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Palavras Chave: fórmulas estruturais, jogos didáticos, funções orgânicas. 

Introdução 

O jogo didático LUDI QUI: estruturando fórmulas 

químicas foi projetado considerando o princípio 

básico
1
 que este deveria ter uma estrutura similar 

àquela do objeto de conhecimento cuja 

aprendizagem é necessária ao jogador para que ele 

atinja o seu objetivo de ganhar o jogo. 

 

Objetivo pedagógico do jogo: montar estruturas 

de substâncias orgânicas, usando dois baralhos de 

52 cartas, nas quais estão representados símbolos 

químicos (H, C, N, e O) e fórmulas de radicais 

orgânicos (metil; etil; n-propil; isopropil, fenil, etc.).  

 

Regras do jogo: quatro jogadores, organizados em 

duplas, recebem individualmente onze cartas e são 

separados dois montes, também com onze cartas - 

“morto”. Após a distribuição, as cartas que sobrarem 

ficam disponíveis sobre a mesa para serem 

compradas a cada jogada. O jogador compra uma 

carta, verifica quais as combinações que pode fazer 

com ela e descarta sobre a mesa uma carta que não 

lhe interessa. Cada jogador, em sua vez, poderá 

baixar uma combinação de cartas que forme uma 

estrutura química possível. Em jogadas 

subsequentes, as cartas podem ser utilizadas para 

formar novas estruturas ou para rearranjar 

estruturas já existentes. O 1° jogador a “bater” pode 

pegar todas as outras cartas que estiverem 

constituindo um “morto”. Se o 2° jogador a “bater” 

não for da mesma dupla do 1°, ele pode pegar todas 

as cartas do outro “morto” e o jogo segue como 

antes. O jogo termina quando uma dupla que já 

pegou o “morto” voltar a bater. Ganha o jogo a dupla 

que fizer o maior número de pontos. 

 

Pontuação no jogo: 

 20 pontos para o nome de cada substância 

química cuja estrutura foi construída; 

 50 pontos para cada estrutura química formada 

por menos de dez átomos e 100 pontos para as 

formadas por dez ou mais átomos. 

 100 pontos para cada jogador que “bate o jogo”; 

 Menos 50 pontos, se a soma do n° de átomos 

das cartas não descartadas for < 10 e menos 

100 pontos, se esta soma for = ou > 10. 

 

Aplicação do jogo: foi aplicado em duas turmas do 

2° ano do EM, cada uma com cerca de 32 alunos, 

divididos em grupos de 4 alunos, em uma escola da 

rede pública estadual no Rio de Janeiro. Ao final, os 

grupos foram solicitados a opinar sobre o jogo. 

Resultados e Discussão 

Algumas das opiniões dos grupos a respeito do jogo 

são apresentadas a seguir. 

1-  “Foi muito legal, uma maneira diferente de 

aprender! Produtivo e educativo de uma 

maneira descontraída.” 

2- “Muito legal, um jeito diferente de aprender e 

testar nossos conhecimentos.”  

3- “Achamos o jogo muito interessante. Estimula a 

memorização e o aprendizado da química, além 

de ser divertido.” 

4- “Achamos o jogo interessante. Estimula a 

lembrar das ligações químicas.” 

5- “Gostamos muito, nos ensina a montar cadeias 

e organizá-las a cada partida, assim 

aprendemos as funções com mais facilidade.” 

6- “O jogo foi uma forma bem descontraída e 

divertida de estudar as funções orgânicas.”  

7- “Nós achamos o jogo uma atividade 

interessante, pois diferente da lista de 

exercícios, é um jeito divertido de aprendermos 

a matéria (fixarmos).”  
8- “Essa forma de aprendizado é bastante 

interessante pra estimular os nossos 
conhecimentos. Muito show!” 

 

 
Figura 1. Algumas das estruturas químicas 
montadas pelos alunos em sala de aula 

Conclusões 

O jogo criado atendeu às expectativas de um jogo 

didático: é divertido e é capaz de ensinar através 

dessa diversão. Pode ser utilizado para revisar, 

consolidar ou avaliar funções orgânicas. 
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