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O jogo, além de ser um meio divertido, é um meio extrovertido das práticas em 
equipe e para demostrar a afetividade dos educandos. Para analisarmos o jogo 
com um conceito propício nos cursos jamais podemos deixar que este devesse 
ter ao mesmo tempo a função divertida e didática na mesma relação. É de 
base geral que a Química é vista, por uma grande parte dos educandos, como 
uma matéria apenas de decoração de fórmulas, conceitos e contas sem 
utilidade no dia a dia. É correto que em muitos casos são importantes uma 
fixação para conseguimos fazer a uso no cotidiano e, nada mais superior que 
uma prática divertida que se precisa de concentração sem a mesma atenção 
geralmente presente nos testes comuns. A aplicação de jogos tem apresentado 
de maneira fortemente na transformação da educação tradicional da Química, 
o que vem sendo desenvolvido cada vez mais por diferentes autores no campo 
da educação. Os jogos têm a tendência não só de fixação de assuntos, mas a 
persuasão ao raciocínio lógico, ao conhecimento decisivo, à observação e à 
formação da educação. O jogo de dominó é uma das distrações mais diversas 
na vida dos brasileiros sendo mais relativo ao interesse do uso de tal meio 
educacional nas aulas de bioquímica. O objetivo principal deste projeto é 
analisar uma nova base para o ensinamento da Química, é fundamental 
também que se demonstrem os princípios aplicados. O uso de princípios 
alternativos corresponde um apoio didático que o educador dispõe para tornar 
o desenvolvimento ensino e aprendizagem mais eficaz. Desta maneira, o atual 
trabalho foi feito para promover os estudantes, educadores, nas aulas de 
bioquímica, estimulando a importância por este conhecimento que é tão 
importante e impressionante. Então, o jogo de dominó de aminoácidos 
essenciais faz parte de um dos conceitos que é considerado de certa maneira 
uma complexidade dificultosa na disciplina de bioquímica o mesmo jogo 
estimulou de uma forma fascinante, incentiva e competidora para os 
acadêmicos da universidade, facilitando o mérito de aprendizagem. Para a 
elaboração do “Dominó” foi utilizado papel cartolina e poliestireno.  
Foram selecionados os aminoácidos essenciais e algumas dicas do próprio 
aminoácido, ou seja, as funções. Numa turma de 15 acadêmicos foi aplicado o 
jogo do Dominó dos aminoácidos essenciais em 2 (dois) momentos corridos de 
apresentação. No início formou equipes para a partida. As regras do Dominó 
dos aminoácidos essenciais são as seguintes na primeira peça tem em um lado 
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a estrutura do aminoácido fórmula geral RCH(NH2)COOH com algumas dicas 
na outra parte a função de um aminoácido  essencial e assim iramos 
relacionando as estruturas com suas devidas funções sendo que algumas 
modificações devem ser observadas, tais como as peças devem ser 
embaralhadas de modo que os participantes não vejam os aminoácidos 
sucessivamente as peças devem ser distribuídas e o qual possuir a peça da 
estrutura do aminoácido de acordo com a formula geral RCH(NH2)COOH irá 
iniciar o jogo para pontuar, o jogador terá que dizer o nome do aminoácido e a 
próxima dica formada, caso o jogador erre a peça ou o nome do composto, os 
5 (cinco) pontos irão para o jogador oponente, o jogador que terminar primeiro 
as peças iniciará o próximo  jogo já o campeão será aquele que atingir o maior 
placar, ou também, ao concluir um jogo. Por meio das informações observadas 
pudemos compreender que a maioria dos acadêmicos não gosta das aulas de 
bioquímica usando apenas livros e slides, de acordo com a maioria dos 
acadêmicos precisa de recursos diferenciados no ensino deste estudo. Os 
jogos constituem uma grande parte da posição dos acadêmicos como um 
estímulo nas aulas de química, grande parte dos acadêmicos comprovou que o 
dominó dos aminoácidos essenciais, é um método divertido para o 
conhecimento da química. Pela análise deste projeto, é expressa a perspectiva, 
por participação dos acadêmicos, de jogos aptos para o conhecimento da 
Química. Portanto neste método estabelece o esforço e a disputa dos 
acadêmicos. Podemos analisar nitidamente que o Dominó dos aminoácidos 
essenciais, no desenvolvimento de ensino aprendizagem, é um processo de 
principal influência em uma sala de aula, sendo este um dos recursos 
adequado e conhecidos para incentivar os acadêmicos de química. O jogo 
usado neste projeto vem como uma possibilidade muita adequada na 
associação educando e educador para estimular as aulas de química. 
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