprovar teorias, hipóteses e modelos préconcebidos.A
investigação das relações sociais estabelecidas por seres humanos  que possuem uma historicidade, crenças e valores
– é o campo de atuação da pesquisa social. Por isso, nesta abordagem, todos os sujeitos participantes, seja
investigador e investigado, influenciam na construção do conhecimento.
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES
 
Apartir da análise dos resultados da pesquisa com os docentes, verificou que o tempo de profissão são mais de 5 anos
na profissão de professor. Em relação se ensinam outras disciplinas além da disciplina de química, só 15% respondeu
que lenciona outra disciplina, como por exemplo a disciplina de física. Quando questionado aos métodos utilizados
como recursos pedagógicos em aula, 50% utilizam livro didático e jogos lúdicos, 17% utilizam em suas aulas livro
didático, jogos lúdicos e aulas práticas e 33% faz a utilização em suas aulas do livro didático eaulas práticas. A
utilização do livro didático por professores e estudantes é de grande fundamentação para apredizagem do aluno e dos
mercanismo pedagógico que grande parte dos docentes utilizam em sua metodologia. Lopes (2007, p.23) salienta que
mesmo reconhecendo a dependência do professor em relação ao livro didático, admitese que os bons livros didáticos
são parte fundamental da qualidade da educação. Por outro lado, a autora reconhece que para os professores com
deficiência em sua formação um livro didático de boa qualidade contribui também para qualificar as atividades docentes
desenvolvidas em sala. Neste sentido o professor, ao escolher o livro didático deve considerar, entre outros critérios, a
proposta pedagógica, os modos de contextualização e apresentação dos conteúdos, nível de complexidade e relações
estabelecidas com o cotidiano dos estudantes.
É de grande importância que o educador saiba avaliar seus alunos sobre quais as dificiência que eles apresentam, para
poderem desenvolver um método adequado que ajude esses alunos a melhorar seu desempenho escolar. Como explica
Antunes (2009, p.12):
 
O professor precisa estar por “dentro” das inovações pedagógicas, conhecer estratégias de ensino que empolguem,
sistemas de avaliação que dignifiquem a pessoa, jogos que desenvolvam nos alunos a plenitude de suas habilidades.
Enfim, precisa estar integralmente atualizado.
 
Os professores podem utilizar jogos didáticos como auxiliares na construção dos conhecimentos em qualquer área de
ensino. Em matérias como matemática e biologia os jogos são bem utilizados e com bons resultados. Na Física e na
Química, os jogos são um pouco menos utilizados, mas seu uso tem aumentado bastante nos últimos anos. Com novos
métodos os professores podem melhorar a visão do aluno de que matérias exatas não são prazerosas e complicadas na
compreensão de conteúdos. Para Antunes (2009, p.23) as práticas escolares e jogos pedagógicos podem ser usados
como meio de estímulo das inteligências linguísticas, lógicomatemática, espacial, sonora, cinestésicocorporal,
naturalista, intra e interpessoal.
Com relação a importância dos jogos para aprendizagem dos alunos, os 67%  informaram que esse mecanismo é
importante para o ensino, devido aos seguintes motivos: ajuda na participação, motivam aos alunos para aprendizagem,
são interativas, diferentes e mais divertidas, são interessantes e novas descobertas.  As aulas que sai do método
tradicional, quadro e giz é de cunho fundamental para uma nova metodologia do docente. A alta concordância para os
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resultados se deve ao fato que o uso de aulas diferentes, nesse caso o uso dos jogos, ajuda no processo ensino
aprendizagem.) “O lúdico é extremamente importante, pois induz uma relação entre o real e o imaginário, o aluno quer
descobrir e vencer, e nesse processo ela se sente evoluindo”  Rodrigues(1976, p. 74).
Em relação a questão se utiliza jogos lúdicos e quais seria, 67% responderam sim da utilização de jogos, e que fazem a
prática do jogo tabela maluca e o jogo dado químico. Informaram que esse mecanismo é importante para o ensino,
devido aos seguintes motivos: ajuda na participação, motivam aos alunos para aprendizagem, são interativas, diferentes
e mais divertidas, são interessantes, são novas descoberta. É de cunho fundamental para uma nova metodologia do
docente fazer das aulas um momento divertido. Esse resultado demostra que os professores estão procurando novas
formas de metodológica de ensino, para que o aluno sai da aula com grande satisfação do conteúdo estudo. 33% dos
entrevistados afirmaram que não utiliza jogos em suas aulas, mas eles conhecem alguns jogos só não utilizam por falta
de tempo e a  escola que trabalham não disponibiliza matériais para a fábricação dos jogos.
Ao decorrer da pesquisa de campo, foi possível fazer uma avaliação crítica, comparando os resultados didáticos
obtidos, a utilização de jogos lúdicos em sala com a presente proposta para fixar o conteúdo trabalhados em aula.
Possivelmente isso ocorre porque os alunos têm dificuldade para entender o que é mostrado nesse assunto e relacionar
as informações contidas no mesmo.
 
CONCLUSÃO
 
Neste estudo podese depreender que existe um grande número de publicações voltadas para os jogos que podem ser
utilizados no ensino de Química, principalmente, nesta última década. Foi o notório o aumento no número de trabalhos
acadêmicos voltados para o assunto.Destacase também a importância da utilização dos jogos no processo educativo,
como instrumento facilitador da integração e principalmente do aprendizado, enforcando a necessidade de alguns
cuidados que devem ser tomados ao levarmos um jogo em sala de aula ressaltando a importância da colocação de
regras e pontuações
Através da pesquisada realizada com os alguns professores de escolas do ensino médio da Rede Pública,verificou que
67% dos entrevistados que além dos livros didáticos, tem como os jogos lúdicos como uma ferramenta de ensino e que
os jogos são significativos para aprendizagem dos alunos, transformando as aulas de Química mais prazerosa e
divertida. E os 33%  dos profissionais não utilizam esses métodos por não terem o apoio da escola para utilização e não
possuirem tempo para a fabricação ou a pesquisa desses jogos. Percebese que todos os jogos demonstrados na
pesquisa foram confeccionados com materiais simples e acessíveis, o que torna ainda mais fácil a sua aplicação,
enquanto instrumento de aprendizagem e motivadores pelo seu aspecto lúdico, portanto, eficazes na construção de um
aprendizado de forma divertida, dinâmica e atraente.
Notase que os jogos podem ser aplicados como ferramentas de apoio ao ensino e que este tipo de prática pedagógica
conduz o estudante à exploração de sua criatividade, dando condições de uma melhora de conduta no processo de
ensino e aprendizagem, além de uma melhoria de sua autoestima. Com isso, concluise que o indivíduo criativo constitui
um elemento importante para a construção de uma sociedade melhor, pois se torna capaz de fazer descobertas,
inventar e, consequentemente, provocar mudanças.
Por fim, podese afirmar que a aplicação de jogos lúdicas nas aulas de química é muito importante, devido à influência
que os mesmos exercem frente aos alunos, pois quando eles estão envolvidos, emocionalmente, na ação, tornase mais
fácil e dinâmico o processo de ensino e aprendizagem.
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