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Introdução 

Sabe-se que os estudantes possuem pouca 

motivação para o estudo de química, uma vez que 

atribuem a essa disciplina um caráter memorístico, 

tratando-a como algo desestimulante e sem sentido 

(Mortimer et al., 1994).
 

Com o objetivo de 

proporcionar aos alunos uma forma alternativa de 

ensino, foram montados dois jogos onde poderiam 

utilizar não só os conteúdos aprendidos em sala de 

aula, mas também suas experiências do dia-a-dia. 

O primeiro jogo é uma adaptação do “Dominó” para 

o conteúdo de funções inorgânicas. Os alunos 

teriam que formar compostos a partir dos cátions e 

ânions que compõem as peças. O segundo jogo 

baseia-se no jogo Lince®2
 , um jogo infantil 

comercializado. A adaptação tendo como base os 

elementos da tabela periódica pôde ser utilizada 

para que os alunos aprendessem a relacionar 

esses elementos químicos com objetos, alimentos e 

até mesmo fenômenos comuns ao nosso cotidiano. 

Resultados e Discussão 

A Turma foi dividida em dois grupos para a 

aplicação dos jogos. Durante o primeiro jogo, o qual 

foi nomeado Dominó de cátions e ânions, não foi 

observado dificuldades com relação às regras, ou 

ao conteúdo de química relacionado. Os alunos 

sabiam identificar as funções inorgânicas que se 

formavam e suas nomenclaturas. 

 

. 
          Figura 1. Dominó de cátions e ânions. 
 

Durante a aplicação do segundo jogo, denominado 

como Lince Tabela Periódica, notou-se dificuldade 

por parte dos alunos em cumprir com o objetivo do 

mesmo que era relacionar os elementos da tabela 

periódica com suas respectivas cartas. Apesar da 

dificuldade dos alunos, a surpresa ao descobrirem 

certas aplicações dos elementos no cotidiano era 

visível. 

 
                Figura 2. Lince tabela periódica. 
 

Após a aplicação dos jogos foi aberta uma 

discussão a respeito dos mesmos. Os alunos 

alegaram ter gostado mais do dominó de cátions e 

ânions por ser fácil, já que bastava usar seus 

conhecimentos prévios de número de oxidação e 

nomenclatura de funções inorgânicas, que foram 

conteúdos trabalhados pelos professores e 

bolsistas durante aquela semana. Com relação ao 

jogo Lince Tabela Periódica os alunos afirmaram ter 

encontrado dificuldade em relacionar os elementos 

às suas respectivas figuras, pois além de 

desconhecerem algumas aplicações, teriam que  

desenvolver uma relação com a qual não estavam 

acostumados. Apesar da dificuldade do segundo 

jogo alegaram que este era mais interessante, pois 

aprenderam coisas que desconheciam sobre os 

elementos químicos e o cotidiano. 

Conclusões 

Os alunos possuem dificuldade de estabelecer 

relações entre o conteúdo estudado em sala de 

aula e os materiais ou fenômenos da vida cotidiana. 

Segundo o depoimento dos alunos, tal dificuldade 

surge porque a maioria das aulas desenvolvidas 

nas escolas tem caráter tradicional. Os métodos de 

ensino tradicionais normalmente não valorizam o 

raciocínio por desenvolverem ações memorísticas, 

deixando de oferecer aos alunos a oportunidade da 

aprendizagem significativa, através da ligação entre 

os fatos científicos e a realidade vivida. 
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