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RESUMO 

 

A falta de motivação e de uma participação ativa dos alunos no processo de ensino e 

aprendizagem que ocorre dentro da sala de aula tem se tornado cada vez mais um 

desafio a ser enfrentado pelos professores da disciplina de Química no Ensino Médio 

(EM), uma vez que o interesse do aluno é um fator fundamental no processo de 

construção do conhecimento.  Dentre os métodos e práticas pedagógicas que surgem 

com a finalidade de facilitar e, ao mesmo tempo tornar mais prazeroso o processo de 

assimilação do saber está a utilização de jogos didáticos. A aplicação de um jogo 

didático de cartas foi a estratégia utilizada para oportunizar a ocorrência de uma 

aprendizagem significativa sobre os conteúdos da Tabela Periódica (TP). Com a 

utilização do jogo, o aprender adquire uma característica lúdica, o que possibilita um 

processo de ensino e aprendizagem mais atrativo e agradável por parte dos 

educandos. Nesse cenário, este trabalho procurou avaliar a relevância da utilização e 

contribuição de jogos didáticos na obtenção do saber pelos alunos sobre a TP. Esta 

pesquisa teve suas etapas desenvolvidas em uma escola pública estadual, da cidade 

Paty do Alferes-RJ, para duas turmas de primeiro ano do ensino médio. A metodologia 

foi desenvolvida por uma sequência de atividades como aulas expositivas, utilização 

do jogo didático desenvolvido neste trabalho, aplicação de questionário com objetivo 

de averiguar a satisfação dos alunos quanto a utilização do jogo didático e um 

questionário avaliativo contendo perguntas fechadas, aplicadas ao tema TP. As 

observações e dados apurados nesta pesquisa apontaram que a utilização do jogo 

didático como proposta pedagógica colaborou para o desenvolvimento de aulas 

diferenciadas da tradicional metodologia de ensino o que incentivou uma participação 

mais efetiva dos alunos, facilitando não só na ocorrência de uma aprendizagem 

significativa sobre os conteúdos da TP, mas também de outras habilidades 

educacionais como raciocínio, convivência e pró-ativismo. Um dos dados observados 

por meio do questionário avaliativo mostrou que a maioria dos alunos, ao resolverem 

as questões contidas na avaliação diagnóstica, apresentou um percentual de 

pontuação acima de 70% do valor total da nota atribuída ao teste que foi de 20 pontos. 

O jogo didático desenvolvido neste trabalho é o produto educacional disponibilizado e 

direcionado aos professores de Química do ensino médio e áreas afins. 

 

Palavras-chave: Tabela Periódica. Aprendizagem Significativa. Jogos Didáticos. 



ABSTRACT 

 

The lack of motivation and active participation of students in the teaching and learning 

process that takes place within the classroom has increasingly become a challenge 

to be faced by teachers in the subject of Chemistry in High School (MS), since the 

student's interest is a fundamental factor in the knowledge construction process. 

Among the teaching methods and practices that emerge in order to facilitate and, at 

the same time, make the process of assimilation of knowledge more enjoyable is the 

use of educational games. The application of a didactic card game was the strategy 

used to make possible the occurrence of a significant learning about the contents of 

the Periodic Table (TP). With the use of the game, learning acquires a playful 

characteristic, which enables a more attractive and enjoyable teaching and learning 

process on the part of students. In this scenario, this work sought to assess the 

relevance of the use and contribution of educational games in obtaining knowledge 

by students about TP. This research had its stages developed in a state public school, 

in the city Paty do Alferes-RJ, for two classes of first year of high school. The 

methodology was developed through a sequence of activities such as lectures, use 

of the didactic game developed in this work, application of a questionnaire in order to 

ascertain the satisfaction of students regarding the use of the didactic game and an 

evaluative questionnaire containing closed questions, applied to the TP theme. . The 

observations and data found in this research pointed out that the use of the didactic 

game as a pedagogical proposal collaborated for the development of differentiated 

classes from the traditional teaching methodology, which encouraged a more 

effective participation of the students, facilitating not only the occurrence of a 

significant learning about the students. TP content, but also other educational skills 

such as reasoning, coexistence and pro-activism. One of the data observed through 

the evaluation questionnaire showed that most students, when solving the questions 

contained in the diagnostic evaluation, had a percentage of scores above 70% of the 

total value of the score attributed to the test, which was 20 points. The didactic game 

developed in this work is the educational product made available and directed to High 

School chemistry teachers and related areas. 

 

Keywords: Periodic Table. Meaningful Learning. Educational Games.
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1 INTRODUÇÃO 

  

A falta de motivação e participação dos alunos no processo de construção do 

conhecimento que ocorre dentro da sala de aula tem se tornado, cada vez mais, um 

desafio a ser enfrentado no processo de ensino-aprendizagem na disciplina de 

Química no Ensino Médio (EM). Situação que não parece ser uma exclusividade do 

ensino de Química, estando presente em praticamente todas as disciplinas 

pertencentes ao currículo escolar do nível médio. 

Um dos motivos apontados por Castro et al. (2015) que contribuem com essa 

situação de desinteresse dos estudantes nas aulas de Química é a forma com que se 

estabelece o trabalho docente (vale ressaltar que a menção desse agente 

desmotivador não significa que ele seja o único e, tão pouco, o fator principal do 

problema, mais sim, faz parte de um conjunto complexo de agentes que contribuem 

para ocasionar a situação acima descrita), o qual está baseado no uso de métodos de 

ensino tradicionais, centrados no processo de fixação de conteúdo, símbolos e 

formulas. 

Aumentar a carga de exercícios, insistir em repetições e proporcionar um maior 

número de provas são ações que podem levar ao resultado de notas mais elevadas, 

porém isso não irá garantir o aluno a estar mais preparado para os desafios presentes 

no século 21. O mundo cada vez mais exige que os jovens sejam ativos em seu 

próprio crescimento e influenciadores no ambiente ao seu redor, mas as Instituições 

de Ensino, muitas vezes, ainda estão presas a metodologias tradicionais na 

propagação do saber. Para desenvolver o ser humano da maneira mais plena 

possível, faz-se necessário estabelecer uma gama de estratégias educacionais de 

aprendizagem moldáveis, inclusivas e desafiadoras. 

