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RESUMO: O ensino de Física e Química pode ser tornar mais envolvente quando os conteúdos da 

disciplina são relacionados com o mundo real, considerando que o conhecimento deve ser utilizado 

pelo ser humano como forma de buscar o progresso de maneira sustentável. Nesse sentido, a utilização 

dos mais variados recursos pedagógicos pode contribuir de maneira positiva e significativa para o 

desenvolvimento do raciocínio dessas disciplinas, para a socialização e a interação entre os educandos 

e, principalmente para promover situações de aprendizagem. Assim, o presente artigo objetiva 

apresentar a importância da utilização dos jogos no processo de ensino-aprendizagem como 

instrumentos de ensino motivadores de imenso potencial de sociabilidade e interação, de 

desenvolvimento cognitivo e afetivo, de criatividade e emoção, que podem proporcionar momentos de 

interno interesse por parte dos alunos. Diante do exposto, é possível afirmar que a exploração do 

aspecto lúdico pode tornar- se uma técnica facilitadora na elaboração de conceitos, no reforço de 

conteúdo, na sociabilidade entre os alunos, na criatividade, no espírito de competição e cooperação, 

de modo a tornar o processo de aprendizagem motivador e agradável. 
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INTRODUÇÃO 

 

Mesmo diante de tantas 

ferramentas inovadoras no campo da 

educação, tais como a informática, as 

multimídias, a interação via internet etc., 

tão importantes e em ascendência hoje, o 

professor ainda encontra muitas 

dificuldades em sala de aula, 

principalmente no que diz respeito à 

motivação dos alunos para a 

aprendizagem. 

Sabe-se que uma aula mais 

dinâmica e elaborada requer também 

mais trabalho por parte do educador; no 

entanto, o retorno pode ser bastante 

significativo, de qualidade e gratificante 

quando o docente se dispõe a criar novas 

maneiras de ensinar, deixando de lado a 

comodidade das aulas rotineiras. 

Muitas vezes, o desinteresse do 

educando é atribuído à falta de 

motivação, acarretada pelas 

metodologias de ensino baseadas em 

paradigmas conservadores, isto é, 

fundamentadas na transmissão de 

conhecimentos, com visão de ensino 

fragmentada e que não prioriza a 

complexidade e a visão de um aluno em 

sua totalidade, em que professor e 

educando aprendem juntos, de maneira 

crítica, reflexiva e transformadora. 

Dessa forma, o presente artigo 

objetiva apresentar a importância da 

utilização dos jogos no processo de 

ensino-aprendizagem como instrumentos 

de ensino motivadores de imenso 

potencial de sociabilidade e interação, de 

desenvolvimento cognitivo e afetivo, de 

criatividade e emoção, que podem 

proporcionar momentos de interno 

interesse por parte dos alunos. 

Deve-se considerar que as 

disciplinas de Química e Física, em 

especial, ainda são construídas de forma 

descontextualizada, distantes da prática. 

É importante pois, que o docente desperte 

o interesse do aluno pelos assuntos 

ensinados, e, para isso, é necessária a 

utilização de uma linguagem mais 

atraente, que aproxime os conteúdos o 

máximo possível da realidade de cada 

um, de modo a transformá-los em 

vivência. 

Cada professor tem uma 

metodologia própria e um estilo único de 

realizar o se trabalho, mas nem sempre 

consegue alcançar os seus objetivos 

porque os alunos apresentam 

dificuldades de aprendizagem das formas 

mais variadas. 

