
 

II Congresso Online Nacional de Química - CONDEQUI 
Brasil – 27 a 30 de abril de 2020 

ÁREA DE PESQUISA 

Ensino de Química II CONGRESSO ONLINE NACIONAL DE QUÍMICA 

 

ESTUDO DAS FUNÇÕES ORGÂNICAS POR MEIO DE UM JOGO DIDÁTICO 

Edson T. G. de LIMA*1 (IC), Carla V. dos S. SILVA2 (IC), Lindaiany F. MOURATO3 (IC), Francisco D. M. da SILVA4 

(PG), Thiago A. da Silveira5 (PQ). edsonthiagope@hotmail.com 

1UFRPE, Departamento do Pibid Química-UAST, Serra Talhada-PE. 2UFRPE, Departamento do Pibid Química-UAST, Serra 
Talhada-PE. 3UFRPE, Departamento do Pibid Química-UAST, Serra Talhada-PE. 4UFRPE, Departamento do Pibid Química-UAST, 
Serra Talhada-PE. 5UFRPE, Departamento do Pibid Química-UAST, Serra Talhada-PE. 

Palavras-Chave: jogo didático, funções orgânicas, ensino de química. 

Introdução 
A utilização de jogos no ensino de Química vem tornando-se cada vez mais frequente, uma vez que eles 

despertam no aluno habilidades e competências que favorecem a aprendizagem, além de trabalharem a socialização 
e motivarem o trabalho em equipe. Sua aplicação faz com que o professor estimule a motivação dos alunos, tornando-
se sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem, aprendendo e incorporando valores (SOUZA, 2015). 

Movidos pela dificuldade dos alunos da terceira série do ensino médio da Escola Estadual Methódio de Godoy 
Lima, no município de Serra Talhada – PE, em identificar os grupos funcionais em compostos orgânicos, os  bolsistas 
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) de Química da UFRPE/UAST desenvolveram uma 
atividade com o objetivo de promover de maneira lúdica o exercício da identificação de grupos funcionais em compostos 
orgânicos. Através de um Quiz virtual, utilizando a ferramenta Kahoot, mesclado à tradicional brincadeira de “torta na 
cara”, foi realizada uma aula de revisão envolvendo a classificação de compostos orgânicos a partir de um jogo didático, 
que segundo Cunha (2012), é aquele que está relacionado ao ensino de conceitos e conteúdo, contendo regras e 
atividades programadas que podem ocorrer na sala de aula ou no laboratório, mantendo-se um equilíbrio entre a função 
educativa do jogo e a lúdica. 

Metodologia 
Preparou-se um quiz, na plataforma virtual Kahoot, onde em cada pergunta, mostrava-se uma molécula 

orgânica e quatro alternativas, onde o aluno deveria analisar e marcar aquela que correspondesse a função orgânica 
presente na molécula. Para isso, as questões eram projetadas no quadro branco e os alunos respondiam utilizando 
celulares sincronizados com a plataforma. Ao fazerem isso, a mesma mostrava um feedback com a pontuação do 
jogador. 

A turma foi dividia em quatro equipes, onde duas enfrentavam-se por vez, essas definidas através de um sorteio 
realizado. Os jogadores revezavam-se para responder, sendo um de cada equipe por pergunta. Quando um jogador 
errava uma questão, recebia “torta na cara” de seu opositor. 

Resultados e Discussão 
Os alunos levaram alguns minutos da atividade para se adaptarem à dinâmica do jogo. O elemento lúdico e a 

competição foram motivadores, fazendo-os permanecerem ativos, sempre discutindo no grupo e revisando o conteúdo 
enquanto as demais equipes jogavam, de forma que um ajudava o outro, provocando nos alunos um clima de 
entusiasmo, onde surgem dois aspectos: o prazer e o esforço (SOUZA, 2015). 
 A utilização dos recursos tecnológicos chamou a atenção dos participantes, que não conheciam a plataforma, 
e buscaram saber mais sobre como utilizá-la posteriormente. 
 Em avaliação, a maioria da turma aprovou o jogo e solicitou mais atividades do tipo. 
 

Figura 1. Etapas do jogo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerações Finais 
A mesclagem de antigas brincadeiras populares com as novas tecnologias mostrou-se eficiente na revisão 

lúdica de conteúdos químicos, nesse trabalho. Os alunos mostraram-se atraídos e foram receptivos com o jogo, tendo 
um excelente desempenho nas respostas do mesmo. 
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