Nessa perspectiva, em meio às inúmeras situações problemas inerentes ao 

papel educacional atribuído ao professor, dentre elas, conseguir lidar com o novo 

cenário escolar/educativo configurado pelos novos desafios advindos da chegada do 

século 21, uma das habilidades mais necessárias aos docentes dos dias atuais, é a 

capacidade de estimular o aluno no engajamento do seu próprio processo de 

aquisição do saber. Nessa perspectiva Cunha (2012) aponta que:  

 
Durante muito tempo, acreditava-se que a aprendizagem ocorria pela 
repetição e que os estudantes que não aprendiam eram os únicos 
responsáveis pelo seu insucesso. Hoje, o insucesso dos estudantes também 
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é considerado consequência do trabalho do professor. A ideia do ensino 
despertado pelo interesse do estudante passou a ser um desafio à 
competência do docente. O interesse daquele que aprende passou a ser a 
força motora do processo de aprendizagem, e o professor, o gerador de 
situações estimuladoras para aprendizagem (CUNHA, 2012, p.92) 
 

 
Nesse contexto, onde o interesse do aluno passou a ser um fator 

preponderante no processo da aprendizagem, despontam-se diversificadas 

alternativas entre métodos e práticas pedagógicas com a finalidade de facilitar e, ao 

mesmo tempo, tornar mais prazeroso o processo de obtenção do conhecimento. Entre 

as alternativas existentes se destacam as abordagens experimentais, as ferramentas 

(materiais) audiovisuais, os softwares educacionais, as ações lúdicas e/ou jogos 

didáticos, dentre outros (SILVA; MACHADDO, 2010; ARROIO, 2006; MACHADO, 

2016; SOARES, 2004, 2008, 2013, 2015; CASTRO; DIONIZIO; SILVA, 2015; 

SANTOS; ARAUJO, 2017). Aplicações que podem ou, até mesmo, já são empregadas 

no ensino no nível médio.   

Tratando-se especificamente da utilização de jogos didáticos, vários autores 

têm defendido a utilização desse recurso pedagógico, apontando a sua eficácia para 

estimular o interesse e a participação do aluno nas aulas, assim promovendo uma 

melhor assimilação dos conteúdos estudados, como também, estabelecendo uma 

melhor integração social/educativa entre aluno/aluno e aluno/professor (SOARES; 

OKUMURA; CAVALHEIRO, 2003; SOARES, 2004, 2008, 2013, 2015; SANTANA; 

PASSOS, 2004; OLIVEIRA; SOARES, 2005; SANTANA; REZENDE, 2007; CUNHA, 

2012; SOUSA; SILVA, 2012; SOUZA et al., 2014; CASTRO; DIONIZIO; SILVA, 2015; 

FRANCO-MARISCAL; OLIVA-MARTÍNEZ; GIL, 2015; AMARAL; MENDES; PORTO, 

2018). 

Os jogos didáticos, ao serem utilizados no trabalho docente realizado em sala 

de aula, tornam-se ferramentas de grande valor no processo de assimilação do saber, 

em razão de ajudar a promover não apenas o aprendizado do conteúdo curricular 

desejado, mas também contribui para que os alunos desenvolvam competências 

extracurriculares, por exemplo, saber se comunicar de forma adequada, lidar com o 

convívio social, exercer papel de liderança e aprender a trabalhar em grupo, utilizando 

a relação cooperar e competir (MOREIRA; VOGEL; REZENDE,2006). 

Cunha (2012), ao argumentar sobre a utilização de jogos didáticos apontou: 

 
... os jogos didáticos, quando levados à sala de aula, proporcionam aos 
estudantes modos diferenciados para aprendizagem de conceitos e 
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desenvolvimento de valores. É nesse sentido que reside a maior importância 
destes como recurso didático. (CUNHA, 2012, p. 96) 

 

 
Nesse sentido, os jogos didáticos tornam-se materiais de apoio com potencial 

educativo considerável e abrangente por sua propensão em incentivar o discente a 

participar de forma ativa, do seu próprio aprendizado e, por também contribuir no 

processo do desenvolvimento intelectivo e interpessoal do aluno, uma vez que, a ação 

de jogar envolve habilidades cognitivas e socioemocionais (ABED, 2016).  

É importante compreender que o objetivo do uso de jogos didáticos no ensino 

médio não se limita a facilitar o aluno a memorizar os conteúdos apresentados, mas 

sim, ajudar a construir um espaço incentivador às manifestações do raciocínio lógico, 

da reflexão crítica, da autoavaliação, da criatividade, da valorização pessoal, da 

socialidade,  enfim, todos os aspectos relacionados ao processo de construção e/ou 

reconstrução do saber, bem como, ao desenvolvimento pessoal do indivíduo, 

configurando-se em uma aula propensa a uma aprendizagem significativa. 

Vale também ressaltar que a utilização de ações lúdicas permite que o saber 

seja construído de maneira mais prazerosa, tornando assim o ambiente escolar um 

local mais agradável e, com isso, interferindo de maneira positiva até mesmo no 

aspecto disciplinar dos alunos (SOARES; OKUMURA; CAVALHEIRO, 2003). 

Com o objetivo de discutir a relevância desse recurso pedagógico para a 

promoção e melhoria do processo de ensino/aprendizagem em Química, este trabalho 

buscou desenvolver um procedimento metodológico educacional por meio de um jogo 

didático de cartas intitulado “Conquistando a Tabela Periódica” com a finalidade de 

proporcionar aulas mais atrativas e uma aprendizagem significativa a alunos do 

primeiro ano do ensino médio abordando o conteúdo Tabela Periódica (TP).  

Este trabalho foi desenvolvido em duas turmas do primeiro ano do ensino 

médio, sendo o colégio público localizado na cidade de Paty do Alferes - RJ.  

O jogo didático produzido é o próprio Produto Educacional estabelecido para 

ser produzido pelo Programa de Mestrado PROFQUI voltado aos professores de 

Química do Ensino Médio e está disponibilizado no apêndice de B. Trata-se de uma 

adaptação de um jogo comercializado chamado “WAR CARDS”, baseado na ideia de 

guerra de conquistar o território inimigo.  

Ressalta-se que a utilização de jogos didáticos, ou seja, a adição do lúdico no 

processo de ensino e aprendizagem é uma questão muito complexa e abrangente, e 



18 

 

detentora de um vasto material disponibilizado na literatura nos mais distintos campos 

do saber. Sendo assim, o que se pretende com este trabalho não é de explorar a 

totalidade do conhecimento existente sobre os diferentes enfoques das atividades 

lúdicas no ensino, mas abranger e relacionar alguns aspectos importantes que devem 

ser considerados para a sua aplicação em sala de aula e, também, algumas 

percepções dos alunos sobre a utilização e validação como instrumento educacional 

para a prática do ensino de Química. 

 

1.1 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

O primeiro Capítulo deste trabalho, chamado Introdução, expõe de forma breve 

as motivações que levaram ao seu desenvolvimento, com foco nos jogos didáticos 

como recursos motivadores no processo de ensino e aprendizagem sobre a Tabela 

Periódica. 

O Capítulo 2, nomeado de Justificativa, traz, em suas linhas, uma perspectiva 

das dificuldades enfrentadas no processo de ensino da disciplina de química no EM. 