 

1 OS JOGOS EDUCATIVOS E 

LUDICIDADE 
 

Os jogos educativos tem se 

tornado atualmente uma alternativa 

metodológica e motivo de pesquisa de 

muitos educadores, tendo em vista que o 
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grande potencial dos jogos educativos é 

despertar o interesse do estudante, 

proporcionando uma educação lúdica, 

que, consequentemente, traz também o 

interesse pelos conteúdos envolvidos nos 

jogos, de modo a favorecer a criação de 

um ambiente motivador para a 

aprendizagem. Nesse sentido, é 

importante esclarecer, que 

 
A educação lúdica, além de 

contribuir e influenciar na 

formação da criança e do 

adolescente, possibilitando 

um crescimento sadio, um 

enriquecimento permanente, 

integra-se ao mais alto 

espírito de uma prática 

democrática enquanto 

investe em uma produção 

séria do conhecimento. Sua 

prática exige a participação 

franca, criativa, livre, crítica, 

promovendo a interação 

social e tendo em vista o forte 

compromisso de 

transformação e modificação 

do meio (ALMEIDA, 2003, 

p. 57). 

 

Os jogos educativos revelam a sua 

importância ao promoverem situações de 

aprendizagem que podem potencializar a 

construção do conhecimento, 

proporcionando a realização de 

atividades lúdicas e prazerosas e 

desenvolvendo a capacidade de 

participação ativa e a motivação. Como 

explica Moyles (2002, p. 21), “a 

estimulação, a variedade, o interesse, a 

concentração e a motivação são 

igualmente proporcionados pela situação 

lúdica”. 

Jogando, o indivíduo se depara 

com o desejo de vencer, o que lhe 

provoca uma sensação agradável, pois as 

competições e os desafios propiciam 

situações que mexem com os impulsos. 

Nesse contexto Kishimoto (2009) aponta 

que 

 

A utilização do jogo 

potencializa a exploração e a 

construção do conhecimento, 

por contar com a motivação 

interna, típica do lúdico, mas 

o trabalho pedagógico requer 

a oferta de estímulos externos 

e a influência de parceiros, 

bem como a sistematização 

de conceitos em outras 

situações que não jogos 

(KISHIMOTO, 2009, p. 37). 

 

Diante da afirmação de 

Kishimoto (2009), se deve ressaltar que 

os jogos educativos são apenas 

alternativas didáticas, pois o estudante 

não constrói o seu conhecimento 

simplesmente por meio de jogos. 

É importante que os jogos 

educativos sejam utilizados como 

instrumentos de apoio, constituindo 

elemento útil tanto na introdução quanto 

na fixação e na avaliação de conteúdos 

apreendidos anteriormente. Em 

contrapartida, se pode afirmar que essa 

ferramenta de ensino pode ser instrutiva 

quando transformada numa disputa 
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divertida que consiga, de forma sutil, 

contribuir para o desenvolvimento 

cognitivo do estudante. Portanto, “o jogo 

não pode ser visto, apenas, como 

divertimento [...], pois ele favorece o 

desenvolvimento físico, cognitivo, 

afetivo, social e moral” (KISHIMOTO, 

2009, p. 95). 

Em se tratando de jogos no 

ensino, é fundamental a existência de 

uma relação entre o jogo e a 

aprendizagem que seja marcada pelo 

envolvimento tanto do professor quanto 

do aluno. Nesse envolvimento, ambos 

podem ser inseridos, à sua maneira, no 

processo de ensino-aprendizagem e 

experimentar o prazer das apropriações 

necessárias para a aquisição de 

conhecimentos. 

É possível perceber, mediante 

experiencias na área educacional, que 

estudo e brincadeira ainda ocupam 

momentos distintos na vida dos alunos e, 

dessa forma, o lúdico perde os seus 

referenciais e o seu real significado. 

Além disso, a exploração do aspecto 

lúdico, bem como a utilização de jogos 

educativos em sala de aula, ainda é 

limitada a poucos educadores, talvez por 

ser uma técnica que exige mais trabalho 

por parte do professor, seja na 

construção, seja na aplicação dos jogos 

ou, ainda pela própria opção 

paradigmática do docente. 

Muitas vezes, o professor não 

entende o estudante simplesmente porque 

não o conhece. A necessidade de ensinar 

os conteúdos é tão grande e tão cobrada 

que o educador acaba esquecendo, ou até 

mesmo ignorando, que os alunos também 

tem seus problemas e emoções. 

