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Introdução 
 O jogo didático ou pedagógico, utilizado como 

um recurso para preencher lacunas no processo de 
aprendizagem do aluno, têm sua importância 
justificada no ambiente escolar pela sua capacidade 
de impulsionar o aluno a construir ativamente seu 
aprendizado, levando-o ao prazer e ao esforço 
espontâneo1.  

 Reconhecendo a resistência  e a dificuldade dos 
alunos do ensino médio em aprender os conteúdos 
de Química, este trabalho teve como objetivo propor 
dois jogos didáticos contemplando os conteúdos de 
isomeria e nomenclatura de compostos orgânicos, 
como recursos capazes de contribuir para os 
processos de ensino e aprendizagem, facilitando a 
compreensão do conteúdo de forma motivante e 
divertida. 

Metodologia 
  Na disciplina de Projetos em Ensino de Química 

C, do 3º ano do curso de Química Licenciatura, 
surgiram vários momentos de discussões sobre os 
conteúdos de química orgânica contemplados no 3º 
ano do Ensino Médio e a maneira como eles são 
trabalhados em sala de aula. A partir destas 
discussões, percebeu-se que alguns conteúdos são 
repletos de regras e exigem muita memorização, 
tornando as aulas desinteressantes. Dentre vários 
métodos alternativos para as aulas de química, foi 
sugerido aos alunos a elaboração de alguns jogos 
didáticos para serem utilizados como facilitadores 
do processo de ensino-aprendizagem. Foram 
propostos dois jogos , um contemplando o conteúdo 
de isomeria e o outro de nomenclatura.  

Resultados e Discussão 
 Nos livros didáticos do Ensino Médio, o conteúdo 

de isomeria é complexo, pois aborda muitos tipos de 
isomeria que o aluno tem que memorizar. O jogo 
proposto, contempla 5 tipos de isomerias: de 
posição, de função, ótica, de cadeia, e geométrica 
(cis-trans). Ele é formado por 60 cartas organizadas 
em grupos de 5 cartas, onde cada grupo contempla  1 
tipo de isomeria . Os jogadores devem formar trinca 
(conjunto de 3 cartas, duas com estruturas e 1 com o 
nome do tipo de isomeria entre elas), conforme 

observado na figura 1. Ganha o jogo, o aluno que 
formar um maior número de trincas.  

 
 

  O jogo de nomenclatura consiste em 48 cartas, 
divididas em 12 grupos de 4 cartas. Cada grupo 
corresponde a um tipo de grupo funcional. As cartas 
são distribuídas igualmente entre os jogadores (3, 4 
ou 6) e ganha aquele que formar um maior número 
de quartetos (conjunto de 4 cartas do mesmo grupo 
funcional), conforme demonstrado na figura 2. 

   
   Através destes jogos o aluno poderá relacionar a 

estrutura demonstrada nas cartas com sua respectiva 
nomenclatura, além de identificar o grupo funcional 
e ainda determinar quais dos compostos são 
isômeros entre si. 

Conclusões 
  O jogo didático deveria merecer um espaço e um 

tempo maior na pratica pedagógica cotidiana dos 
professores. Futuramente eles serão utilizados na 
escola como um material de apoio que possa tornar 
as aulas de química mais interessantes e menos 
monótonas. 
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