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O ensino de Química, muitas vezes, pode ser desafiador, tanto pela falta de 
recursos, quanto pela dificuldade de despertar o interesse dos alunos. Com 
isso, muitos docentes têm recorrido a jogos lúdicos como uma alternativa para 
inovar e aprimorar a metodologia de ensino, pois os jogos levam a um 
desenvolvimento pessoal do educando e permitem ao professor atuar como 
condutor, mediador e avaliador da aprendizagem. Dessa forma, com o objetivo 
de tornar o ensino de nomenclatura de hidrocarbonetos mais dinâmico e 
interativo, foi realizado um jogo de passa ou repassa sobre este conteúdo. O 
jogo foi aplicado em uma turma de 3º ano de ensino médio de uma escola 
pública de Itajaí-SC, onde após aulas expositivas e vários exercícios sobre o 
assunto, o jogo foi adotado como forma de revisão e ancoragem do conteúdo. 
Inicialmente, a turma foi dividida em 3 grupos de 6 pessoas, onde cada grupo 
sorteava um cartão que continha a estrutura de algum hidrocarboneto, ao qual 
o mesmo deveria atribuir o nome oficial IUPAC; caso o grupo não soubesse 
nomear o composto deveria passar para o grupo subsequente, e assim por 
diante. Toda vez que fosse atribuído o nome incorreto de determinado 
composto, o grupo, também, deveria passar a vez do jogo para o próximo 
grupo. Caso nenhum dos grupos conseguisse êxito em nomear o composto, 
antes de iniciar uma nova rodada, o grupo que o sorteou deveria arriscar uma 
resposta. A pontuação foi realizada da seguinte maneira: reposta certa dada 
pelo grupo que sorteou a estrutura, vale 3 pontos, resposta certa dada pelos 
outros grupos após a questão ser passada a diante, 2 pontos, resposta certa 
dada após voltar para o grupo inicial, 1 ponto. Através dessa prática, pode-se 
perceber grande participação e assiduidade dos alunos, pois além de tornar a 
aula mais dinâmica, o jogo despertou maior interesse dos educandos e permitiu 
uma maior apropriação do conteúdo devido a troca de conhecimentos entre os 
alunos a respeito das regras de nomenclatura e da forma diferenciada de 
abordagem. Destaca-se que o lúdico traz maior aproximação entre o professor 
e o aluno e dos alunos entre si, e que, além de facilitar a aprendizagem do 
conteúdo, permite o desenvolvimento dos estudantes no aspecto pessoal, 
diminuindo seu medo de errar e questionar. Contudo, é válido ressaltar que, o 
professor deve levar em consideração opiniões, dificuldades e particularidades 
dos seus alunos, mesmo na aplicação de atividades lúdicas. 
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