É válido ressaltar que os alunos 

necessitam de muito mais do que 

simplesmente ouvir, escrever e resolver 

atividades que atendam ao currículo 

proposto para o ano letivo. Assim é 

possível ir além e proporcionar a eles 

momentos de harmonia, diversão e 

brincadeiras, em busca da aprendizagem 

e da convivência saudável com as suas 

próprias emoções (FIALHO, 2013). 

É essencial que o professor 

busque sempre novas ferramentas de 

ensino, procurando diversificar as suas 

aulas e, assim, torná-las mais 

interessantes e atraentes para os seus 

alunos. 

O trabalho com jogos vem atender 

a essa necessidade como opção 

diferenciada que pode ser utilizada de 

várias formas e em diversos momentos de 

ensino. 

Os jogos educativos podem 

contribuir para o desenvolvimento de 

habilidades físicas ligadas tanto aos 

movimentos do corpo quanto ao uso dos 

sentidos. De acordo com Dohme (2008, 

p. 80), “nesta segunda categoria estão os 
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jogos de observação, que trabalham com 

a astucia, memória, identificação de 

semelhanças, diferenças e composição de 

conjuntos”. 

A habilidade intelectual também 

pode ser desenvolvida por meio dos 

jogos, ou seja, “os jogos podem provocar 

o desenvolvimento intelectual de forma 

direta usando- se jogos cujo objetivo 

requeira inteligência e raciocínio e de 

forma indireta usando-se o raciocínio 

estratégico para a conquista de um 

objetivo que poderá ser físico, artístico 

etc.” (DOHME, 2008, p. 82). 

A aplicação de jogos educativos 

propicia uma interação natural entre os 

alunos, com momentos de grande 

vivência em que há a manifestação de 

indagações, a formulação de estratégias e 

a verificação de erros e acertos para 

futuras reformulações e planejamentos de 

novas ações. Dessa maneira, é possível 

dizer que esse recurso pedagógico pode 

contribuir também para o 

desenvolvimento social. 

 

2 O PROFESSOR COMO 

MEDIADOR DA ATIVIDADE 

LÚDICA SOB O PARADIGMA DA 

COMPLEXIDADE 

 

A constituição da práxis docente 

se contempla na capacidade que o 

professor tem para refletir, criar e buscar 

alternativas práticas a partir de sua 

vivência no dia a dia em sala de aula. Na 

relação dialética e conflituosa entre teoria 

e prática que ocorre no cotidiano escolar 

é que o docente tido como iniciante 

aprende a ser efetivamente professor. 

Mudanças em práticas 

pedagógicas exigem a postura e o 

dinamismo de educadores curiosos e 

entusiasmados abertos a novas 

descobertas, que queiram motivar e 

dialogar e, principalmente, que trabalhem 

tendo como base um paradigma inovador 

ou da complexidade. 

O paradigma da complexidade 

desafia o professor a pensar e 

desenvolver sua práxis contemplando 

múltiplas tendências, a admitir e entender 

as conquistas dos diferentes períodos e 

agregá-las à sua prática docente. Tal 

paradigma exige metodologias 

diferenciadas tanto no ato de ensinar 

quanto no ato de aprender. Behrens (2007, 

p. 445), afirma que “o paradigma 

inovador, emergente ou da 

complexidade, propõe uma visão crítica, 

reflexiva e transformadora na Educação e 

exige a interconexão de múltiplas 

abordagens, visões e abrangências”. A 

autora ressalta que, 

 

A prática pedagógica em 

todas as áreas de 

conhecimento tem disso 

desafiada pela necessidade  

de buscar o paradigma da 

complexidade na tentativa 

de superar a visão dualista e 
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reducionista que ainda 

perdura na prática 

pedagógica de muitos 

professores que atuam nas 

universidades (BEHRENS, 

2007, p. 445). 

