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RESUMO

Este presente trabalho apresenta recursos didáticos para o ensino da química no formato de um jogo
didático e de um experimento, abordando o conteúdo de ligações químicas. Foi desenvolvido com o
objetivo de mostrar que estes recursos podem ser alternativas viáveis em sala de aula, auxiliando na
aprendizagem de forma significativa. Para isso foi utilizado um experimento demonstrativo investigativo
sobre a capacidade de condução de eletricidade, por meio de soluções iônicas e moleculares, e aplicado
um jogo didático, a fim de explorar o lúdico como ferramenta de ensino e aprendizagem. Os resultados
obtidos demonstraram eficácia dos métodos, através da assimilação do assunto abordado, visto nas
respostas corretas durante a execução dos mesmos.
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ABSTRACT

This present work presents educational resources for the teaching of chemistry in the form of an
educational game and an experiment, addressing the content of chemical bonds. It was developed with
the aim of showing that these resources can be viable alternatives in the classroom, assisting in learning
significantly. For this experiment we used a statement about the investigative capacity to conduct
electricity through molecular and ionic solutions, and implements a didactic game, in order to explore
playfulness as a learning tool. The results demonstrated the effectiveness of the methods, through
assimilation of the subject, since the correct answers during the execution of the same
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INTRODUÇÃO

Um dos grandes desafios no ensino da química é procurar alternativas diferentes, estratégias
motivacionais para que o aluno adquira o conhecimento almejado e, principalmente saiba explorá-lo no
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seu dia a dia, tornando dessa forma o aprendizado mais agradável. Além disso, ainda que, empregando as
metodologias didáticas atualizadas, não basta somente interagir com os alunos, permitir que eles falem ou
expressem suas próprias visões do mundo. É fundamental que o professor agregue essas formas de
pensar do aluno no seu próprio discurso, possibilitando a eles a comparação das diferentes visões de
mundo, seja, entre as dos colegas, dos livros, entre outras. Isso é mais do que interagir com os alunos, é
dialogar com suas maneiras de ver o mundo. Acredita-se que para introduzir essa perspectiva dialógica em
sala de aula é necessário contemplar a visão de mundo implícita na linguagem cotidiana e nos contextos
sociais e tecnológicos em que a ciência se materializa.

Neste sentido, novas metodologias aliadas a novas estratégias de ensino vêm sendo propostas, inclusive
em documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais, no intuito de substituir a realidade
técnica pela realidade prática. Assim, as atividades experimentais e lúdicas devem vir acompanhadas de
um sentido prático e aplicável, em que as habilidades cognitivas, sensoriais e intelectuais do aluno sejam
afloradas, devendo proporcionar a discussão, o debate e a manipulação dos resultados para a construção
do conhecimento científico. Porém, em situações limitantes, onde não estão disponíveis os recursos
necessários ou desejáveis, deve-se lançar mão da criatividade.

Dentre as muitas alternativas de recursos didáticos disponíveis ao professor, encontra-se o uso das
mídias, livro didático, pesquisa de campo, e é uma importante iniciativa, a experimentação, que de acordo
com Silva (2010, p. 245), “proporciona uma visão mais ampla dos fenômenos, revelando a complexidade
da vida moderna e possibilitando a diversidade de abordagens. Esses novos contextos podem também
promover uma mudança no papel da escola para a sociedade”.

Assim, a experimentação é indispensável para a elaboração do conhecimento, já que estes aguçam a
curiosidade dos alunos, despertam neles algo que até então era desconhecido; e é essa busca por
respostas, troca de informações e necessidade do diálogo que torna esta, uma ferramenta capaz de
instruir, desenvolver o intelecto, a criatividade e, principalmente o caráter investigativo. É importante
ressaltar que a experimentação está ligada diretamente ao conhecimento científico, que a química é uma
ciência, bastante experimental, portanto é válido apropriar-se deste recurso como meio facilitador do
ensino. No entanto, Galiazzi (2004, p. 331), explica que não basta somente realizar o experimento, pois:

As atividades experimentais precisam, no entanto, fazer de um discurso tal que
professores e alunos possam aprender não só as teorias das Ciências; entre elas
a Química, mas também como se constrói o conhecimento científico em um
processo de questionamento, discussão de argumentos e validação desses
argumentos por meio do diálogo oral, escrito, com uma comunicação
argumentativa que começa na sala de aula, mas a transcende.

