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Resumo: Na busca de metodologias que tragam significado aos alunos, diversos 

trabalhos apontam resultados relevantes da utilização do lúdico na educação. Assim, o 

presente trabalho tem como objetivo analisar a aplicação e elaboração de um jogo de 

atomística desenvolvido durante a disciplina de “Recursos Pedagógicos para o Ensino 

de Química”. O jogo foi produzido com materiais de baixo custo tais como cartolina, 

lápis de cores e fitas adesivas, sendo aplicado em uma turma de licenciatura em 

ciências naturais-química, ao final da aplicação do jogo, os licenciandos avaliaram o 

material didático conforme um parâmetro de avaliação desenvolvido pelo professor 

regente da disciplina. Mediante o parâmetro de avaliação aplicado, o jogo foi 

aprovado pelos futuros professores e pelo professor regente, os quais concordaram 

com a utilização deste em sala de aula como material didático. Com o jogo, os alunos 

de graduação puderam vivenciar como a abordagem lúdica de conteúdo torna a aula 

interessante e a absorção do conteúdo mais fácil, além de identificar a relevância das 

disciplinas pedagógicas na grade curricular das licenciaturas.  

Palavras-chave: atomística; disciplinas pedagógicas; jogo   
  

 ATOMISTIC GAME: The discipline of "pedagogical resources" motivating the 

production of didactic materials 
 

 

Abstract: In the busc of methodologies meaningful learning for students, diversific 

paper apresent result relevant of use of education ludic. The present paper aims to 

analise the application and elaboration of an atomistic game developed during the 

discipline of "Pedagogical Resources for Teaching Chemistry". The game was produced 

with low-cost materials such as cardstock, colored pencils and adhesive tapes. It was 

applied in a natural sciences chemistry class, at the end of the game application, the 

undergraduates evaluated the didactic material according to a parameter of evaluation 

developed by the teacher regent of the discipline. By means of the evaluation parameter 
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applied, the game was approved by the future teachers and by the regent teacher, who 

agreed to use it in the classroom as didactic material. With play, undergraduates were 

able to experience how the playful approach to content makes the lesson interesting and 

the content easier to absorb, as well as to identify the relevance of the pedagogical 

disciplines in the undergraduate curriculum.  

 

Keywords: atomistic; discipline pedagogical; game 

 

1. INTRODUÇÃO 

A disciplina de Química é considerada por muitos estudantes como uma das 

matérias mais difíceis de compreender, de acordo com os alunos isso deve-se, em 

grande parte, pela metodologia utilizada pelo professor no processo de ensino, 

(PICCOLI, 2011). Assim, ressalta-se a necessidade da diversificação das metodologias 

utilizadas em sala de aula, para tornar o ato pedagógico mais significativo.  

Neste viés, as disciplinas pedagógicas presentes na grade curricular das 

licenciaturas trazem uma importante contribuição à formação docente, pois propicia 

aos estudantes uma visão ampla das diferentes formas de ensino que podem ser 

utilizadas para a abordagem de conteúdo, (MAZZIONI, 2013).  

Na busca de metodologias que tragam significado aos alunos, diversos 

trabalhos apontam resultados relevantes da utilização do lúdico na educação, dos quais 

destaca-se o uso de jogos didáticos em sala de aula. Segundo Barbosa e Moura (2013), 

a utilização do jogo em sala de aula faz com que os estudantes interajam com o assunto 

em estudo- ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e ensinando. Esta 

metodologia faz também com que o professor assuma uma postura, segundo o autor, 

de orientador, supervisor, facilitador do processo de aprendizagem, e não apenas fonte 

única de formação e conhecimento.  

De acordo com Fidelis et. al (2016), o conteúdo de atomística é classificado por 

alunos e professores como um dos mais difíceis de ser apresentado e compreendido 

pelos estudantes. Contudo, o entendimento dos modelos atômicos é de suma 

importância, por propiciar o reconhecimento das transformações químicas no cotidiano 

a partir do conhecimento sobre a formação da matéria.  
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Assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a elaboração e 

aplicação de um jogo de atomística desenvolvido durante a disciplina de “Recursos 

Pedagógicos para o Ensino de Química” e destacar a relevância das disciplinas 

pedagógicas na grade curricular das licenciaturas. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Para o desenvolvimento do jogo foram utilizados os materiais presentes na 

tabela (1) abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Confecção do jogo 

Foi desenhado e pintado em uma cartolina um tabuleiro com 30 quadrados, 

(que serão denominados neste trabalho como casas) após foi adicionado fita adesiva 

transparente em toda a cartolina para fortalecer o jogo. Foram produzidos ainda cartões 
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que foram confeccionadas no computador mediante o uso de formas e caixas de texto, 

os cartões foram cortados e colados em papel cartão. Ao todo o jogo possuía 39 

cartões: 6 azul claro que eram cartas de sorte ou azar (sendo 3 de sorte e 3 de azar), e 

33 cartas de perguntas divididas em 11 cartas vermelhas, que representam perguntas 

sobre a estrutura moderna do átomo; 11 cartas brancas que eram nomes de cientistas 

para ser respondido as teorias atômicas levantadas por eles e 11 cartas azul escuro que 

eram teorias atômicas para nomear o cientista que abordou tal teoria. Após, mediante 

um jogo teste realizado pelos produtores do material didático, foi elaborada as regras 

do mesmo. 