 

Portanto, os docentes que 

desenvolvem uma prática pedagógica 

voltada para a transformação buscam a 

cada dia novos métodos de ensinar e 

novas maneiras de resgatar o interesse do 

estudante pelo aprender. Conforme 

Moran (2008, p. 29), “os grandes 

educadores atraem não só pelas suas 

ideias, mas pelo contato pessoal. Dentro 

ou fora da aula, chama a atenção. Há 

sempre algo surpreendente e diferente no 

que dizem, nas relações que estabelecem, 

na forma de olhar, de comunicar-se, de 

agir”. 

A utilização de jogos no processo 

de aprendizagem de Física e Química 

exige um professor que organize 

situações de ensino que possibilitem ao 

aluno a tomada de consciência com 

relação ao significado do conhecimento a 

ser adquirido e que entenda o jogo como 

uma alternativa diferenciada para o 

aprendizado. 

Partindo desses pressupostos, 

segundo Moura (2009), é preciso entender 

que 

 

O professor vivencia a 

unicidade do significado do 

jogo e de material 

pedagógico, na elaboração da 

atividade de ensino, ao 

considerar, nos planos 

afetivos e cognitivos, os 

objetivos, a capacidade do 

estudante, os elementos 

culturais e os instrumentos 

(materiais e psicológicos) 

capazes de colocar o 

pensamento da criança em 

ação (MOURA, 2009, p. 84). 

 

Desse modo, o papel do educador 

é o de mediador da ação pedagógica, o 

sujeito que organiza, intervindo quando 

necessário, de maneira a auxiliar o aluno 

nas atividades diversas, inclusive na 

prática com jogos, favorecendo a 

aprendizagem. 

Como o jogo constitui uma ação 

educativa, cabe ao professor “organizá-la 

de forma que se torne atividade que 

estimule auto estruturação do estudante” 

(MOURA, 2009, p. 85). 

Portanto, a utilização de jogos no 

ensino de Física e Química, assim como 

de outras disciplinas, pode contribuir 

tanto para a formação do estudante 

quanto para a formação efetiva do 

professor, pois, observando as tentativas 

de erros e acertos daquele, este poderá 

buscar meios de aprimoramento em sua 

práxis pedagógica. 

Freire (2009) deixa uma reflexão 

básica com relação à dinâmica desse 

processo 
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Toda prática educativa 

demanda a existência de 

sujeitos, um que, ensinando, 

aprende, outro que, 

aprendendo, ensina, daí o seu 

cunho gnosiológico; a 

existência de objetos, 

conteúdo a serem ensinados e 

aprendidos; envolve o uso de 

métodos, de técnicas, de 

materiais, implica, em função 

de seu caráter diretivo, 

objetivo, sonhos, utopias, 

ideais (FREIRE, 2009, p. 69). 

 

Ao escolher atividades lúdicas 

para trabalhar conteúdos de Física e 

Química, é preciso que o professor tenha 

muitos claros os objetivos que pretende 

alcançar com o jogo proposto, garantindo 

que este não seja visto pelos estudantes 

apenas como divertimento e, ao mesmo 

tempo, que esteja de acordo com a faixa 

etária na qual se encontram os alunos. 

Assim, segundo Campos, Bortoloto e 

Felício (2002), 

 

O jogo ganha um espaço 

como a ferramenta ideal da 

aprendizagem, na medida em 

que propõe estimulo ao 

interesse do estudante, 

desenvolve níveis diferentes 

de experiência pessoal e 

social, ajuda a construir suas 

novas descobertas, 

desenvolve e enriquece sua 

personalidade, e simboliza 

um instrumento pedagógico 

que leva o professor à 

condição de condutor, 

estimulador e avaliador da 

aprendizagem. 

A inserção do lúdico em práticas 

educativas pode proporcionar uma série 

de vantagens e desvantagens que, com 

base em autores como Kishimoto (2009), 

Machado et al. (1990) e Corbalán (1996) 

e nas investigações de Grando (2000, p. 

