
JOGO DE DOMINJOGO DE DOMINÓÓ NAS NAS 
AULAS DE QUAULAS DE QUÍÍMICAMICA

João Ribeiro Franco NetoJoão Ribeiro Franco Neto
E. E. Cel. Tonico Franco/E. Mun. Machado de AssisE. E. Cel. Tonico Franco/E. Mun. Machado de Assis

Walteno Martins Parreira JWalteno Martins Parreira Júúniornior
ISEPIISEPI––UEMG / UNIMINASUEMG / UNIMINAS



Jogo de Dominó nas aulas de Química - X CEQUI 2009 2

IntroduIntroduççãoão

•• Estudar QuEstudar Quíímica sem uma orientamica sem uma orientaçção ão 
diddidáática pode vir a ser uma atividade tica pode vir a ser uma atividade 
complexa para um aluno, complexa para um aluno, 
principalmente quando estprincipalmente quando estáá concluindo concluindo 
o Ensino Fundamental II ou mesmo na o Ensino Fundamental II ou mesmo na 
primeira sprimeira séérie do Ensino Mrie do Ensino Méédio.dio.
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ComplexidadeComplexidade

Mais de 100 elementos quMais de 100 elementos quíímicosmicos

NomesNomes
SSíímbolosmbolos

Estados FEstados Fíísicossicos

FunFunççõesões
InorgânicasInorgânicas

LigaLigaççõesões
QuQuíímicasmicas
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•• O jogo O jogo éé uma atividade luma atividade lúúdica que dica que 
fornece ao professor uma visão do fornece ao professor uma visão do 
conteconteúúdo aplicado e as dificuldades do aplicado e as dificuldades 
encontradas no seu decorrer. Com encontradas no seu decorrer. Com 
relarelaçção ao aluno, promove uma ão ao aluno, promove uma 
participaparticipaçção mais efetiva, buscando ão mais efetiva, buscando 
sempre um melhor desempenho.sempre um melhor desempenho.
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ObjetivosObjetivos

•• Memorizar sMemorizar síímbolos e nomes dos mbolos e nomes dos 
elementos quelementos quíímicos mais conhecidos;micos mais conhecidos;

•• Exercitar o raciocExercitar o raciocíínio e, por nio e, por 
conseqconseqüüência, a memência, a memóória;ria;

•• Criar um limite a ser seguido com a Criar um limite a ser seguido com a 
aplicaaplicaçção das regras;ão das regras;

•• Ampliar a capacidade dos alunos Ampliar a capacidade dos alunos 
relacionarem em grupos.relacionarem em grupos.
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Referencial TeReferencial Teóóricorico

•• Soares (2003) ao tratar sobre a relaSoares (2003) ao tratar sobre a relaçção ão 
aluno/professor faz a seguinte menaluno/professor faz a seguinte mençção: ão: 
““No mNo méétodo de ensino considerado todo de ensino considerado 
tradicional, htradicional, háá um distanciamento entre um distanciamento entre 
aluno e professor, causado pela idaluno e professor, causado pela idééia ia 
de que o primeiro de que o primeiro éé um transmissor e o um transmissor e o 
segundo um receptsegundo um receptááculo do culo do 
conhecimentoconhecimento””..
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•• Alguns trabalhos envolvendo o uso de Alguns trabalhos envolvendo o uso de 
atividades latividades lúúdicas no ensino de dicas no ensino de 
QuQuíímica têm sido publicados mica têm sido publicados 
recentemente na literatura brasileira recentemente na literatura brasileira 
(Soares, 2003; Oliveira e Soares, 2005; (Soares, 2003; Oliveira e Soares, 2005; 
Soares e Cavalheiro, 2006; Soares e Cavalheiro, 2006; GiacominiGiacomini e e 
cols., 2006).cols., 2006).
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•• Jogo Jogo –– Conceito amplo (+ de 20 Conceito amplo (+ de 20 
citacitaçções no Aurões no Auréélio).lio).

