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Introdução 
A sala de aula é um espaço onde se ensina e 

aprende, esse encontro precisa ter como resultado 
um aluno feliz, esperançoso, criativo e autônomo. 
Fazer dessa aula um espaço lúdico possibilita que o 
aluno realize atividades que lhe tragam satisfação, e 
ao mesmo tempo reforce os conteúdos até então 
aprendidos. 

O jogo é uma atividade física ou mental que 
cria na sala de aula uma atmosfera de motivação que 
permite ao aluno participar ativamente do processo 
ensino-aprendizagem, assimilando experiências, 
informações e incorporando atividades e valores. É 
um recurso didático valioso, pois corresponde uma 
necessidade interior de tendência lúdica e absorve o 
jogador de forma intensa e total, criando um clima 
de entusiasmo. 

A participação em jogos contribui para a 
formação de atividades sociais como respeito mútuo, 
solidariedade, cooperação, obediência às regras, 
senso de responsabilidade, iniciativa pessoal e 
grupal. 

Uma forma de ensinar Química de maneira 
diferenciada são os jogos, pois através deles o aluno 
aprende e se interessa mais pelo conhecimento, ao 
passo que sem os jogos os alunos consideram a 
disciplina como difícil e decorativa. É permissível 
também que os jogos sejam usados como 
instrumento de avaliação. Nesse sentido o Jogo da 
Velha tem como objetivo oferecer aos alunos uma 
aprendizagem prazerosa e eficiente. 

Metodologia 
O Jogo da Velha na Química funciona de 

maneira diferente, de forma que o aluno ou a equipe 
de alunos devem escolher a coluna e a linha em que 
querem marcar, sendo que para marcar qualquer 
espaço é obrigatório que se responda corretamente 
uma questão sobre o conteúdo escolhido. Assim, ao 
escolher o espaço para ser marcado o aluno 
automaticamente escolhe a pergunta que ele deve 
responder, se a resposta estiver correta, marca-se o 
ponto para o aluno, mas se estiver errada, o ponto é 
marcado para o seu adversário. O jogo termina 
quando uma das equipes marca uma seqüência de 
três símbolos na mesma linha, na mesma coluna ou 
na diagonal. 

Este jogo foi aplicado a alunos da 2ª série do 
ensino médio de uma escola da rede estadual de 
Inaciolândia-GO, para avaliar o aprendizado dos 
alunos sobre o conteúdo Soluções, Colóides e 
Agregados. 

Resultados e Discussão 
Durante a aplicação do Jogo da Velha 

observou-se que os alunos se sentiram motivados 
em responder as questões de forma diferente do 
habitual. O jogo possibilitou também o 
desenvolvimento de habilidades e competências 
importantes para o crescimento dos alunos, uma 
delas foi o trabalhar em equipe, pois os alunos 
trocaram informações para responder as perguntas 
do jogo, outra não menos importante foi o senso 
investigativo, pois quando não sabiam responder à 
pergunta a equipe tinha o direito de buscar as 
respostas no próprio caderno ou no livro didático, o 
que caracteriza um incentivo à pesquisa.  

 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 1. Jogo da Velha. 

Conclusões 
Concluiu-se que através do jogo, houve uma 

maior participação e interesse dos alunos pela aula, 
facilitando o processo ensino-aprendizagem, visto 
que este só é eficiente se o aluno estiver motivado a 
aprender. Possibilitou ainda, avaliar os alunos de 
forma eficiente, através de suas atitudes e 
desempenho durante a avaliação do jogo. Assim o 
jogo constitui um recurso pedagógico infalível, e 
que deve estar vinculado ao currículo escolar. 
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