De modo sucinto aponta a motivação para a escolha do tema Tabela Periódica, para 

se trabalhar em conjunto com a aplicação de um jogo didático. Além do mais, mostra 

uma breve explanação de algumas teorias de ensino-aprendizagem que utilizam o os 

jogos didáticos (ações lúdicas), as quais serviram de base teórica às discussões da 

aplicação desse recurso didático sala de aula.  

O Capítulo 3 tem o intuito de mostrar os objetivos que presidem este trabalho. 

O Capítulo 4, denominado de Referencial Teórico, apresenta apontamentos 

referentes a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel que 

posteriormente foi refinada por Novak. Também contempla um resumo da história da 

evolução da construção da atual Tabela Periódica. Adicionalmente, apresenta uma 

breve revisão bibliográfica sobre a utilização dos jogos didáticos na educação, mais 

precisamente no ensino de química. Ao decorrer de seu texto, aborda a relevância e 

eficiência da utilização de ações lúdicas, em particular dos jogos didáticos, como 

recursos educacionais em sala de aula, ferramentas que podem oportunizar uma aula 

mais dinâmica e atrativa facilitando a aprendizagem e também melhorando a relação 

professor-aluno.  

O Capítulo 5, intitulado Metodologia, apresenta o planejamento em relação as 

etapas do desenvolvimento deste trabalho, a distribuição das aulas, a maneira como 
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o conteúdo foi abordado, como o jogo didático construído “Conquistando a Tabela 

Periódica” foi utilizado em sala de aula para auxiliar o aprendizado sobre uma porção 

do conteúdo sobre a Tabela Periódica. Também descreve os recursos que foram 

utilizados para avaliar as metodologias empregadas bem como o jogo didático 

explorado no transcorrer do desenvolvimento deste trabalho, além de, apurar o 

conhecimento assimilado pelos discentes no conteúdo TP e relatar aspectos sociais 

e comportamentais apresentados por eles no processo de ensino e aprendizagem.  

O Capítulo 6, designado de Resultados e Discussão, mostra os principais 

dados apurados ao longo da aplicação deste trabalho, além de uma descritiva 

avaliação destes, evidenciando o processo de ensino-aprendizagem ocorrido nesta 

pesquisa. Serão apontadas, discutidas e aferidas todas as atividades elaboradas e 

aplicadas no desenvolvimento deste trabalho sobre o conteúdo da TP, as quais, 

consistem em aulas expositivas, materiais pedagógicos de apoio, utilização de um 

jogo didático e aplicação de questionários. Dessa forma, as observações e dados 

mostrados em todas as etapas das atividades serão analisados e discutidos 

acareando seus objetivos e resultados. 

O Capítulo 7, que apresenta as Conclusões, estão descritos os principais 

progressos atingidos com este trabalho, além das considerações finais dessa 

dissertação de mestrado. 

O Capítulo 8 descreve as referências que embasaram este trabalho. 
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2 JUSTIFICATIVAS 

 

Ao longo do tempo, trabalhando como professor da disciplina Química em 

colégios públicos, o autor deste trabalho tem se deparado com a falta de interesse e 

motivação dos educandos dentro da sala de aula.  

Ao observar na literatura trabalhos que debatem essa temática, a fim de 

entender este quadro educacional apresentado, verifica-se que a falta de uma postura 

mais ativa dos alunos no processo de construção do saber tem sido um dos principais 

desafios a serem enfrentados pelas instituições educacionais brasileiras nos últimos 

anos (SABATA, 2006; RAMOS; GOETEN, 2015). 

A falta de interesse demostrada pelos alunos na sala de aula pode estar 

relacionada a um conjunto extenso de fatores, dentre eles destacam-se um ambiente 

escolar pouco incentivador para o ensino; insuficiência de material didático para 

aplicação de trabalhos; infraestrutura inadequada; contexto social; a não valorização 

da educação pelos agentes políticos; novas formas de comunicação entre os jovens 

decorrentes das mídias sociais; o acesso facilitado e, praticamente, ilimitado a outras 

fontes de informação além da escola, escassez de leitura e a ausência de um 

pensamento crítico sobre os temas abordados; desmotivação dos educadores 

(SABATA, 2006; RAMOS; GOETEN, 2015; SOARES et al, 2015; REIS, 2012). 

Tratando-se em particular da disciplina de Química, muitos educandos a tem 

classificada de difícil compreensão, o que pode estar relacionado com a tentativa de 

apresentar uma correlação inteligível entre os universos microscópio e macroscópico,  

fazendo-se necessário, por parte do aluno, a apropriação de uma linguagem 

específica para lidar com essa Ciência, envolvendo fórmulas, símbolos e cálculos 

matemáticos, o que acaba gerando, por muitas vezes, obstáculos cognitivos para ele, 

que o leva a desistir de entender os conteúdos (ROQUE e SILVA, 2008).  

Outro aspecto a ser considerado para fomentar o desinteresse, por parte dos 

discentes, nas aulas de Química é a predominância de metodologias e práticas de 

ensino tradicionais, onde os professores são considerados os detentores do saber e 

os alunos considerados apenas receptores, estabelecendo-se uma linguagem 

insatisfatória, sem relação de significado para o educando e muitas vezes 

incompatível com a contemporaneidade (SABATA, 2006; OLIVEIRA, 2017; 

MARCELINO; LINHARES e OLIVEIRA, 2018) 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+):  
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[...] a simples transmissão de informações não é suficiente para que os alunos 

elaborem suas idéias de forma significativa. É imprescindível que o processo 

de ensino-aprendizagem decorra de atividades que contribuam para que o 

aluno possa construir e utilizar o conhecimento. (BRASIL, 2002, p. 90) 

 

Com a finalidade de enfrentar o contexto descrito acima e proporcionar um 

ensino mais significativo e desvinculado da educação tradicional, bem como promover 

uma maior participação do educando na sala de aula, tem surgido várias propostas 

de recursos e metodologias de ensino dentre elas a utilização do lúdico que pode ser 

manifesto em imagens, vídeos, brinquedos, histórias em quadrinhos, jogos didáticos, 

entre outros (SOARES; 2004, 2013, 2015; SANTANA, 2012). Nesse contexto, o 

presente trabalho pretende discorrer sobre a aplicação dos jogos didáticos e sua 

relevância para a promoção do conhecimento (químico). 

Kishimoto (2017, p. 37) declara: “A utilização de jogo no campo do ensino e da 

aprendizagem proporciona condições para maximizar a construção do conhecimento, 

introduzindo as características do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e ação 

ativa e motivadora”. Em consonância com esse pensamento, Luckesi (2005), externa 

que o jogo, a brincadeira, o agir lúdico requer uma entrega total do ser humano o que 

potencializa a ação de aprender.  