35), “devem ser refletidas e assumidas 

pelos educadores, ao se proporem a 

desenvolver um trabalho pedagógico com 

os jogos”. 

Tendo como base as afirmações 

de Grando (2000), nas figuras a seguir 

serão apontadas de forma sintetizada e 

por meio de mapas conceituais, as 

vantagens e as desvantagens quanto à 

inserção do lúdico em contextos 

educacionais. 

A figura 1 apresenta, na forma de 

um mapa conceitual, algumas das 

vantagens da utilização de jogos 

educativos em práticas educativas tanto 

para o ensino de Química quanto para o 

ensino de outras ciências. 

 

Figura 1 – Vantagens dos jogos 

educativos 

 
Fonte: Grando (2000). 
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O mapa conceitual da figura 2 

aponta algumas das desvantagens da 

utilização de jogos educativos em práticas 

de ensino, apresentadas mais como alerta 

aos professores que utilizam essa 

metodologia, pois compreendem 

situações possíveis de serem evitadas. 

 

Figura 2 – Desvantagens dos jogos 

educativos 

 
Fonte: (2000). 

 

Diante das vantagens 

proporcionadas pela utilização dos jogos 

em contextos educacionais e das 

desvantagens que apontam o professor 

como o principal responsável pelo 

sucesso ou insucesso dessa metodologia 

de ensino, torna-se fundamental elucidar 

que a opção pelo uso de jogos educativos 

como alternativa ao trabalho docente 

implica uma série de cuidados, 

principalmente com relação às regras 

exigidas para uma aplicabilidade efetiva. 

Assim, será apresentado na seção 

seguinte os cuidados que o educador deve 

ter ao levar um jogo para a sala de aula. 

 

 

 

3 PRECAUÇÕES NA UTILIZAÇÃO 

DE JOGOS COMO ALTERNATIVA 

À PRÁTICA DOCENTE 

 

Os jogos no ensino de Física e 

Química podem introduzir uma 

linguagem especifica, que aos poucos 

pode incorporar conceitos formais e 

apresentar informações importantes, 

levando o aluno a criar significados para 

os conceitos físicos e químicos. 

 

O jogo, como promotor da 

aprendizagem e do 

desenvolvimento, passa a ser 

considerado nas práticas 

escolares como importante 

aliado para o ensino, já que 

colocar o estudante diante de 

situações de jogo pode ser 

uma boa estratégia para 

aproximá-los dos conteúdos 

culturais a serem veiculados 

na escola, além de poder estar 

promovendo o 

desenvolvimento de novas 

estruturas cognitivas 

(MOURA, 2009, p. 80). 

 

Assim, esse importante aliado 

pode contribuir, em especial para a 

aprendizagem de conceitos de física e 

química, porém a aplicação de jogos em 

sala de aula exige que o professor tome 

alguns cuidados, como os examinados a 

seguir, apontados por Fialho (2013): 

 

 Experimentação dos jogos – é 

fundamental que o docente teste o 

jogo antes de levá-lo aos estudantes 
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com o intuito de serem evitadas 

surpresas indesejáveis durante a 

execução da atividade, observando se 

as questões envolvidas estão corretas 

e se as peças do jogo estão completas. 

Experimentando o jogo, o educador 

pode, também, definir o número de 

grupos e de componentes que poderá 

formar para a efetivação da atividade, 

além de computar o tempo necessário 

para a realização dela. 

 

 Síntese dos conteúdos 

mencionados em cada jogo – 

geralmente, o jogo é apresentado aos 

alunos quando estes já têm 

conhecimento dos conteúdos 

envolvidos na atividade; portanto, 

antes de ser iniciado o jogo 

propriamente dito, é importante que 

o docente faça um comentário breve 

sobre os conteúdos que estarão 

presentes na atividade. Quando o 

jogo é utilizado como assunto 

introdutório, não há necessidade 

dessa síntese; 

 

 Verificação das regras – quando o 

aluno não compreende as regras, ele 

perde o interesse pelo jogo. Dessa 

forma, as normas devem ser bem 

claras e sem muita complexidade, a 

fim de motivar o aluno, buscando-se 

o seu interesse pelo desafio, pelo 

desejo de vencer e, 

consequentemente, pela 

aprendizagem. 