Com a ausência de um espaço físico específico, neste caso o laboratório de química, a própria sala de aula
é o ambiente adequado para desenvolver este tipo de atividade. Portanto, durante a abordagem teórica de
determinado conteúdo, o professor pode executar a atividade experimental de maneira a promover a
articulação coerente entre teoria e prática.

Silva (2010, p. 245) expressa que: “As atividades experimentais que serão aqui denominadas de
demonstrativas-investigativas são aquelas em que o professor apresenta, durante as aulas, fenômenos
simples; a partir dos quais ele poderá introduzir aspectos teóricos que estejam relacionados ao que foi
observado”.

O maior motivador desta prática é com certeza o docente, parte dele a intenção de instigar o aluno, de
fazê-lo raciocinar, questionar e utilizar meios criativos para alcançar o conhecimento almejado. É
importante sempre estar atento às necessidades do aluno e também saber como tirar proveito dos
recursos disponíveis para a sua aula. Antes de qualquer coisa, deve-se abandonar a ideia que suas aulas
experimentais servem apenas para comprovação de teorias previamente estabelecidas, embora elas
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devam ser utilizadas para problematização, investigação, interação e debate, são estas situações que de
fato produzem aprendizado. Para Galiazzi (2004, p. 327), “um dos entendimentos que necessita ser
problematizado é o de que, a partir da observação chega-se à teoria que explica o fenômeno [...]”.

Vygotsky (1998) diz que o lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança. É através destes
que a criança aprende a agir, sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona
o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração.

Reforçando ainda mais, Chateau (1987, p. 29) defende o jogo como ferramenta norteadora para uma
aprendizagem significativa, no qual ressalta que o mesmo “representa para a criança o papel que o
trabalho representa para o adulto”. Partindo deste pressuposto, é de suma importância inserir o jogo nas
atividades escolares, pois representa uma série de definições para aprendizagem, além de estimular o
aluno a se envolver em diversas áreas da vida dentro e fora do âmbito escolar.

Diante das distintas concepções apresentadas sobre os jogos, é importante ressaltar que o professor
necessita intervir ativamente sobre ele, partindo principalmente da observação, o qual lhe permitirá
conhecer melhor as limitações e superações durante o trabalho. Cabe ao docente estar atento às diversas
particularidades e, respeitar as diversas expressões no qual surgirá durante a execução de um jogo
educativo, é o que pensa Ancinelo e Caldeira (2006, p. 01) quando afirma que:

A utilização de jogos lúdicos auxilia o sujeito aprendente durante a construção de
novas estruturas mentais, pois este recurso permite que a criança experimente
vivências nas áreas cognitiva, afetiva e psicomotora. Trata-se de um instrumento
importantíssimo para o professor mediar o processo de construção da
aprendizagem de uma forma mais dinâmica e atraente, contemplando os
interesses e necessidades dos alunos e possibilitando, assim, que ocorram saltos
qualitativos no processo de ensino aprendizagem.

Deste modo, este estudo utilizou uma abordagem eclética para se trabalhar a educação química de
maneira mais eficiente, prática, utilizando sempre meios de maior atratividade, como jogos educativos e
experimentos demonstrativos investigativos, almejando uma aprendizagem significativa. Dessa forma, o
presente trabalho teve como objetivo avaliar a receptividade dos alunos do 1º ano do Ensino Médio, do
Colégio Estadual Governador João Alves Filho, localizado na cidade de Aracaju – Sergipe, diante da
implantação de recursos pedagógicos alternativos.