Cunha (2012) ao tecer comentários em relação aos jogos, ressaltando e 

explicando os diferentes papeis educacionais que esse recurso pedagógico pode 

assumir, destacou a relevância dos jogos didáticos ponderando que:  

 
A ideia do ensino despertado pelo interesse do estudante passou a ser um 
desafio à competência do docente. O interesse daquele que aprende passou 
a ser a força motora do processo de aprendizagem, e o professor, o gerador 
de situações estimuladoras para aprendizagem. É nesse contexto que o jogo 
didático ganha espaço como instrumento motivador para a aprendizagem de 
conhecimentos químicos, à medida que propõe estímulo ao interesse do 
estudante (CUNHA, 2012, p. 92). 
 

A aplicação de jogo didático, além de se configurar um objeto facilitador para a 

aquisição do saber, também possibilita ao professor estabelecer uma série de 

observações educacionais em relação ao educando, isto é, quando o aluno joga 

permite ao docente perceber algumas características do seu funcionamento interno, 

que fica evidenciado durante a ação de jogar, por exemplo: como ele reage a 

situações favoráveis e/ou adversas, como é seu nível de atenção e comprometimento, 

como se relaciona e se comunica com o educador e com os demais discentes, como 
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recepciona novas informações e as processa e muitos outros aspectos que revelam 

um jeito de ser e de estar no mundo (ABED, 2016).  

Na expectativa das viabilidades educacionais que o jogo pode proporcionar, 

surgem duas questões norteadoras: “O jogo didático realmente auxilia no 

desenvolvimento de uma aula de química mais atrativa para a promoção de uma 

aprendizagem significativa sobre o conteúdo de Tabela Periódica?” e “O aluno do 

ensino médio é, realmente, capaz de perceber as contribuições positivas que a 

utilização do jogo, como uma ferramenta pedagógica, pode apresentar no ensino dos 

conteúdos de Química? 

A utilização desse recurso educacional como ferramenta auxiliadora na 

construção do conhecimento é destacada por diversos autores como um dos 

principais recursos pedagógicos capazes de mediar a estruturação do aprendizado. 

No que tange a autores que abordam essa temática podem ser destacados: Russell 

(1999); Kishimoto (2017); Cunha (2012), Santana (2004, 2008, 2012); Soares (2004, 

2008, 2016); Souza; Oliveira (2012); Joag, (2014); Amaral, Mendes e Porto (2018). 

Mesmo percebendo-se um aumento em trabalho com esse viés, de acordo com 

Soares (2016)  

 

Ainda há poucos grupos trabalhando na área de jogos em ensino de química, 
sempre incorremos em produções endógenas, ou seja, as mesmas pessoas 
quase sempre publicando trabalhos com os mesmos vieses, o que dificulta o 
crescimento da área. (SOARES, 2016, p. 13) 

 
 
Anseia-se que esse trabalho estimule e coopere com professores, em especial, 

os da área de Química, a inserirem novas estratégias de ensino em suas práticas 

pedagógicas, principalmente, a utilização de ações lúdicas na forma de jogos 

didáticos, na possibilidade de proporcionar um melhor desenvolvimento educacional 

do aluno no processo de ensino e aprendizagem. 
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3 OBJETIVO 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver e aplicar o jogo “Conquistando a Tabela Periódica” em aulas de 

química com o conteúdo de Tabela Periódica para estudantes do 1° ano do ensino 

médio de escolas públicas com o intuito de verificar a eficiência e a contribuição da 

aplicação deste recurso pedagógico no processo de ensino-aprendizagem de forma 

significativa. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desenvolver um jogo didático vinculado ao tema Tabela Periódica para ser 

aplicado em sala de aula; 

 Aplicar o jogo em sala de aula de forma a promover uma maior participação 

do aluno durante a aula;  

 Proporcionar aos discentes, uma aula dinâmica e interativa visando melhorar 

o interesse e compreensão do conteúdo por parte dos alunos; 

 Aplicar um questionário a fim de averiguar e analisar algumas percepções 

apresentadas pelos alunos após utilizarem o jogo didático. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A proposta deste tópico é estabelecer o campo teórico que venha abranger os 

tópicos abordados, entre eles: teorias da aprendizagem significativa, o ensino de 

química, ensino da TP, jogos didáticos na educação, utilização de jogos didáticos 

(ações lúdicas) no ensino de química, pontos em que os docentes devem se atentar 

ao aplicar os jogos didáticos em sala de aula.  

 

4.1 APRENDER 

 

Aprender é uma competência inerente ao ser humano, verifica-se isso mediante 

a observância de como o ser humano de desenvolver durante toda a sua existência. 

Percebe-se o aprimoramento das competências humanas nas mais distintas áreas 

que o pertence como motora, intelectual, emocional e social. 

Nesse sentido, na literatura, pode-se encontrar vários pesquisadores que se 

propuseram a estudar e tentar explicar como ocorre o processo de aquisição de 

conhecimento, estabelecendo o que é conhecido como “Teorias da Aprendizagem”.  

De acordo com Moreira (2011), as “Teorias da aprendizagem” são uma 

tentativa humana de procurar sistematizar o campo do conhecimento que se chama 

aprendizagem, ou seja, reflete as ideias de um autor/pesquisador sobre as 

possibilidades de interpretação do que venha a ser a aprendizagem, como ela 

funciona e o porquê. Entretanto, Moreira (2011) deixa claro que, devido às muitas 

formas de conceituar esse termo, ele é usado sem muito rigor.  

Segundo Soares (2004) como forma de facilitar o entendimento sobre o 

conceito de aprendizagem, pode-se dividi-la em três classes gerais a saber cognitiva, 

afetiva e psicomotora. 

 

A aprendizagem cognitiva é aquela que resulta no armazenamento 
organizado de informações na mente do ser que aprende, e esse complexo 
organizado é conhecido como estrutura cognitiva. A aprendizagem afetiva 
resulta de sinais internos ao indivíduo e pode ser identificada com 
experiências tais como prazer, dor, satisfação ou descontentamento, alegria 
ou ansiedade. Algumas experiências afetivas sempre acompanham as 
experiências cognitivas. Portanto, a aprendizagem afetiva é concomitante 
com a cognitiva. A aprendizagem psicomotora envolve respostas musculares 
adquiridas por meio de treino e prática, mas alguma aprendizagem cognitiva 
é geralmente importante na aquisição de habilidades motoras. (SOARES, 
2004, p. 09) 
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Embora apresentadas tais diferenças no enfoque conceitual da aprendizagem, 

percebe-se um entrelaçamento entre elas, o que potencializa um mesmo autor ter os 

seus postulados envolvidos em mais de uma classe. 

 

4.1.1 Aprendizagem significativa  

 

Pesquisas que buscam entender como acontece o processo de construção do 

conhecimento e, consequentemente, encontrar os melhores métodos e recursos de 

aprendizagem são uma constante entre os pesquisadores na área do ensino e esses 

trabalhos representam um material auxiliador relevante na melhora das práticas 

docentes. Dentre as várias teorias de ensino aprendizagem existentes, este trabalho 

destaca a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS).  

