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RESUMO 

 

Este trabalho relata a aplicação de um jogo didático, esse jogo é uma ótima proposta para o ensino 

de Química, pois abordará o conteúdo de funções orgânicas, o qual visa colaborar como 

instrumento de dinamização e facilitação do processo de aprendizagem. Pois o jogo é uma excelente 

ferramenta, que permiti aos alunos desenvolver competências que possam proporcionar a 

construção do conhecimento de forma expressiva, lúdica e prazerosa, o que auxiliará no 

desenvolvimento do individuo. O trabalho será desenvolvido em uma turma do 3º ano do ensino 

médio do turno da tarde da E.E.E.M Acy Barros localizado no município de Marabá-Pa. Com o 

intuito de despertar nos alunos do 3º ano do ensino médio o interesse pelo estudo de Química 

Orgânica através da aplicação do jogo didático ´´Dados Orgânicos´´. A metodologia utilizada será a 

aplicação de um jogo sobre o assunto de funções orgânicas, além da aplicação de testes. Espera-se 

atrair a atenção e curiosidade dos alunos pelo ensino de Química Orgânica e almeja também 

auxiliar os professores de Química no trabalho em sala de aula priorizando assim uma melhor 

forma de compreender o assunto Química Orgânica. 
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INTRODUÇÃO 

 

A importância da utilização de metodologias diferenciadas no ensino de química é 

inquestionável, e deveria ocupar lugar central no ensino, pois a utilização dessas metodologias 

contribui para a melhoria da qualidade desse ensino.   O jogo didático pode ser utilizado como uma 

metodologia onde mostra os assuntos trabalhados em sala de aula, mas também pode ser utilizada 

na solução de dificuldades, tornando deste modo à atuação dos educandos mais intensiva. 

Atualmente, a abordagem lúdica por meio de jogos educacionais, segundo (DOMINGOS, 

2010) vem sendo muito utilizada como ferramenta pedagógica. A ideia da criação de jogos 

específicos como método de ensino, tem mostrado ótimos resultados nas literaturas educacionais / 
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pedagógicas. 

O uso do lúdico para ensinar diversos conceitos em sala de aula pode ser uma maneira de 

despertar o interesse intrínseco do ser humano e, por consequência, motivá-lo para que busque 

soluções e alternativas que resolvam e expliquem as atividades lúdicas propostas (OLIVEIRA & 

SOARES, 2005). 

Neste sentido, considera-se como uma alternativa viável e interessante a utilização dos jogos 

didáticos no Ensino de Química, pois este material pode preencher muitas lacunas deixadas pelo 

processo de transmissão-recepção de conhecimentos, favorecendo a construção pelos alunos de seus 

próprios conhecimentos (MARCIANO, 2010). 

Visando os problemas encontrados pelos alunos em aprender os conceitos químicos, 

pretende-se executar um jogo educativo voltado para o ensino de Química Orgânica, pretendendo  

identificar  e  trabalhar  as  principais  dificuldades  que  acompanham  os alunos dentro do 

conteúdo e assim tentar amenizá-las. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O público alvo deste trabalho serão os alunos da turma do 3º ano do ensino médio do 

turno da tarde da E.E.E.M Acy Barros, localizado no município de Marabá-Pa. Primeiramente serão 

desenvolvidas pesquisas e observações com esses alunos, anteriormente a aplicação jogo didáticos 

será feita uma explicação teórica sobre o assunto de Química Orgânica, para avaliarmos a 

contribuição do jogo no desempenho dos alunos, serão aplicados testes referentes ao conteúdo.  

Os testes serão entregues antes e após a aplicação do jogo Dados Orgânicos com cinco 

questões objetivas sobre o assunto de funções orgânicas. Aplicaremos o pré-teste com o objetivo de 

avaliar o conhecimento adquirido apenas com a aula de nomenclatura de funções orgânicas. O pós-

teste, composto pelas mesmas questões, consistirá em verificar a evolução dos alunos após a 

aplicação do recurso didático.  

O jogo Dados orgânicos será ministrado pela discente de graduação em química, 

juntamente com a professora da turma, o jogo totaliza quatro dados de seis faces, o dado 1 refere-se 

ao tipo de função orgânica, sendo abordadas as funções: hidrocarboneto, álcool, aldeído, cetona, 

ácido carboxílico e éter. O dado 2 indica o número de carbono, variando de um a seis. O dado 3  é 

referente à posição do grupo funcional, que varia de 1 a 3. O dado 4 é referente ao tipo de ligação, 

sendo ligações simples, dupla e tripla. Caso haja insaturação, o dado 2 será jogado novamente, 
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mas dessa vez para indicar a posição da insaturação.  Será dividido a turma em 3 grupos, um 

dos grupos iniciará lançando o conjunto de dados, na sequência: dado 1, dado 2, dado 3, dado 4, e 

se haver insaturação será jogado o dado 2 novamente. Os grupos terão 1 minuto para pronunciar o 

nome do composto e montar a sua fórmula estrutural. 

 

RESULTADOS ESPERADO 

 

Espera-se atrair a atenção e curiosidade dos alunos pelo ensino de Química Orgânica, 

pois os jogos educativos proporcionam no ambiente escolar momento de interação, diversão, alegria 

e motivação, auxiliando os alunos a participar  ativamente  do  processo  de  ensino  e  

aprendizagem,  assimilando conhecimentos, informações e agrupando valores. O jogo educativo é 

uma excelente metodologia que pode ser utilizada pelos professores para deixar de lado o 

tradicionalismo e trazer a química para o cotidiano dos alunos. 
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