METODOLOGIA

O presente estudo foi estruturado na disciplina Estágio Supervisionado III para conclusão do curso de
Licenciatura em Química da Faculdade Pio Décimo, e aplicado em uma turma do 1º ano do Ensino Médio
do Colégio Estadual João Alves Filho, na cidade de Aracaju – Sergipe; no período da tarde, onde a escola
encontrava-se somente com duas das suas salas ocupadas, uma com aulas para o 1º ano e a outra com o
2º ano do Ensino Médio em dezembro de 2012. Apesar de possuir um amplo espaço físico; pouco dele é
explorado pelos alunos, como sala de informática e auditório, já a quadra de esportes é o local mais
frequentado pelos alunos.

Todo presente trabalho, foi dotado de muita observação (participante) a fim de se perceber a
receptividade, envolvimento e interação dos alunos, nas várias etapas do processo, desde a aplicação das
aulas teóricas, no formato de aulas expositivas, seguida da aplicação de uma avaliação; no momento da
pesquisa e da discussão gerada à cerca do que fora encontrado e, principalmente durante a execução do
experimento e do jogo didático. Estas observações foram anotadas, bem como as falas dos alunos e suas
reações diante de cada passo do processo. Desta forma, com base na teoria explorada em sala de aula
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sobre o conteúdo de ligações químicas foram apresentados em seguida recursos pedagógicos atraentes,
na forma de um experimento demonstrativo investigativo e um jogo lúdico para consolidar o
conhecimento.

Após aulas teóricas expositivas do conteúdo; no dia 19/12/2012, foi realizada com os alunos uma pesquisa
na internet através da sala de informática da escola, a fim de identificar dentre alguns materiais
selecionados para uso no experimento, tais como água com sal, água com açúcar, água da torneira, leite
de magnésia, lata de refrigerante, fios de cobre; quais eram condutores elétricos. Com estas, formou-se
um debate sobre os resultados obtidos, trocando-se entre os alunos as informações, questionamentos e
antecipando o que estava por vir, através do experimento.

No dia 26/12/2012, foi marcado juntamente com a Direção da Escola e equipes pedagógicas, um momento
no auditório onde pudesse ser apresentado um experimento e um jogo didático. Primeiramente foi
apresentado o experimento químico, a um total de 20 alunos, a aplicação deste contou com a participação
direta daqueles que se dispusera no preparo das soluções, distribuição do material sobre a mesa, mas não
quiseram tocar no aparelho por receio de tomar “choque”, embora fosse explicado que a corrente
envolvida era baixa e tal risco era descartado.

O experimento apresentado foi baseado na teoria da dissociação iônica de Arrhenius. Para isso, foi
utilizado um circuito aberto constituído de fios elétricos acoplados a uma lâmpada e outra extremidade
com fios elétricos; sendo que um deles destinados ao contato com o material a ser questionado quanto à
condução elétrica, e o outro em contato com a rede elétrica, a fim de completar o circuito de corrente
necessária. Para realizar este procedimento foram utilizadas algumas soluções, iônicas e moleculares,
acondicionadas em copos plásticos descartáveis, a saber: água com sal, água com açúcar, água da
torneira, leite de magnésia e amostras de metais, como: alumínio na forma de uma lata de refrigerante e
cobre como fio elétrico.

No mesmo dia também foi apresentado aos alunos o jogo chamado de “Tapete Lúdico”, o material didático
pedagógico é constituído por um enorme tapete, por isso o nome “Tapete Lúdico”, confeccionado em
material emborrachado, do tipo E.V.A. dividido em quatro cores distintas: amarelo claro, amarelo escuro,
azul e vermelho, e dois dados, para serem lançados, a fim de obter a vez de jogar. As cores demarcam o
local onde cada participante deve permanecer e o caminho a percorrer, ou seja, precisaria de quatro
participantes, cada um localizado em uma ponta, sinalizada por uma cor.

