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RESUMO
A educação lúdica tem sido um tema bastante discutido,
pois dificuldades com a metodologia tradicional de ensino
têm sido encontradas. Nessa perspectiva, a utilização de
jogos como ferramenta lúdico-didática tem sido um bom
complemento às aulas ministradas pelos professores, já
que estimula diferentes sentidos ao mesmo tempo. Com a
eminente evolução da tecnologia, tem-se a sua aplicação
em diferentes áreas, incluindo educação. Como atividade
lúdica de ensino utilizando o ambiente computacional, este
artigo propõe um software educacional com elementos de
desafio e diversão como precursores do interesse, levando
à construção de conhecimento de química do ensino médio
de forma prazerosa.
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Educação,

Lúdico,

A versão inicial tem o nome Sr. Bohr e utiliza o modelo
atômico como alternativa à roda das esmeraldas. Conforme
Figura 2-a.
• As letras que formarão a resposta principal estarão
distribuídas nos elétrons do modelo. Conforme Figura 2-b.

1. INTRODUÇÃO

calcogênios

Os educadores têm encontrado como um grande desafio
o êxito em motivar os seus alunos e também em criar
melhores ambientes para o processo de ensino. Reconhecidas
as contribuições do lúdico para o auxílio ao processo de ensino
aprendizagem, é necessário aplicá-lo como um elemento de
grande importância nas ferramentas que são utilizadas em sala
de aula.
Neste contexto, este trabalho apresentou a educação
lúdica como uma importante ferramenta estratégica para que
o método de ensino tradicional possa ser complementado.
Apresentou também um software educacional com a
proposta de contribuir com o processo de ensino e
aprendizagem da química no ensino médio, agregando
elementos lúdicos ao ensinar, utilizando o desafio, a
recompensa e os estímulos visuais, além da diversão.

AGRADECIMENTOS

Será utilizado como modelo o jogo Roda das Esmeraldas
(Figura 1), que tem por objetivo oferecer ao usuário um
desafio do tipo pergunta e resposta, com conhecimentos
gerais.

Figura 2 – a) Tela inicial: Sr. Bohr. b) Tela principal.

Características Principais do Sr. Bohr:
- Questões Principais são aleatórias;
- Quantidade de Questões Secundárias é variável;
- Jogador pode pular a questão principal, após tentar
- responder todas as questões secundárias;
- Pontuação = número de questões principais respondidas
- corretamente / tempo;
- Bônus acrescentado a partir de um tempo médio calculado
- para cada questão principal;
- Classificação (Ranking) a partir da pontuação do jogador.
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O jogo manterá uma base de dados com questões
relacionadas a temas geradores, a seguir um exemplo:
Apoio

Figura 1 – Roda das Esmeraldas.
Fonte: Coquetel [1].

famílias

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

•

Para que as ferramentas tecnológicas adequadas sejam
utilizadas, foi feito o levantamento bibliográfico de trabalhos
de desenvolvimento de jogos eletrônicos e a comparação
entre suas tecnologias.
• Foi discutida a vantagem de ser construída uma
ferramenta WEB, que não precisa ser instalada no
computador, evitando assim incompatibilidades de plataforma.

simples

Tabela1 - Questões secundárias sobre a questão principal.

2. MATERIAL E MÉTODOS
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Resposta

Estado físico mais desorganizado da matéria.
gasoso
Propriedade que alguns elementos possuem de
formar mais de uma substância simples. Ex. alotropia
Diamante e Grafite.
Ligação química formada a partir do
covalente
compartilhamento de pares de elétrons.
Gás nobre localizado no quinto período da tabela
xenônio
periódica.
Substância que possui apenas ligações
molecular
covalentes.

O método de ensino convencional coloca o professor como
responsável pela transmissão de informações, e o aluno como
recipiente das informações direcionadas, mas algumas
dificuldades têm sido encontradas ao aplicá-lo. A deficiência no
aprendizado é notória e, na maioria dos casos é possível
identificar como causa a falta de motivação do aluno ao se
deparar com métodos repetitivos. A educação com o lúdico tem
se mostrado uma importante ferramenta, pois aproxima o
aluno do conteúdo através do aumento em seu nível de
interesse, pois, segundo Falkembach [2], toda a atividade lúdica
agrada, entretém, prende a atenção, entusiasma e ensina com
maior eficiência.
Como elementos motivadores e facilitadores do processo
de ensino e aprendizagem, Neves et al. [3] sugerem o uso de
jogos, destacando que o objetivo não se resume em facilitar a
memorização do assunto, mas sim induzi-lo ao raciocínio e à
(re)construção do conhecimento.
Tendo em vista o desenvolvimento de uma atividade
lúdica, este trabalho propõe a construção de um software
educacional com características lúdicas agregadas aos
conteúdos da disciplina de Química voltada ao Ensino Médio.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As Questões Secundárias estão apresentadas na Tabela 1.

Nome dado à família 16 da tabela periódica.

Figura 1 – Roda das Esmeraldas.
Fonte: Coquetel [1].

No jogo, é exibida uma pergunta principal, e a sua resposta
deve ser encontrada, dentro do tempo limite, letra por letra a
partir das respostas de outras 8 perguntas, que, ao serem
respondidas corretamente, completarão o nível.

Resposta: oxigênio.

Questões Secundárias
Substância formada por átomos de um mesmo
elemento químico.
Denominação das filas verticais da tabela
periódica.

Software
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Questão Principal: Substância molecular simples.
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