•• Um dos principais problemas Um dos principais problemas 
apontados por vapontados por váários autores que se rios autores que se 
dedicam ao estudo do uso de jogos dedicam ao estudo do uso de jogos 
educativos (ROSAMILHA, 1979; educativos (ROSAMILHA, 1979; 
CARNEIRO, 1990; KISHIMOTO, 1994 CARNEIRO, 1990; KISHIMOTO, 1994 
e 1996; GRANDO, 2000) este 1996; GRANDO, 2000) estáá na na 
grande complexidade em se definir o grande complexidade em se definir o 
que que éé JOGO e qual a sua natureza, em JOGO e qual a sua natureza, em 
virtude da quantidade de significados virtude da quantidade de significados 
ou diversidade de atribuiou diversidade de atribuiçções. ões. 
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•• Ortiz (2005, In: MURCIA, 2005) Ortiz (2005, In: MURCIA, 2005) 
apresenta uma sapresenta uma séérie de definirie de definiçções ões 
baseado em vbaseado em váários autores rios autores 
contribuindo assim para criar um contribuindo assim para criar um 
referencial sobre a etimologia da referencial sobre a etimologia da 
palavra jogo e conclui: palavra jogo e conclui: ““qualquer qualquer 
definidefiniçção não ão não éé mais que uma mais que uma 
aproximaaproximaçção parcial do fenômeno ão parcial do fenômeno 
llúúdico e, dico e, ààs vezes, resultado ou s vezes, resultado ou 
conclusão da teoria que a contempla.conclusão da teoria que a contempla.””
(ORTIZ 2005, In: MURCIA, 2005 p. 18). (ORTIZ 2005, In: MURCIA, 2005 p. 18). 
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•• O jogo de dominO jogo de dominóó, na sua caracter, na sua caracteríística stica 
tradicional, tradicional, éé bem popular no Brasil. bem popular no Brasil. ÉÉ
muito utilizado para brincadeiras com muito utilizado para brincadeiras com 
adultos e crianadultos e criançças. Sua origem as. Sua origem éé
milenar, tendo indmilenar, tendo indíícios de que foi criado cios de que foi criado 
aproximadamente haproximadamente háá 300 anos pelos 300 anos pelos 
chineses. Hchineses. Háá referências de dominreferências de dominóós s 
na Europa a partir do sna Europa a partir do sééculo XVIII. culo XVIII. 
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•• Segundo Soares (2008 p.98), Segundo Soares (2008 p.98), ““o jogo o jogo 
pode mesmo ter sido introduzido na pode mesmo ter sido introduzido na 
ItItáália por Marco Plia por Marco Póólo, ou outros lo, ou outros 
viajantes da viajantes da éépoca. Mas nem todos poca. Mas nem todos 
concordam, sendo que alguns concordam, sendo que alguns 
estudiosos afirmam que o jogo estudiosos afirmam que o jogo 
apareceu espontaneamente em apareceu espontaneamente em 
diversas partes do globo.diversas partes do globo.”” . Com . Com 
relarelaçção ão àà origem do nome, vem da origem do nome, vem da 
expressão latina expressão latina Domino Domino gratiasgratias
(gra(graçças a Deus). as a Deus). 
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MetodologiaMetodologia

•• Foi proposto aos alunos do 9Foi proposto aos alunos do 9ºº Ano do Ano do 
Ensino Fundamental a construEnsino Fundamental a construçção de ão de 
um dominum dominóó para que pudessem para que pudessem 
trabalhar os elementos qutrabalhar os elementos quíímicos mais micos mais 
conhecidos da Tabela Periconhecidos da Tabela Perióódica dos dica dos 
Elementos.Elementos.
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•• Para isso foram escolhidos 28 Para isso foram escolhidos 28 
elementos a partir de uma pesquisa elementos a partir de uma pesquisa 
escolar, onde os alunos pesquisaram e escolar, onde os alunos pesquisaram e 
levaram para a sala de aula, o nome, o levaram para a sala de aula, o nome, o 
ssíímbolo e o estado fmbolo e o estado fíísico sico àà temperatura temperatura 
ambiente de 28 elementos quambiente de 28 elementos quíímicos. micos. 
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•• Ordenou os 28 elementos que mais Ordenou os 28 elementos que mais 
apareceram em todas as pesquisas apareceram em todas as pesquisas 
(resultados). (resultados). 

Tabela 1 Tabela 1 –– RelaRelaçção dos elementos e seus respectivos são dos elementos e seus respectivos síímbolosmbolos

RRáádiodio
RaRa

ArgônioArgônio
Ar Ar 

CCéésiosio
CsCs

ManganêsManganês
MnMn

PotPotáássiossio
K K 

IodoIodo
II

OxigênioOxigênio
OO

ChumboChumbo
PbPb

HHééliolio
He He 

NeônioNeônio
NeNe

CCáálciolcio
CaCa

CarbonoCarbono
CC

FerroFerro
FeFe

HidrogênioHidrogênio
H H 

SilSilííciocio
SiSi

FlFlúúoror
FF

PrataPrata
AgAg

MagnMagnéésiosio
MgMg

EnxofreEnxofre
S S 

CloroCloro
ClCl

AlumAlumíínionio
AlAl

FFóósforosforo
PP

ZincoZinco
ZnZn

CobreCobre
CuCu

MercMercúúriorio
HgHg

SSóódiodio
NaNa

Ouro Ouro 
AuAu

NitrogênioNitrogênio
NN
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•• 6 grupos;6 grupos;
•• Papel contato, cartolina branca, cola, Papel contato, cartolina branca, cola, 

tesoura, giz de cera ou ltesoura, giz de cera ou láápis de cor; pis de cor; 
•• Folha xerocada com os esqueletos a serem Folha xerocada com os esqueletos a serem 

preenchidos (spreenchidos (síímbolo de um elemento com o mbolo de um elemento com o 
seu respectivo nseu respectivo núúmero atômico e do outro mero atômico e do outro 
lado, o nome de outro elemento tamblado, o nome de outro elemento tambéém com m com 
o seu no seu núúmero atômico);mero atômico);

