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Introdução 

Os jogos educativos são um método pedagógico 

capaz de aproximar o discente do ensino e por está 

razão são uma prática sugerira pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio – Ciências 

da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

(PCN+).1 O uso da ludicidade como forma de 

aprender os conceitos químicos abstratos e 

complexos, torna a disciplina mais atrativa.2 

O jogo aprimora o desenvolvimento cognitivo e 

psicomotor dos alunos com deficiência visual, 

possibilitando o reconhecimento de suas 

potencialidades e limitações, além de favorecer a 

socialização dentro do ambiente escolar, fatores 

essenciais para o processo da inclusão desses 

estudantes. 3,4  

Neste trabalho reportamos uma análise preliminar 

da aplicação do jogo Roleta Iônica em uma turma 

do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Pedro 

II - Unidade Centro, localizado no Rio de Janeiro, 

com 28 alunos, sendo um aluno cego e outro com 

baixa visão. O jogo tem como objetivo pedagógico 

representar as ligações químicas em substâncias 

iônicas.  

Resultados e Discussão 

Após a aplicação do jogo, obtivemos 28 respostas 
ao questionário e no presente trabalho fazemos 
uma análise preliminar das respostas.  

Tabela 1. Questionário 

PERGUNTAS SIM 

(%) 

NÃO 

(%) 

NÃO 

SEI 

Você achou o jogo 

divertido?  

89,3 10,7 -- 

Você teve dificuldades em 

entender os 

objetivos/regras do jogo?  

 

7,1 

 

92,9 

 

-- 

O jogo fez você aprender 

mais sobre ligação iônica?  

64,3 35,7 -- 

Você sentiu necessidade de 

estudar mais Química para 

se “dar” bem no jogo?  

 

39,3 

 

57,1 

 

3,6 

O trabalho em equipe 

favoreceu o seu 

aprendizado sobre ligação 

iônica? 

 

64,3 

 

28,6 

 

7,1 

O jogo favoreceu uma 

melhor interação entre você 

e seus colegas?  

 

67,9 

 

32,1 

 

-- 

O jogo favoreceu uma 

melhor interação entre você 

e seu professor?  

 

21,4 

 

67,9 

 

10,7 

Você acha que o jogo 

promoveu a inclusão dos 

estudantes em sala de aula?  

 

75,0 

 

10,7 

 

14,3 

 

Percebe-se que a maioria dos discentes gostou do 

jogo, pois o mesmo facilitou a aprendizagem do 

conteúdo de forma mais prazerosa, permitindo a 

compreensão de que necessitavam de 

conhecimentos prévios, como distribuição eletrônica 

e Tabela Periódica, para se “dar” bem no jogo, além 

de favorecer uma maior interação entre eles. 

Entretanto, a interação com o professor foi pequena, 

provavelmente porque duas pessoas foram 

responsáveis pela aplicação e o professor da turma 

teve pouca participação durante a dinâmica do jogo. 

Por fim, verificou-se uma maior participação dos 

alunos com deficiência visual com a turma, 

favorecendo a inclusão. 

Conclusões 

Consolidou-se a visão de que essa estratégia 

promoveu integração, diversão e inclusão, tornando 

as aulas mais dinâmicas, motivadoras e 

interessantes para os discentes. 
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