 

 A pontuação nos jogos – esse 

requisito é muito importante, pois 

constitui um fator motivacional 

muito marcante, uma vez que 

provoca desafios dentro do jogo. A 

pontuação suscita no educando o 

sentimento de competição e, por não 

querer perder, ele se esforça para 

resolver a problemática do desafio, 

justamente para conseguir a melhor 

pontuação e vencer o jogo. Nessa 

disputa, o aluno se apropria dos 

conteúdos envolvidos no jogo com 

diversão. 

 

 Proposta de atividades 

relacionadas ao conteúdo dos jogos 

– esse item é opcional, pois cada 

professor tem uma maneira de 

desenvolver as suas atividades e de 

conduzir as suas aulas, mas, 

dependendo do jogo desenvolvido 

com os alunos, é interessante que o 

docente prepare antecipadamente 

algumas atividades relacionadas aos 

conteúdos envolvidos no jogo, para 

que este tenha realmente um valor 

significativo, um objetivo 

educacional e didático. No entanto, 

não se pode exagerar na quantidade 
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de atividades, pois dessa forma o 

aluno também pode perder o 

interesse pelo jogo por sentir-se na 

obrigação de jogar apenas para 

aprender. 

 

Se o professor tomar esses 

cuidados, perceberá que o jogo tem muito 

a contribuir no processo de ensino-

aprendizagem. 

Para finalizar será deixado como 

sugestão, um jogo que pode ser aplicado 

na aula de Química, que ao que abordar a 

tabela periódica, através do jogo Pif-Paf 

de Química, objetiva estimular o 

raciocínio logico, aperfeiçoando a 

capacidade de concentração, exercitando 

a memória e o raciocínio, facilitando com 

isso a aprendizagem. 

 

 Jogo Pif-Paf de Química – A Tabela 

Periódica 

 

Para que os alunos entendam a 

importância da organização dos 

elementos químicos na construção da 

tabela periódica atual, Fialho (2013) 

propôs um jogo de cartas onde o aluno 

pode aprender brincando. 

 

Como jogar cartas é uma 

atividade divertida, 

interessante e atrativa, 

possibilita momentos 

prazerosos e uma 

socialização muito grande. O 

estudante aprende brincando, 

pois, sua atenção encontra-se 

voltada ao jogo. Por meio de 

jogos com cartas, o aluno 

busca muitas alternativas, usa 

o raciocínio pra desenvolver 

estratégias, sempre no intuito 

de vencer. E, nessa situação 

do querer vencer, ele acaba 

refazendo conceitos e, sem 

perceber aprende (FIALHO, 

2013, p. 109). 

 

Desse modo, sabendo que os 

jogos com cartas são muito comuns no 

meio estudantil e a atração dos alunos por 

esse tipo de jogo é enorme, o professor 

pode apresentar um tema em Química, 

assim como em outras disciplinas, 

utilizando por exemplo o jogo Pif-Paf, 

para revisar e/ou reforçar conteúdos, 

contribuindo dessa forma para a 

aprendizagem do aluno, 

Assim, no jogo Pif-Paf de 

Química, conforme Fialho (2013), cada 

aluno é responsável pelo conhecimento 

do tema envolvido no jogo, pois não há 

parceria; trata- se de um jogo em que o 

bom observador cria as estratégias a 

serem utilizadas para vencer. “Embora 

seja atribuída a esse jogo uma origem 

indefinida e existam jogos muitos 

parecidos em outros países, pesquisas 

indicam que o mais provável é que seja 

mesmo uma criação brasileira” 

(FIALHO, 2013, p. 102). 

