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Introdução 

É sabido em nosso cotidiano que o professor de 
química necessita buscar novas metodologias a fim 
de ampliar o acesso ao conhecimento e propiciando 
momentos de ensino que sejam envolventes e que 
chamem a atenção do discente para as ciências 
exatas. Tendo essas propostas em vista, alunos do 
PET e PIBID do curso de Química da UFAL-
Arapiraca elaboram um jogo, onde se deu o nome 
de Labirinto Químico. Essa ferramenta auxilia o 
docente em uma nova maneira de avaliar o aluno, 
pois torna a sendo mais atraente e dinâmica a 
transferência de conteúdos dados em sala e propicia 
momentos em que os alunos mesclam a avaliação 
com partes do conteúdo que não tenham ficado 
clara
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. A aplicação do jogo foi feita numa turma que 

foi dividida em 4 grupos; um membro da equipe 
tentava levar a bola colocada no labirinto para algum 
dos buracos existentes no mesmo que continha uma 
determinada pontuação (10, 20 ou 30) que 
correspondia a cartas com perguntas específicas 
divididas por nível de dificuldade. Ao conseguir 
chegar a um dos orifícios o mesmo pegava uma 
questão e levava para ser discutida em grupo; a 
mesma era debatida em sala para possibilitar um 
momento de socialização e construção do 
conhecimento. Pode-se observar que o jogo concilia 
duas funções importantes à lúdica e educativa, o 
que o caracteriza como um jogo educativo.
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Resultados e Discussão 

O jogo foi aplicado na Escola Estadual Senador Rui 
Palmeira, localizada na cidade de Arapiraca – AL, 
em uma turma de 3º ano com 21 alunos. O tema 
abordado foi o conteúdo ligado ao estudo dos gases, 
com foco nas características que podem ser 
percebidas no cotidiano. Após a aplicação do jogo o 
grupo de trabalho aplicou um questionário com 
discentes sobre a utilização de jogos no ensino de 
química. De acordo com as respostas obtidas, a 
maior parte deles acredita que a aplicação de jogos 
como forma de avaliação se mostra eficiente. A 
Tabela 1 apresenta os dados acerca dessa enquete, 
onde mais de 90% da turma ficou satisfeita com o 
novo método de avaliação, e ainda deram boas 
justificativas para isto, afirmando que o aprendizado 

se dá de forma diferenciada e mais divertida saindo 
da rotina das aulas tradicionais, tidas como 
monótonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aplicação do jogo labirinto químico 

 
Tabela 1. Representatividade de discentes que se 
mostraram satisfeitos com a aplicação do jogo. 

Discentes Gostaram Não gostaram 

21 19 2 

Porcentagem 90,47% 9,53% 

Conclusões 

Conclui-se que os resultados obtidos foram notórios 

visto que houve uma ampla interação e participação 

efetiva dos alunos. Observou-se que estes 

compreenderam as questões propostas e que houve 

discussão entre o grupo e a turma de uma forma 

geral. O uso do lúdico em sala de aula contribuiu 

com o processo de avaliação, uma vez que ele 

despertou o interesse do aluno para uma nova 

prática pedagógica seja de ensino bem como de 

avaliação, promovendo a troca de saberes adquirido 

durante as aulas e contribuindo para a construção 

dos conhecimentos de fenômenos que ocorrem em 

seu cotidiano. 
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