A TAS foi proposta pelo psicólogo/pesquisador norte-americano David Ausubel 

(1918-2008). Ponderações sobre a TAS podem ser encontradas em “The Psychology 

of Meaningful Verbal Learning” (1963) e “Educational Psychology: a cognitive view” 

(1968) publicadas pelo próprio Ausubel contendo as ideias fundamentais de sua teoria 

as quais, no ano de 1978, foram revisadas pela obra “Educatiollal psychology” 

publicada com a co-autoria de Joseph D. Novak e Helen Hanesian. Passados mais de 

trinta anos, Ausubel, publica “The acquisition and retention of knowledge: a cognitive 

view” (2000) onde praticamente reafirma suas ideias iniciais sobre sua teoria 

(MOREIRA, 2015; BEBER, PINO, 2017).  

Ausubel propõe a TAS baseada no ponto de vista cognitivista (construtivista), 

entretanto também reconhece a importância da experiência afetiva (humanista) 

(MOREIRA, 2015). 

Aprendizagem Significativa (AS) para Ausubel é um processo pelo qual uma 

nova informação (um novo saber) se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva 

(não ao pé da letra) à estrutura cognitiva já presente no educando, ou seja, este 

processo implica na interação do novo conhecimento a uma estrutura de 

conhecimento específica já estabelecida no indivíduo, na qual ele chamou de conceito 

subsunçor. Nesta perspectiva, o novo saber ganha o seu sentido e o conhecimento já 

existente fica mais rico, melhor estruturado, podendo, inclusive, adquirir novos 

significados (AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1980; AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 

2012, 2015). 
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É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela 
interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa 
interação é não literal e não arbitrária. Nesse processo, os novos 
conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos 
prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva. 
(MOREIRA, 2012, p. 2) 

 

Entende-se por “não arbitrária” quando o conhecimento prévio servir de matriz 

estrutural para a incorporação e o entendimento novos saberes que se “ancoram” em 

saberes especificamente importantes (os subsunçores) já existentes no cognitivo do 

sujeito. Ou seja, é uma relação lógica e explícita entre a nova informação e as 

informações anteriores já assimiladas pelo indivíduo. O termo “substantiva” quer dizer 

que o que é adicionado à estrutura cognitiva já existente no indivíduo é a substância 

do novo saber, ou seja, as ideias passadas e não as palavras precisas que foram 

usadas para expressá-las. Assim, o mesmo conteúdo pode ser apresentado por 

diversas formas, com símbolos diferentes, mas que apresentam entre si equivalência 

em seus significados (AUSUBEL, 2003; MOREIRA e MASINI, 2006). 

As ponderações realizadas sobre a TAS também revelaram um contraponto a 

essa maneira de se aprender uma informação a denominada “Aprendizagem 

Mecânica” (AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1980; MOREIRA 2011). Para efeito de 

melhor comparação entre os tipos de aprendizagem, Moreira (2011) formulou o 

Quadro 1 abaixo: 

  

Quadro 1: Diferenças entre Aprendizagem Significativa e Aprendizagem Mecânica 
 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA APRENDIZAGEM MECÂNICA 

 Aprendizagem é dita significativa 

quando uma nova informação (ideia, 

conteúdo, conceito) obtém significados 

para o educando por meio de uma 

“ancoragem” a importantes porções 

específicas da estrutura cognitiva 

preexistente do sujeito, ou seja, em 

ideias, conteúdos, conceitos, já 

existentes em sua estrutura de saberes 

 É a aprendizagem que ocorre sem 

se correlacionar com os saberes já 

preexistente no indivíduo, não sendo 

gerado significados, portanto é mecânica 

e não significativa.  

 A nova informação (ideia, 

conteúdo, conceito) é retida de forma 

arbitrária e literal na mente do sujeito que 

até consegue, por um período de tempo, 

duplicar ou apresentar o que foi 
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assimilados e estruturados em seu 

cognitivo. 

aprendido de forma mecânica, mas sem 

significado.  

 

 

Para Ausubel a aprendizagem que deveria ocorrer era a significativa, entretanto 

reconheceu que em determinados momentos a mecânica era necessária, 

principalmente em casos que a informação recebida e completamente nova para o 

aluno, ou seja, não existe em sua estrutura cognitiva o local para haver o processo de 

ancoragem (assimilação), mas posteriormente essa aprendizagem mecânica poderá 

se tornar significativa, esclarecendo, também, que esses tipos de aprendizagem não, 

necessariamente, são opostas uma a outro e sim, um processo (AUSUBEL, NOVAK, 

HANESIAN, 1980; AUSUBEL, 2003).  

Como pode ser observado, a estrutura cognitiva é o conjunto, total, de uma 

determinada área particular do saber, formado pelas informações já armazenadas 

pelo indivíduo de maneira organizada, constituindo uma hierarquia conceitual, na qual 

elementos mais específicos de conhecimento são ligados a conceitos mais gerais, ou 

seja, pensando-se no ambiente educacional, estrutura cognitiva é o que o aluno já 

conhece e servirá de base para a compreensão e assimilação de novos conteúdos. 

Vale ressaltar que essa estrutura é modificada, de forma contínua, pela assimilação 

de novas informações. (MOREIRA, 2011) 

Para uma melhor compreensão de como ocorre o processo de aquisição das 

novas informações, Ausubel (2003, p. 2) propôs a “teoria da assimilação”. A Figura 1 

demostra como pode ser explicado o processo de assimilação nas estruturas 

cognitivas do indivíduo (MOREIRA, 2011). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado (MOREIRA, 2011) 

Nova 

informação, 

potencialmente 

significativa 

 

 

Relacionada a, 

e assimilada 

por 

 

Conceito 

subsunçor 

existente na 

estrutura 

cognitiva 

Produto 

interacional 

(subsunçor 

modificado) 

 

a A a’A’ 

Fonte: Adaptado (MOREIRA, 2011) 

Figura 1: Teoria da assimilação de Ausubel 
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Observa-se, então, que a assimilação ocorre quando uma informação a, é 

assimilada a uma estrutura cognitiva já existente A. Percebe-se, também, que além 

da nova informação a própria estrutura cognitiva existente sofre modificações (a’A’), 

ou seja, torna-se mais rica de informações o que servirá de base para assimilações 

de novos conteúdos (MOREIRA, 2011).  

 

4.1.2  Fatores que influenciam na aprendizagem significativa 

 

Na abordagem do processo de aprendizagem significativa, encontram-se 

descritas algumas condições que interferem no processo de aprendizagem 

significativa proposta por Ausubel (AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1980; AUSUBEL, 

2003; NOVAK e CAÑAS, 2010). 