•• Uma maior assimilaUma maior assimilaçção do seu estado fão do seu estado fíísico, sico, 
foram coloridos usando o padrão criado: foram coloridos usando o padrão criado: 
ssóólido lido -- amarelo; lamarelo; lííquido quido –– azul e gasoso azul e gasoso ––
verde;verde;

•• Para resguardar o material foi aplicado papel Para resguardar o material foi aplicado papel 
contato sobre o esqueleto.contato sobre o esqueleto.
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•• ApresentaApresentaçção das regras ão das regras –– discussão para perfeito discussão para perfeito 
entendimento;entendimento;

•• Jogos em grupo de 4 alunos;Jogos em grupo de 4 alunos;
•• As peAs peçças colocadas para baixo e misturadas;as colocadas para baixo e misturadas;
•• Cada participante: 7 peCada participante: 7 peçças (sigilo total);as (sigilo total);
•• Elemento quElemento quíímico mercmico mercúúrio (cor azul) rio (cor azul) –– ininíício do cio do 

jogo;jogo;
•• Cada participante (sentido horCada participante (sentido horáário) coloca uma perio) coloca uma peçça a 

que se encaixe em uma das pontas do jogo. Caso o que se encaixe em uma das pontas do jogo. Caso o 
participante não tenha uma peparticipante não tenha uma peçça, passa a vez para o a, passa a vez para o 
seguinte. Vence aquele que terminar as peseguinte. Vence aquele que terminar as peçças as 
primeiro.primeiro.

•• Se acontecer de todos os participantes passarem a Se acontecer de todos os participantes passarem a 
vez, por não terem o que acrescentar no jogo, vez, por não terem o que acrescentar no jogo, 
mostramostra--se as pese as peçças e somaas e soma--se os nse os núúmeros meros 
atômicos. Vence aquele que tiver a atômicos. Vence aquele que tiver a maior soma maior soma dos dos 
nnúúmeros atômicos nas pemeros atômicos nas peçças em seu poder.as em seu poder.
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ResultadosResultados
Tabela 2 – Principais Elementos com percentuais de indicação – Pré-teste

27%27%IodoIodo35%35%FerroFerro48%48%CloroCloro
28%28%AlumAlumíínionio38%38%FlFlúúoror51%51%NitrogênioNitrogênio

21%21%CobreCobre29%29%SSóódiodio40%40%Ouro  Ouro  55%55%HidrogênioHidrogênio
25%25%PrataPrata34%34%Enxofre Enxofre 44%44%CarbonoCarbono62%62%OxigênioOxigênio

PercentualPercentualElementoElementoPercentualPercentualElementoElementoPercentualPercentualElementoElementoPercentualPercentualElementoElemento

Tabela 3 – Principais Elementos com percentuais de indicação – Pós-teste

50%50%FerroFerro63%63%IodoIodo80%80%NitrogênioNitrogênio
52%52%PrataPrata64%64%AlumAlumíínionio88%88%CloroCloro

41%41%CarbonoCarbono60%60%CobreCobre78%78%MercMercúúriorio100%100%OxigênioOxigênio
47%47%ZincoZinco62%62%CCáálciolcio80%80%Ouro Ouro 100%100%HidrogênioHidrogênio

PercentualPercentualElementoElementoPercentualPercentualElementoElementoPercentualPercentualElementoElementoPercentualPercentualElementoElemento

Início do jogo. Não apareceu 
entre os 14 no pré-teste

Formação da 
água
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ConclusãoConclusão
•• O uso do dominO uso do dominóó éé muito interessante muito interessante 

na aplicana aplicaçção de conteão de conteúúdos que dos que 
busquem uma aplicabusquem uma aplicaçção maior da ão maior da 
memorizamemorizaçção, pois ele faz com que ão, pois ele faz com que 
isso ocorra de uma forma mais leve, isso ocorra de uma forma mais leve, 
fazendo com que o aluno consiga reter fazendo com que o aluno consiga reter 
informainformaçções necessões necessáárias para o seu rias para o seu 
desempenho. desempenho. 

•• Nos exames vestibulares atuais, a Nos exames vestibulares atuais, a 
tabela peritabela perióódica dica éé inserida no caderno inserida no caderno 
de provas mas apenas com o sde provas mas apenas com o síímbolo mbolo 
dos elementos, não apresentando o dos elementos, não apresentando o 
seu nome.seu nome.
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•• O desafio de motivar uma sala de aula O desafio de motivar uma sala de aula 
com algo inovador para os alunos com algo inovador para os alunos éé
sempre prazeroso para um pesquisador sempre prazeroso para um pesquisador 
que busca situaque busca situaçções pedagões pedagóógicas que gicas que 
complementem as suas aulas. complementem as suas aulas. 

•• O trabalho em grupo O trabalho em grupo éé sempre algo sempre algo 
desafiador e acabamos descobrindo desafiador e acabamos descobrindo 
alunos que apresentam lideranalunos que apresentam liderançças em as em 
seus grupos, demonstrando um seus grupos, demonstrando um 
preparo para a vida maior do que os preparo para a vida maior do que os 
outros. outros. 