Após aplicação destes recursos didáticos, foi solicitado aos alunos, que elaborassem um texto relatando a
forma como o conteúdo químico foi explorado; através do jogo didático e do experimento, se de fato eles
haviam compreendido o assunto de ligações químicas e também como receberam esta novidade.

Os dados coletados durante a observação participante, e da aplicação dos recursos alternativos foram
posteriormente registrados e analisados e juntamente com os depoimentos colhidos dos alunos, que foram
interpretados num processo hermenêutico, formando a base de resultados discutidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, quando foi exposto o conteúdo químico em sala de aula de uma forma propedêutica, não
houve um grande entusiasmo por parte dos alunos, pois, estes se demonstraram cansados, dispersos, pois
não havia novidade alguma no formato da aula. Porém, quando foi proposta uma pesquisa na internet,
sobre os compostos que seriam utilizados no experimento, foi possível perceber que o fato de sair da
rotina, gerou um contentamento visível, uma liberdade notória, percebidas em falas de alguns alunos,
como:

“[...] legal professora, isso deveria acontecer sempre”.
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“É diferente assistir aula “pesquisando” a gente aprende mais”.

“toda aula devia ser desse jeito, professora”.

“mas professora, como é que isso acontece mesmo”

“professora e esse negócio num dá choque não”

E assim, o ambiente foi tomado por um grande debate, gerando discussões e dúvidas que foram surgindo
na mesma proporção que se apropriaram do conteúdo abordado.

O experimento e o jogo didático foram aplicados ambos no mesmo dia, embora tivesse sido observada
uma receptividade diferente para cada recurso apresentado.

O experimento

Durante a arrumação dos materiais a serem utilizados no experimento já foram surgindo perguntas,
como:

“será que vai acontecer aquilo mesmo que nós vimos na pesquisa”

“acho que não vai dar certo não professora, esse negócio de água com sal, acender luz... sei não, viu”.

Portanto, a curiosidade e a expectativa que tomava conta dos alunos, logo foram elucidadas quando o
contato do equipamento elétrico com a primeira solução, água com sal, forneceu corrente elétrica
suficiente para acender a lâmpada. Neste momento expressaram interjeições de espanto que levaram a
questionamentos, tais como a forma como ocorrera tal fenômeno, levantando hipóteses em busca de
respostas, e estas surgiram de forma natural, sem muito esforço as dúvidas foram sendo retiradas.
Através da explicação da propriedade conferida aos compostos iônicos, que são condutores elétricos. Bem
como, a falta de condutibilidade elétrica dos compostos moleculares. As soluções trabalhadas em sala de
aula estão dispostas no Quadro 1.

Através do Quadro 1 é possível verificar dos compostos presentes no experimento, quais eram iônicos e
quais eram moleculares, pode-se destacar que o ácido acético por tratar-se de um ácido orgânico, é um
ácido consideravelmente fraco e por isso a lâmpada acendeu mais fraca do que os outros compostos
iônicos.

Quadro 1 - Material utilizado no experimento.

Composto Condutibilidade Classificação
Solução de NaCl Conduz Composto Iônico
Solução de sacarose (C12H22O11) Não conduz Composto Molecular
Água da torneira (H2O) Não conduz Composto Molecular
Vinagre (CH3COOH) Conduz Composto Iônico
Leite de Magnésia Mg(OH)2 Conduz Composto Iônico
Lata de refrigerante (Al) Conduz Metal
Fios de cobre (Cu) Conduz Metal

Fonte: SANTOS, A. O. Quadro elaborado para realização desta pesquisa, 2012.