 

a) Disponibilidade de conceito subsunçor adequado na estrutura cognitiva: o 

docente tem o encargo de identificar os conhecimentos prévios (subsunçores) dos 

aprendizes, ou seja, averiguar a existência das estruturas cognitivas que serviram 

de ancoragem às novas informações, antes de iniciar a utilização do material 

potencialmente significativo. Vale ressaltar que para Ausubel esse fator, 

isoladamente, é o mais importante de sua teoria: “O mais importante fator isolado 

que influencia a aprendizagem é o que o aprendiz já sabe. Determine isto e 

ensine-o de acordo.” (AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1980, p 137). Para a 

identificação dos conhecimentos prévios dos alunos o professor poderá adotar a 

estratégia do diálogo com os mesmos ou fazer uso de algum recurso didático, 

como mapa mental, atividade experimental, situações problemas, jogos didáticos, 

entre outros.  

b) Material potencialmente significativo: o docente que almejar a ocorrência da 

aprendizagem significativa, deve organizar um material (conteúdo) escolar que 

potencialize esta aprendizagem, ou seja, deve estar correlacionado à estrutura 

cognitiva já presente no educando. Outro aspecto a ser considerado é que a 

apresentação ou utilização desse material deve partir de ideias mais gerais da 

disciplina e, posteriormente, buscar-se as especificidades. Vale ressaltar que de 

acordo com Moreira (2012, p. 08) “... o material só pode ser potencialmente 

significativo, não significativo: não existe livro significativo, nem aula significativa, 

nem problema significativo, ..., pois o significado está nas pessoas, não nos 
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materiais.”, observa-se que o significado depende mais do aprendiz do que 

necessariamente do material produzido.  

c) O educando precisa ter uma predisposição para aprender: para que a 

aprendizagem significativa ocorra é necessário que o aluno queira, de fato, 

aprender significativamente, ou seja, apresentar uma disposição de se relacionar 

com material (conteúdo) disponibilizado de forma não arbitrária e 

substantiva. Sem o desejo de aprender de forma significativa, o que 

provavelmente ocorre é a aprendizagem mecânica, na qual o aluno memoriza 

uma porção do conteúdo que consegue reproduzir, apenas, por um breve espaço 

de tempo, sem que consiga explica-los de maneira satisfatória ou aplica-los em 

situações distintas das iniciais.  

 

Como pode ser percebido a TAS está formatada na premissa de que a mente do 

indivíduo detém uma estrutura organizada e hierarquizada de saberes (AUSUBEL, 

2003). Essa estrutura sofre modificações sistematicamente à medida que novos 

conhecimentos são assimilados. Nota-se, também, que Ausubel em seus postulados 

se preocupou, essencialmente, com o aspecto cognitivo da aprendizagem, isto é, o 

intelecto do sujeito, não explorando outras dimensões da aprendizagem, por exemplo, 

a afetividade (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980; MORAES, 2007). Entretanto, 

além dos fatores apontados anteriormente nesse tópico do trabalho, Joseph D. Novak 

(1977-1981), ao apresentar um refinamento das ideias de Ausubel, acrescenta 

aspectos do domínio do afeto (humanista) considerando que “Aprendizagem 

significativa subjaz à integração construtiva entre, pensamento, sentimento e ação 

que conduz ao engrandecimento humano” (NOVAK, 1998, p. 15; AUSUBEL; NOVAK; 

HANESIAN, 1980; MOREIRA, 2011) 

Novak parte da ideia de que educação é um conjunto de experiências que 

abrange as áreas cognitivas (pensar), afetivas (sentir) e psicomotoras (atuar/fazer) 

que colaboram com o desenvolvimento do indivíduo para lidar com as situações 

diárias que lhe advém, chegando ao que ele chamou de “Teoria da Educação”, ou 

seja, o educando que está imerso em um processo de aprendizagem deve ter 

considerado, respeitado e integralizado suas ideias, emoções e ações com o propósito 

de estabelecer a aprendizagem significativa e que ela o ajude a estabelecer o seu 

engrandecimento de ser humano. (MOREIRA, 2011, COSTA BEBER, 2018). 
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Novak relata que qualquer evento educativo é constituído de cinco elementos: 

“aprendiz, professor, conhecimento, contexto e avaliação” (MOREIRA, 2011, p. 163). 

Considera-se que todo evento educativo proporciona ao ser humano a aquisição de 

um conhecimento, em um determinado contexto, interagindo com o professor ou com 

algo que o represente. A avaliação está interligada a esses eventos educacionais, 

porque de alguma maneira, muito do que acontece nesse processo depende de uma 

ação avaliativa, aliás, para Novak, muito do que acontece na vida do indivíduo 

depende de avaliação (Moreira, 2011).  As interações dos elementos de um evento 

educacional estão representadas no fluxograma abaixo (Figura 2). 

 

  

  

 

 

 

Observa-se que para a existência de uma aprendizagem significativa, conforme 

Ausubel e Novak idealizaram, o educando deve apresentar uma predisposição para 

aprender, sendo essa predisposição intimamente correlacionada com a experiência 

afetiva do aluno no processo desenvolvido com o evento educativo (MOREIRA, 2011; 

COSTA BEBER, 2018)  

Figura 2: Um mapa conceitual com os cinco elementos de Novak 

Fonte: Adaptado (MOREIRA, 2011) 
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Como pode ser notado, o conteúdo envolvendo a aprendizagem significativa é 

vasto e muito rico, este trabalho não tem a finalidade de apresentar um estudo 

minucioso sobre o tema, entretanto se preocupou em deixar nítido a sua relevância e 

o quão proveitoso pode ser conhecer mais sobre esta teoria para um bom 

desenvolvimento do processo pedagógico ocorrido em sala de aula.  

A partir dessas ponderações, entende-se a possibilidade da criação e utilização 

de um material educacional, na forma de um jogo didático de cartas, para auxiliar o 

professor no desenvolvimento de um trabalho pedagógico onde o aluno se depare 

com a oferta de uma aprendizagem significativa para o estudo do assunto Tabela 

Periódica. 

 

4.2 TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS 

 

A TP demostra uma organização da classificação periódica cujo o arranjo 

pressupõe a existência de uma lei periódica, que constata similaridades na variação 

de propriedades físicas e químicas dos diferentes elementos químicos (TARGINO e 

BALDINO, 2016). 