2.2 Aplicação em sala de aula 

O jogo foi aplicado em uma turma de licenciatura durante a disciplina de 

“Recursos Pedagógicos Para o Ensino de Química”. Em um primeiro momento foi 

eleito dois juízes dentre os alunos da turma, em continuidade o restante dos estudantes 

foram divididos em equipes de acordo com o número de alunos presentes na sala. Em 

seguida foi entregue um “Tabuleiro atômico” para cada par de equipes formadas. Cada 

juiz ficou com um par de equipes e com um roteiro de correção para repassar aos 

estudantes as respostas corretas caso a dada no decorrer do jogo fosse incorreta.  

O tabuleiro possuía casas de diferentes cores e o jogo ocorria da seguinte 

maneira:  

1. O primeiro jogador lançava o dado e percorria o número correspondente.  

2. O jogador verificava a cor da casa do tabuleiro, pegava a carta com a cor 

correspondente, lia para todos os jogadores a pergunta da carta e respondia.  

3. Se o jogador respondesse certo ele permanecia na casa, se respondesse 

errado deveria voltar uma casa.  

4. Ao responder errado e voltar uma casa, o jogador não precisava responder a 

outra pergunta correspondente a cor retornada.  
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Obs.: Se a casa percorrida primeiramente pelo lançamento do dado fosse de 

sorte ou azar e a carta escolhida fosse de azar o jogador deveria fazer o que a carta 

determinava e se a carta pedisse pra voltar casas ele deveria voltar e responder mais 

uma pergunta referente a cor da casa retornada, se respondesse certo permanecia na 

casa, se errado voltava mais uma casa. Se a carta escolhida fosse a de sorte o jogador 

deveria somente realizar o que a carta determinava, não necessitando pegar nenhuma 

outra carta.  

5. O jogador que completar primeiro o percurso ganha, os demais jogadores 

devem continuar o jogo até que a 2ª e 3ª colocação sejam alcançadas  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Abaixo pode ser observada a estrutura final do tabuleiro e as cartas elaboradas 

para formar o jogo denominado “Tabuleiro Atômico”. 
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A utilização de jogos em sala de aula, de acordo com Brilhante et. al (2013) 

tornou-se, em meio as várias dificuldades para se expor o conteúdo da disciplina de 

Química, uma metodologia de grande valia por contribuir para o melhor desempenho 

dos estudantes e para revisão de conteúdos da disciplina. Ainda segundo os autores, é 

necessário no entanto que a aplicação de jogos em sala de aula possua um objetivo pré-

determinado a ser alcançado. Assim, como material didático o jogo buscava revisar os 

modelos atômicos estudados anteriormente. Para isso, o jogo apresentava os tópicos 

presentes na tabela (2) abaixo. 
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Ainda segundo Brilhante et al (2013), uma vez que o jogo possui objetivos de 

aprendizagem ele pode ser utilizado também como uma nova maneira do professor 

avaliar a absorção do conhecimento por parte dos discentes.  

Na figura 3 pode ser observada o parâmetro de avaliação entregue aos 

graduandos para verificar se o jogo elaborado possuía potencial didático, assim 

observa-se pela resposta de um dos graduandos, e compartilhada pelo professor 

regente da disciplina, que o jogo apresentou grande potencial didático. 

 

A disciplina de “Recursos Pedagógicos Para o Ensino de Química” ao instigar a 

elaboração de matérias didáticos pelos graduandos, corroborou com uma relevante 

abordagem de Santos (2013), ressaltando-se importantes contribuições que a 

elaboração de materiais didáticos pelo professor pode desenvolver na prática docente. 

Em relação as disciplinas pedagógicas Santos et al (2017), destaca que o objetivo 

destas é proporcionar aos licenciandos um leque de possibilidades para que a partir da 

reflexão acerca das diversas formas de desenvolvimento do ato pedagógico estes 

possam criar e recriar sua prática docente. 

 

4. CONCLUSÕES 
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Em conclusão, aborda-se a relevância da disciplina de “Recursos Pedagógicos 

para o Ensino de Química” como disciplina capaz de instigar os estudantes a pesquisar 

e elaborar diferentes metodologias com o objetivo de tornar o ato pedagógico 

significativo, além de contribuir para o desenvolvimento de materiais didáticos e 

capacitação dos futuros professores na “construção” de uma prática profissional 

reflexiva. 
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