É importante frisar, que a todo instante da apresentação dos recursos pedagógicos, a teoria era
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relembrada confrontando-a com o que estava sendo exposto. E assim, explicou-se que compostos iônicos,
oriundos de ligações iônicas, conduzem eletricidade somente em meio aquoso, ou seja, se houver o
contato da substancia com a água, havendo a ionização. No entanto, apenas o cristal de sal no
equipamento elétrico não conseguiria acender a lâmpada à temperatura ambiente, no entanto, se este
estivesse fundido ocorreria o fenômeno. Isto é ocasionado pela dissociação do sal que ocorre em meio
aquoso pela constante dielétrica elevada da água:

NaCl(s) + H2O(l) → Na+
(aq.) + Cl-(aq.)

Permitindo a formação de íons, que em meio aquoso encontram-se soltos, podendo se movimentar e
assim, transportando corrente elétrica.

No caso dos compostos moleculares, aqueles que possuem ligações covalentes, é diferente, pois em meio
aquoso eles formam moléculas eletricamente neutras, ao invés de íons, dessa forma, são impossíveis de
conduzir corrente elétrica.

Há casos em que um composto molecular em meio aquoso conduz eletricidade, é o caso do ácido
clorídrico, que em seu estado natural (gasoso) é formado por moléculas (HCl). Ao ser dissolvido em água,
a água própria se encarrega de romper as ligações das moléculas deste composto, provocando a formação
dos íons H+ e Cl-, novamente associado a constante dielétrica elevada da água, o que o torna um
excelente solvente (BROWN; LEWAY; BIURTEN, 2005; RUSSEL, 1994).

HCl(g) + H2O(l) → H+
(aq.) + Cl-(aq)

Na análise dos depoimentos, foi notório o entusiasmo diante da novidade que estava sendo apresentada. A
curiosidade que levou ao questionamento de como algo tão simples, presente no dia a dia, pudesse ser
importante para o aprendizado.

“gostei muito do experimento, porque não sabia que a água com sal acendia uma lâmpada, muito
interessante”.

“Nunca soube, que com as coisas que temos em casa podemos também aprender com elas, pois na
experiência foi usado sal, água, limão, etc.”.

Estes recortes dos depoimentos permitiu notar um sentimento de descoberta, é como se algo tão perto
deles pudessem levá-los a um conhecimento tão longe, e principalmente instigá-los a partir daquele
momento a observar os fenômenos químicos nas coisas simples que o cerca.

“gostei muito do jogo e da experiência porque aprendi mais, eu não sabia que podia acender uma lâmpada
colocando naquelas coisas, água, sal, vinagre”.

“Da experiência também gostei quando eu vi uma lâmpada acender, pois ela estava colocada dentro da
água com sal. Adorei!”

“Gostaria que as aulas de química fossem sempre assim, muito legal!”

É importante destacar que, o fato presenciado pelos discentes, nesta ocasião, muito provavelmente, será
algo que ficará imputado na memória deles, e se estenderá aonde ele for, seja em casa, no grupo de
amigos, em algum outro momento da sua vida serão feitas remissões a este dia. Este processo
desencadeado é o que se chama de caráter investigativo, aquele que surge após a verificação de uma
aplicação prática, que instiga a busca por respostas e essa busca por respostas gera o verdadeiro
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aprendizado.

O jogo

Por outro lado, a receptividade foi diferente quando aplicado o jogo “Tapete Lúdico”. A expectativa foi
notória, desde quando se deu a explicação das regras do jogo, até a aplicação propriamente dita, pois até
então, para eles “jogos” estavam relacionados somente a brincadeira, diversão e não imaginavam como
este seria utilizado para ensinar um conteúdo químico.

Durante a realização do jogo, foi possível notar parte do perfil comportamental dos alunos; alguns se
destacaram, por possuir um espírito de liderança, de tomar iniciativas, dividir e organizar as equipes,
responder as perguntas, demonstrar respeito e cooperação com os colegas menos hábil. Enquanto isso,
outros eram mais introspectivos, não se envolviam tanto, teve até quem criticasse o método, como, por
exemplo:

“não sei pra que tudo isso!”

“professora não sei como agente vai aprender, desse jeito”.