A TP é uma das mais relevantes criações surgidas para o estudo da Ciência, 

em especial, para a compreensão de muitos conceitos da Química. Segundo Strathern 

(2002, p. 251) a TP permitiu à química ter uma “ideia central sobre a qual todo um 

novo corpo de ciência podia ser construído.”. Nesse sentido, Leite (2019) declara: 

 

A Tabela Periódica dos Elementos Químicos é mais do que apenas um guia 
ou catálogo de todos os átomos conhecidos no Universo; é essencialmente 
uma janela para o Universo, ajudando a expandir nossa compreensão de 
mundo. O desenvolvimento da Tabela Periódica é uma das realizações mais 
significativas da Ciência e um conceito científico unificador, com amplas 
implicações na Química, Física, Biologia, Astronomia e em outras Ciências. 
Ela é um recurso que permite os cientistas prever as características e as 
propriedades da matéria na Terra e no Universo. Diversas áreas tiveram 
impacto revolucionário a partir das contribuições da Tabela Periódica (por 
exemplo, medicina nuclear, estudo de elementos e compostos químicos no 
espaço e na previsão de novos materiais). (LEITE, 2019, p. 702) 

 

Como pode ser observado, a TP é um tema de suma importância não se 

resumindo apenas a um local onde se encontram as representações dos elementos 

químicos, mas sim, um significativo mecanismo de compreensão do mundo. 

Hoje a TP é constituída de 118 elementos químicos distintos (todos que se tem 

conhecimento de sua existência), que estão organizados de forma sistemática em 
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ordem crescente de seus números atômicos facilitando o estudo das suas 

propriedades e características. A ordenação dos elementos químicos na TP se iniciou 

na década de 60, do século XIX e com o passar do tempo novos elementos foram 

sendo incluídos, tendo sua composição conceitual progressivamente modificada e 

ampliada, com o surgimento de novos conceitos, experimentos e métodos durante os 

séculos XX e XXI. (NOVA, ALMEIDA e ALMEIDA, 2009). 

O desenvolvimento da TP caracteriza-se pela contribuição de vários cientistas 

dentre eles, Johann W. Döbereiner, Alexandre-Emile B. de Chancourtois, John 

Newlands, Lulius Lothar Meyer, William Odling, Gustavus Hinrichs e Henry Moseley, 

entretanto o nome mais expressivo é sem dúvidas do químico russo Dimitri Ivanovich 

Mendeleiev que, no ano de 1869, apresentou uma organização de 63 elementos 

químicos agrupados horizontalmente pelas suas propriedade físico-químico e 

verticalmente em ordem crescente de massa atômica. (FERREIRA, 2005; FERREIRA; 

CORREA; DUTRA, 2016; LEITE, 2019; LIMA; BARBOSA; FILGUEIRAS, 2019) 

 

4.3 BREVE HISTÓRIA DA TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS 

 

A história da TP está atrelada as eventuais descobertas dos elementos 

químicos pelos mais diferenciados métodos no decorrer do tempo. Com o aumento 

do número de elementos químicos conhecidos, surgiu a necessidade de buscar as 

correlações existentes entre eles, para compreender suas propriedades, relações e 

reatividades (LIMA; BARBOSA; FILGUEIRAS, 2019).  

 

4.3.1 A descoberta de alguns elementos químicos 

 

A literatura revela que, desde tempos antigos, elementos químicos como prata 

(Ag), ouro (Au), cobre (Cu), chumbo (Pb) e estanho (Sn), já eram conhecidos, 

entretanto somente no ano de 1669 é que ocorreu a primeira descoberta de um 

elemento químico de forma científica quando o alquimista Henning Brand descobriu o 

fósforo (FERREIRA, 2005). A partir deste evento, mediante o avanço de pesquisas 

científicas, vários outros elementos químicos foram sendo descobertos e tendo suas 

propriedades físico-químicas identificadas o que gerou a necessidade de organizá-los 

com o propósito de facilitar os seus estudos (FERREIRA, 2005).   
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Dentre os elementos descobertos nos séculos XVIII e XIX podemos apontar 

vários que são trabalhados amplamente nos conteúdos de química do primeiro ano 

do ensino médio como o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, entre outros, e também 

elementos que, apesar de terem um conteúdo histórico significativo, são menos 

explorados individualmente pelos professores como o vanádio.  

No ano de 1766, foi identificado o hidrogênio pelo britânico Henry Cavendish 

(1731 – 1810), que se valeu dos estudos pneumáticos de Stephen Hales e Joseph 

Black para isolar o gás formado pelo elemento, o qual denominou de “ar inflamável”, 

adicionando ácidos sobre metais já conhecidos como o zinco, cobre e estanho. 

Cavendish fez contribuições fundamentais para o entendimento da composição da 

água (GREENBERG, 2009).  

No ano de 1772, o sueco Carl Wilhelm Scheele (1742 – 1786) descobriu o 

oxigênio, ao produzir um gás, o qual nomeou de “ar de fogo” ou “ar ígneo” por causa 

da chama intensa gerada quando era passado pelo carvão (FERREIRA; CORDEIRO, 

2017). Dois anos depois, o inglês Joseph Priestley (1733 – 1804) identificou o 

oxigênio, por meio do aquecimento da substância mercurius calcinatus (HgO  

vermelho - óxido de mercúrio). O mercurius calcinatus, era alcançado pelo 

aquecimento de mercúrio exposto ao ar ou pela reação do mercúrio com o ácido 

nítrico. (GREENBERG, 2009). Entretanto, mesmo que atualmente seja reconhecido 

de forma correta o descobridor do oxigênio, foi Lavoisier que o chamou de “ar vital” e 

percebeu que o gás produzido na experiência de Scheele era uma substância simples 

de um elemento chave para o atual conceito de combustão. (PEIXOTO, 1998) 

Segundo Peixoto (1998), a descoberta do nitrogênio foi oficialmente revelada 

na tese de doutorado do escocês Daniel Rutherford (1749 – 1819), em 12 de setembro 

de 1772, na Universidade de Edinburgo - Escócia, que o chamou de “ar nocivo” uma 

vez que este não servia para manter a vida o que o fez também ser intitulado como 

“azoto” (do grego, azoti, não vida). Entretanto, o nome nitrogênio foi dado por Jean – 

Antoine Claude Chaptal (1756 – 1832), em 1790, ao perceber que o elemento 

estudado era um constituinte do ácido nítrico e dos nitratos (grego, gênio, formador 

de, nitron, nitratos).  

Vale destacar que ainda, de acordo Peixoto (1998), antes mesmo de sua 

descoberta oficial, o Nitrogênio já havia sido citado como um gás inerte por vários 

outros estudiosos, Leonardo da Vinci, Lavoisier, W. Scheele, Henry Cavendish e 

Joseph Priestley. 
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Segundo Lima, Barbosa e Filgueiras (2019) o primeiro elemento químico 

descoberto no Novo Mundo foi o vanádio pelo mineralogista espanhol Andrés Manuel 

del Río y Fernández (1764-1849). Andrés, em 1974, foi constituído professor de 

mineralogia na Cidade do México, na época capital da Nova Espanha e no ano de 

1801, ao examinar uma amostra de chumbo marrom de Zimapán (plomo pardo de 

Zimapán), mostrou que o material apresentava em sua composição um novo metal 

semelhante ao cromo e ao urânio. Os sais desse metal apresentavam várias cores, 

por isso ele o chamou inicialmente panchromium, entretanto posteriormente modificou 

o nome para erythronium ao perceber que os sais misturados a álcalis ou terras 

ficavam vermelhos por aquecimento ou tratamento com ácidos.  