Esse jogo normalmente é 

disputado com a utilização de dois 
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baralhos, com exceção dos curingas. 

Partindo do princípio de que “as pessoas 

elaboram o novo conhecimento e o 

entendimento com base no que já sabem 

e naquilo em que acreditam” (Bransford; 

Brown; Cocking, 2007, p. 27), o jogo Pif-

Paf pode ser utilizado como uma opção 

diferente para relacionar, fixar e/ou 

revisar alguns metais importantes, bem 

como os semimetais, os não metais e os 

gases nobres, isto é, algumas das 

classificações da tabela periódica. 

Assim, o Pif-Paf pode ser 

adaptado aos conteúdos de química 

citados, porém é essencial que o 

professor faça um breve comentário para 

recordar esse conteúdo. É valido ressaltar 

também a importância e a relevância de 

se propor ao aluno um jogo que explore 

a tabela periódica, pois, compreendendo 

a sua organização, torna-se “possível 

retirar inúmeras informações e prever 

facilmente algumas propriedades dos 

elementos. Assim, o ensino da tabela 

periódica não pode deixar de se iniciar 

pelo estudo da sua organização” 

(RAMOS, 2004, p. 49). 

Para realização do jogo Pif-Paf de 

Química sugere-se que sejam utilizados 

os seguintes elementos da tabela 

periódica: 

Metais: Lítio, sódio, potássio, rubídio, 

césio, frâncio, berílio, magnésio, cálcio, 

estrôncio, bário, rádio, escândio, titânio, 

vanádio, cromo, manganês, ferro, 

cobalto, níquel, cobre, zinco, gálio, índio, 

tálio, alumínio, estanho e chumbo; 

Semimetais: Carbono, nitrogênio, 

oxigênio, flúor, fosforo, enxofre, cloro, 

selênio, bromo, iodo e ástato; 

Não metais: Boro, silício, 

germânio, arsênio, antimônio, telúrio e 

polônio; Gases nobres: Hélio, neônio, 

argônio, kripronio, xenônio e radônio. 

É importante enfatizar que o 

objetivo proposto pelo jogo é revisar o 

conteúdo químico, aprimorando esses 

conhecimentos. Além disso, pretende-se 

estimular o raciocínio logico, 

aperfeiçoando a capacidade de 

concentração, exercitando a memória e o 

raciocínio, facilitando com isso a 

aprendizagem. Na confecção do Pif-Paf 

de Química, são necessários os materiais 

da lista que segue: cartolina, tesoura, 

canetas coloridas, com quatro cores, por 

exemplo: vermelha (metais), verde 

(semimetais), amarelo (não metais) e azul 

(gases nobres). 

De posse do material, orienta-se 

que o professor observe os seguintes 

procedimentos, considerando as medidas 

em tamanho normal de uma carta de 

baralho convencional: recortar 104 

retângulos com as medidas de 5,5 cm de 

largura por 8,5 cm de altura; escrever os 

metais escolhidos na cor vermelha, os 

semimetais na cor verde, os não metais 
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em amarelo e os gases nobres em azul. 

Para esse jogo é necessário confeccionar 

dois baralhos iguais. 

Regras do jogo: O professor deve 

observar atentamente as regras do Pif-Paf 

de Química, pois é um jogo que exige um 

pouco mais de atenção dos alunos por 

apresentar regras mais minuciosas. 

 

- O Pif-Paf de Química pode ser jogado 

por grupos de 4 a 8 participantes; 

- Os 2 jogos de baralhos são colocados na 

mesa; 

- Um dos baralhos é usado para designar 

quem dará as cartas, ou seja, cada 

participante pega uma carta do monte 

escolhido e aquele que tirar uma carta 

diferente de todos é quem dará as cartas. 

Se uma rodada não for suficiente, faz-se 

necessária uma nova rodada, até que isso 

aconteça. Por exemplo: se 3 participantes 

tirarem metal e apenas 1 tirar não metal, 

este último é quem dará as cartas. 

