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RESUMO: Este trabalho tem como finalidade relatar sobre as potencialidades para formação inicial dos licenciandos do 
PIBID, subprojeto Química do campus Caçapava do Sul, através da criação de jogos didáticos/educativos para o Ensino 
de Química. Para isso, em um primeiro momento, é realizada uma breve discussão sobre as potencialidades dos jogos 
para o ensino. Em um segundo momento é apresentada a elaboração pelos bolsistas PIBID do jogo denominado “Em 
Busca do Oricalco”. Embora o protótipo do jogo encontre-se atualmente em fase de finalização, é possível perceber que 
em meio à trajetória de elaboração deste, os bolsistas foram incitados a desenvolver concepções alternativas de ensino. 
Conclui-se que a elaboração de jogos na formação inicial promove uma nova visão de educação e reflexão sobre as 
atividades pedagógicas por parte dos licenciandos. 
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INTRODUÇÃO 
 

A separação entre conhecimento específico e pedagógico é um dos fatores que provoca inúmeras 
dúvidas aos estudantes dos cursos de licenciatura. De um lado temos professores de disciplinas específicas 
que consideram importante um maior aprofundamento de conceitos químicos sem levar em conta as 
práticas pedagógicas. De outro lado tem os professores de disciplinas pedagógicas que procuram mostrar 
que o ato de ensinar não pode ser uma prática simplista, mas que o professor deve estar envolvido com 
propostas alternativas e práticas de ensino construtivas que lhe proporcione uma reflexão sobre novas 
ações. 

Neste sentido, se torna importante que os professores-formadores proporcionem aos alunos 
condições para um aprendizado que relacione a teoria com a prática, fazendo com que o licenciando possa 
refletir sobre as ações de sala de aula e transforme suas concepções de ensino. Outro ponto importante é 
que os licenciandos, após realizar projetos e pesquisas possam levar estes para as escolas, a fim de se 
aproximar do ambiente escolar tornando-se parte da doutrina reflexiva. 

É nesse contexto que estão trabalhando os professores coordenadores, supervisores e licenciandos 
do PIBID, subprojeto Química da Unipampa campus Caçapava do Sul, através da criação e construção de 
jogos para o Ensino de Química.  

 
  

 Potencialidades para o Ensino 
  
     Por muito tempo acreditava-se que a aprendizagem deveria ocorrer através da transmissão de 

conceitos pelo professor aos educandos, de forma que se estes não aprendessem os conteúdos 
transmitidos, eram responsáveis pelo seu fracasso escolar. Atualmente a atuação do professor em sala de 
aula está diretamente relacionada com o insucesso dos alunos, uma vez que despertar o interesse dos 
alunos tem sido um desafio às habilidades docente (CUNHA, 2012). Dessa forma o jogo no ensino tem se 
mostrado um excelente instrumento motivador para a aprendizagem á medida que estimula os alunos, e o 
professor passa a ser um mediador e estimulador do conhecimento.  

Mas as potencialidades dos jogos educativos vão muito além de meros estimuladores da 
aprendizagem. Estes podem ser utilizados na aprendizagem e revisão de conteúdos, formação social, 
representação de situações e conceitos químicos, desenvolvimento de valores, motivacional, etc. Neste 
contexto a produção de jogos por licenciandos, além de potencializar a aprendizagem também se constitui 
em uma ferramenta de interação muito importante, pois proporciona ao estudante uma aproximação com a 
pesquisa, reflexão, como futuro professor no que tange a conteúdo, série e nível de conhecimento, 
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aproximação social, comunicação e criatividade. Contudo, para que os jogos sejam eficazes na construção 
do conhecimento, estes devem ser bem elaborados, devendo conter: estrutura e objetivo do jogo, regras 
claras, número de jogadores e tempo médio de duração. 

 
METODOLOGIA 
 

A escolha do jogo ficou a cargo de cada um dos grupos, porém os jogos desenvolvidos deveriam 
ser eficientes para a aprendizagem e familiarização de conceitos, que poderiam ser de um dos conteúdos 
Químico de uma ou de todas as séries do Ensino Médio. Para que posteriormente, possam ser levado para 
sala de aula. 

O jogo que está sendo desenvolvido pelos autores deste trabalho partiu de um jogo já existente, 
denominado “Atlântida”, e adaptado para o ensino de química do Ensino Médio. O jogo criado recebeu o 
nome “Em busca do Oricalco” e tem a estrutura de um tabuleiro em 3D dividido por casas, nas quais 
algumas são símbolos e outras interrogações. Esse jogo é composto pelo tabuleiro, dado, cartas com 
perguntas contextualizadas envolvendo conceitos de Química, as quais são dividas por cores que 
representam cada uma das séries do Ensino Médio, pinos que simbolizam cada um dos quatro jogadores, 
cartas e moedas mágicas que representam os bônus que os jogadores podem receber se responderem 
corretamente as perguntas e ainda outras cartas que devem ser usadas apenas na última etapa do jogo. 
Estas cartas relacionam perguntas referente à fundamentação do jogo, ou seja sobre o metal “Oricalco” 
(OLIVEIRA, 2015). 

O protótipo do jogo encontra-se atualmente em fase de finalização, fase esta que compreende a 
revisão das questões que compõe as cartas, das regras, assim como a elaboração das perguntas referentes 
ao metal lendário.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

É possível perceber que em meio à trajetória de elaboração do jogo, os bolsistas foram incitados a 
desenvolver concepções alternativas de ensino o que se mostra importante para formação inicial, pois 
acreditamos que é nesta fase que se consolida uma formação pedagógica sólida. 

Além do exposto anteriormente, também admitimos que a participação em novos modelos de ensino 
possibilita ao estudante de licenciatura uma reflexão a respeito das transformações que ocorrem no 
processo educativo através de novas concepções, fazendo-o se inserir neste meio. 

Em relação ao jogo, embora os estudantes apresentassem dificuldades para sua elaboração, é 
notável que a participação dos licenciandos no grupo proporcionou aspectos importantes, tais como: a 
colaboração coletiva na elaboração de novos projetos, aprofundamento conceitual dos conteúdos químicos, 
envolvimento ativo no processo de pesquisa e reflexão sobre as práticas educacionais. 
 
CONCLUSÕES 
 

Acreditamos que a participação em projetos com jogos tem muito a acrescentar na formação inicial 
e continuada de todos os envolvidos, pois possibilita uma nova visão de educação que normalmente não 
encontramos nas escolas. Além disso, consideramos que a revisão dos conteúdos químicos, através da 
elaboração das cartas confeccionadas para o jogo vem a colaborar com o reforço da aprendizagem dos 
conceitos estudados, o que consideramos importante para atuação profissional.  

Outro ponto que podemos apontar como fundamental é a troca de experiências vivenciadas para a 
construção do jogo entre os participantes. Esta permite uma reflexão sobre os aspectos de sala de aula dos 
quais ainda não temos experiência, mas que consideramos importantes no momento da confecção do jogo, 
estes se referem ao tempo de aplicabilidade do jogo e grau de conhecimento do aluno. 
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