Contudo, percebeu-se que alguns deles rejeitaram qualquer novidade, pois estão mais acostumados com a
comodidade das aulas tradicionais; nem se preocuparam se estão aprendendo ou não, e para estes é mais
interessante quando a aula termina e chega a hora de ir embora. Está é uma realidade muito comum nas
escolas públicas. Porém, a grande maioria participou ativamente, envolvida num ambiente de
entretenimento, diante de um ambiente harmonioso, muito favorável ao aprendizado.

Vale ressaltar que as regras, como parte integrante do jogo, têm um papel de suma importância, visto que
são elas que norteiam o bom andamento do processo. Além disso, era necessário responder corretamente
as perguntas sorteadas, como requisito do participante avançar no jogo e assim aprender o conteúdo
químico explorado em sala de aula. Estas regras são as seguintes:

• Dividir a turma em quatro equipes;
• Escolher um representante de cada equipe para percorrer o tapete;
• O restante da equipe auxilia nas respostas;
• Cada participante joga o dado e aquele que alcançar um número maior, sorteia uma pergunta

(sobre o conteúdo de ligações químicas);
• No prazo de 30 segundo é necessário responder a pergunta;
• Caso a resposta esteja correta, este aluno caminha uma casa, no sentido do centro do jogo, se

errada, permanece no mesmo local;
• Joga-se novamente o dado e se dá sequência, até chegar ao fim do percurso, que está localizado no

centro do jogo;
• A equipe que alcançar primeiro o centro do jogo, será a vencedora.

Ressaltando-se, que a as regras do jogo foram explicadas detalhadamente com o objetivo de que eles
entendessem o que estavam fazendo e qual a função de tal atividade; para não configurá-la somente
como brincadeira, pois quando não se entende as finalidades de uma tarefa, esta deixa de ser interessante
ao participante.

Contudo, foi possível observar durante a execução do jogo, um ambiente de descontração, alunos
envolvidos num espírito de competição, buscando vencer, e para tal era preciso remeter ao conteúdo de
ligações químicas, explorado em sala de aula. Ancinelo e Caldeira (2006) em seu trabalho defende o jogo
como ferramenta eficaz e mediadora do processo de aprendizagem numa linha mais dinâmica e atraente,
e o jogo realmente permite essa integração, desenvolvendo o intelecto, favorecendo a socialização e o
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bom convívio entre alunos e professores e certamente a aprendizagem.

E assim, aquela equipe que conseguiu o maior número de acertos, chegou primeira a última casa do
Tapete Lúdico, sendo a vencedora.

Podem-se destacar alguns trechos dos relatos dos alunos, destacando a importância da utilização do jogo,
evidenciando também que a metodologia aplicada caracteriza-se como uma ferramenta metodológica
eficaz para o ensino:

“Amei o jogo, a brincadeira e principalmente porque a gente consegue aprender com ele”.

“Gostaria de falar do jogo, que foi o que eu mais gostei, nunca passei por uma aula assim, foi demais! A
professora fazia as perguntas e a gente respondia e andava, até ganhar o jogo. Mas só se acertasse a

pergunta, por isso eu gostei porque eu aprendi muito mais do assunto de ligações química”.

“Fizemos o experimento acompanhado de um jogo mais sempre sobre o assunto explicado na sala de aula,
o experimento foi interessante, o jogo emocionante”.

“Foi maravilhoso o jogo, porque eu e minhas colegas conseguimos responder todas as perguntas e
ganhamos o jogo”.

Pelos trechos dos depoimentos percebeu-se que esta experiência para eles foi algo inédito em suas vidas,
e em todos havia uma demonstração de contentamento, destacando a importância deste para o
aprendizado.

“O jogo foi legal porque tinha que responder as pergunta como a professora ensinou na sala”.

“O jogo eu amei gostei bastante, acho bem mais fácil com o jogo e o experimento. Aprendi melhor, seria
mais fácil se ficasse assim dessa forma”.

“O experimento foi super legal, eu amei e a brincadeira foi ótima”.