- O aluno que dará as cartas deve 

embaralhar os 2 baralhos juntos e 

distribuir 9 cartas para cada participante. 

- De posse das cartas, cada participante 

observa se já tem formação para o início 

do jogo, colocando os metais lado a lado 

e fazendo o mesmo com os não metais, os 

semimetais e os gases nobres. 

- Inicia a jogada o participante que estiver 

imediatamente à direita do carteador. 

- O iniciante do jogo compra uma carta do 

monte, o qual deve ficar voltado para 

baixo. 

- Se a carta lhe servir, o iniciante fica com 

ela e descarta a que não lhe favorece. 

- O próximo jogador pode comprar a 

carta que foi descartada pelo iniciante ou, 

se esta não lhe servir, comprar uma do 

monte e assim sucessivamente. 

- O jogo se compõe da seguinte formação: 

combinação de 3 cartas (trinca). 

- Formações do jogo: combinação de 

uma trinca – 3 cartas cujos elementos 

pertençam à mesma classificação – ou 

sequência – 3 cartas dispostas 

sequencialmente nesta exata ordem: 

metal, semimetal e não metal. Ou seja, os 

naipes são substituídos pelas 

classificações. 
 

- Ganha a rodada o jogador que formar 3 

trincas, porém, em razão da porcentagem 

maior de metais, o estudante só pode 

formar 2 trincas utilizando elementos 

dessa classificação e 1 trinca utilizando 

elementos de outra classificação, além 

das 3 sequências; no entanto, a sequência 

também pode ser combinada com 1 ou 2 

trincas, dependendo da estratégia de 

formação de cada aluno. 

Pontuação: 

- Cada participante inicia o jogo com 10 

pontos. 

- O jogador que bater com 9 cartas, ou 

seja, 3 trincas ou 3 sequências ou ainda 
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trincas combinadas com sequências, 

permanece com a pontuação atual e os 

demais 1 ponto cada um. 

- O participante que bater com as 10 

cartas permanece com a pontuação atual e 

os demais perdem 2 pontos cada. Como 

acontece isso? São estratégias do jogo: às 

vezes, o aluno já está com a partida ganha 

em mãos, mas prefere esperar aparecer 

outra carta de mesma classificação para 

bater com as 10 cartas, pois assim ganha 

mais pontos. 

- Vence o jogo quem fizer o maior número de 

pontos. 

- O professor estipula quantas rodadas serão 

necessárias para o jogo, conforme seu 

objetivo da aula. 

 

CONCLUSÃO 

 

Uma aula dinâmica, elaborada e 

motivadora requer mais trabalho por parte 

do professor; no entanto, é possível que 

haja um retorno significativo e gratificante 

se ele se dispuser a criar novas maneiras 

de ensinar, inserindo em sua prática 

pedagógica metodologias diversificadas, 

aliadas a materiais didáticos inovadores 

que levem o aluno a querer aprender. 

A partir do exposto no presente 

artigo se pode compreender que a eficácia 

do processo de ensino-aprendizagem 

depende, entre outros fatores, de um 

conhecimento adequado da parte do 

professor, sobre os temas que deverá 

abordar relacionados com a realidade do 

aluno, além de estratégias pedagógicas 

utilizadas em sala de aula. 

Por isso, é importante que o 

professor esteja sempre se atualizando, e 

em constante formação, a fim de ajudá-lo 

a aprimorar seus conhecimentos, tanto na 

área pedagógica quanto nos temas de 

Física e Química. 

Assim, enfatiza-se que a 

exploração do aspecto lúdico pode tornar-

se uma técnica facilitadora na elaboração 

de conceitos, no reforço de conteúdo, na 

sociabilidade entre os alunos, na 

criatividade, no espírito de competição e 

cooperação, de modo a tornar o processo 

de aprendizagem motivador e agradável. 
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