“Mas também o jogo foi legal pude participar e vi que é legal porque eu e minhas amigas respondemos as
perguntas corretas”.

“[...] passei anos na escola estudando química e nunca gostei, agora em alguns meses já só viciada nela”.

Além dos elementos citados há pouco, pela análise dos depoimentos, também foi possível perceber a
dificuldade dos alunos em transcrever um simples texto, expressando a importância do experimento e de
um jogo didático, para o seu aprendizado. Limitou-se a escrever somente que foi “bom”, “legal”,
“interessante” e não se preocuparam em construir uma análise crítica, com embasamentos convincentes.

Fato que comprova o desinteresse pela química, inseridos numa consciência que: a disciplina é difícil, seus
conceitos não serão aproveitados em mais nada; é somente requisito para aprovação do ano letivo.

A empolgação dos alunos durante a execução das atividades, por si só, não confere caráter comprobatório
de conhecimento adquirido. Foi preciso instigá-los cada vez mais e, principalmente observar bastante, a
fim de adquirir dados suficientes, que comprovassem a eficácia e aplicabilidade destes métodos, como
ferramentas de ensino.

Portanto, é primordial que o professor de química tenha em mente os seus objetivos ao lidar com os
alunos e com a disciplina; compreenda que não é pela repetição que se alcança um aprendizado; que é
necessário implantar valores implícitos; instigar o questionamento; explorando a capacidade científica,
através da inovação das suas estratégias pedagógicas. Neste contexto, é válido então, utilizar-se da
atividade experimental demonstrativa investigativa e do jogo didático, como recurso auxiliar, agregando,

Pág.8/10



dessa forma, um valor incomensurável para o aprendizado e também para o desenvolvimento pessoal do
aluno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embasado nos depoimentos colhidos dos alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual João Alves
Filho, percebeu-se que é muito mais interessante explorar o conteúdo químico por meio de
experimentação demonstrativa investigativa e de jogo didático do que da forma tradicional propedêutica.

Destacam-se outros pontos positivos destes métodos: o fato do jogo ensinar de forma agradável,
prazerosa, além de proporcionar ao professor uma forma melhor de avaliar o desempenho de cada aluno;
ser possível verificar a interação com os colegas e, principalmente inserir o assunto a ser repassado com
mais leveza sem causar tanto impacto e com uma melhor receptividade. E como os próprios alunos
mesmo relataram, o jogo foi tomado de tal empolgação que nem deram conta que tinham assimilado o
conteúdo, já que era necessário responder as perguntas corretamente para avançar e ganhar o jogo.

A atividade experimental despertou muita curiosidade que levou a investigação, a busca por respostas.
Como foi utilizado material simples do convívio deles, como água, sal de cozinha, açúcar, vinagre, entre
outros, foi possível notar um ar desconcertante, uma dúvida pairava no ar, como algo tão simples era
capaz de acender uma lâmpada Acredita-se que a consequência final será uma aprendizagem significativa,
algo que o aluno jamais vai perder.

Como pode ser constatado, tanto o experimento quanto o jogo foi recebido de forma positiva, a
participação e o envolvimento deles foram surpreendentes, sendo que nas aulas teóricas este interesse
não havia, pois, achavam cansativas e enfadonhas.

Pode-se então comprovar a importância que os professores de química devem dar as suas aulas. Diante de
uma realidade onde os alunos pouco se interessam pelo que está sendo ensinado; da realidade de muitas
escolas, sem estrutura física adequada, falta de material, enfim, se o docente não dinamizar suas aulas,
certamente o aprendizado, este que é o maior objetivo, jamais será alcançado com a eficácia pretendida.

Portanto, é válido utilizar ferramentas pedagógicas mais eficazes, investir em algo que trabalhe o lúdico e
que incentive a criatividade, sempre aproveitando o conhecimento prévio do aluno, para assim facilitar no
seu processo de aprendizagem.
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