Ainda de acordo com Lima, Barbosa e Figueira (2019), na Europa fez-se grande 

confusão entre o metal descoberto por del Río e um outro metal novo, a saber o cromo. 

Devido a isso, ficou entendido que o metal apresentado por Andrés se tratava do 

mineral cromo. Tal engano só foi reparado em 1831, quando o químico sueco Nils 

Gabriel Sefström (1787-1845), analisando um mineral de ferro de uma mina sueca, 

conseguiu provar que realmente se tratava de um novo metal e deu-lhe o nome da 

deusa nórdica da beleza Vanadis, devido as belas cores das soluções dos sais de 

vanádio.  

No ano de 1800, o químico/físico italiano Alessandro Volta (1745 – 1827) 

desenvolveu a pilha elétrica, esta invenção possibilitou um grande avanço nos 

métodos de isolamento e descobertas de novos elementos no início do século XIX, 

por exemplo os metais alcalinos e alcalinoterrosos, isolados por meio da eletroquímica 

a partir de seus sais fundidos, em ausência de água (LIMA; BARBOSA; FILGUEIRAS, 

2019).  

Certamente um dos avanços metodológicos mais significativos para a 

descobertas de novos elementos químicos foi o desenvolvimento da espectroscopia 

atômica. Em 1859, o químico Robert Wilhelm Bunsen, inventor do queimador de gás 

comum de laboratório, uniu-se ao físico Gustav Robert Kirchhoff na criação do 

espectroscópio (Figura 3), um instrumento aparentemente simples, mas de um 

potencial fantástico, por permitir a observação da passassem da luz da chama por um 

prisma, o qual a separa diferentes raios que a constituem (FILGUEIRAS,1996).   
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Lima, Barbosa e Filgueiras (2019) apontam que Bunsen e Kirchhoff ao 

descobrirem que, ao passar a luz emitida por um elemento através de um prisma de 

cristal e depois incidi-la sobre um anteparo, resultando no aparecimento de várias 

raias coloridas, em comprimentos de onda muito bem definidos, logo identificaram que 

essas raias seriam uma espécie de impressão digital de cada elemento o que 

permitiria a identificação de quais deles estariam contidos numa amostra excitada, 

que emita luz. Com esse método, eles rapidamente descobriram, em águas minerais, 

dois novos elementos, o rubídio e o césio. (do latim caesius, ou azul celeste) e pouco 

depois também foram assim descobertos o tálio e o índio. A espectroscopia se tornou 

uma técnica analítica importantíssima permitindo, até mesmo, realizar a análise 

química de estrelas, por meio do estudo espectroscópico da luz emitida por elas. 

A espectroscopia viabilizou a descoberta de vários elementos em um curto 

espaço de tempo, incluindo muitos dos que correspondiam aos espaços vazios 

deixados por Mendeleiev em sua tabela periódica que publicada em 1869. Por meio 

da espectroscopia também foram descobertos os lantanídeos que constituíam em 

uma separação extremamente difícil (FILGUEIRAS, 1996). 

 

4.3.2 Os precursores da classificação periódica 

 

Fonte: Figueiras (1996) 

Figura 3: O espectroscópio de Bunsen e Kirchhoff 
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Como pode ser observado no tópico anterior, houve um acúmulo considerável 

de elementos que passaram a ser conhecidos a partir do Século XVIII. À medida em 

que novos elementos haviam sido descobertos também foram sendo identificadas as 

relações existentes entre eles o que não só tornou possível, mas também gerou a 

necessidade de ordena-los de um modo lógico e útil (LIMA; BARBOSA; FILGUEIRAS, 

2019).   

 

4.3.2.1 Antoine Lavoisier (1789) 

 

A primeira tentativa, devidamente registrada, de organização dos elementos 

químicos foi realizada pelo químico Antoine Lavoisier (1743-1794) que descobriu e 

identificou alguns dos primeiros elementos químicos e, em 1789, apresentou em seu 

famoso livro “Tratado Elementar de Química”  uma tabela contendo uma lista de 33 

elementos (Figura 4) divididos em conjuntos gases, metais, não-metálicas e terrosas, 

mas não conseguiu estabelecer uma propriedade que os diferenciasse (NOVA, 

ALMEIDA e ALMEIDA, 2009; LEITE, 2019). 
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Lima, Barbosa, Figueiras (2019) apresentam uma detalhada descrição da 

tabela de Lavoisier, revelando que a “Tabela das Substâncias Simples” estabelece  

uma classificação de elementos em quatro grupos, sendo que dois componentes, 

atualmente, não são reconhecidos como elementos (a luz e o calórico), três eram 

identificados por ele de “radicais” (muriático, fluórico e borácico), os quais ele julgava 

de forma acertada a existência de elementos ainda não identificados e isolados, e 

cinco eram chamados “bases” a saber cal, magnésia, barita, argila, sílica, que ele 

também entendia conter elementos ainda não isolados na época. 

De acordo com Lima, Barbosa e Figueiras (2019), os quatro grupos de 

elementos apresentados por Lavoisier são: 

Figura 4: Tabela dos 33 elementos de Lavoisier 

Fonte: Lima; Barbosa; Figueiras (2019) 
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Grupo 1: contém cinco elementos, “substâncias simples que pertencem aos 
três reinos e que podem ser vistos como elementos nos corpos”. Estes 5 
elementos são: luz, calórico, oxigênio, azoto e hidrogênio.  
Grupo 2: contém seis elementos, definidos como “substâncias simples não-
metálicas oxidáveis e acidificáveis”. São eles: enxofre, fósforo, carbono, 
radical muriático, radical fluórico e radical borácico.  
Grupo 3: este é o maior grupo, constando de 17 elementos, chamados 
“substâncias simples metálicas oxidáveis e acidificáveis”: antimônio, prata, 
arsênio, bismuto, cobalto, cobre, estanho, ferro, manganês, mercúrio, 
molibdênio, níquel, ouro, platina, chumbo, tungstênio e zinco.  
Grupo 4: este grupo, consta de cinco “elementos”, nenhum dos quais 
propriamente elementar, como o próprio Lavoisier declara no texto. Estes 
cinco membros são descritos como “substâncias simples salificáveis”: cal, 
magnésia, barita, alumina e sílica. Lavoisier estava correto em supor a 
existência de verdadeiros elementos nessas substâncias, assim como havia 
presumido quanto aos três radicais do grupo 2. (LIMA; BARBOSA; 
FIGUEIRAS, 2019, p. 1127) 

 

Como pode ser observado, a tabela de Lavoisier apesar de conter sugestões 

de elementos que hoje desconsideradas, representou um importante ponto de partida 

na ideia de encontrar uma estrutura de classificação para os elementos. Vale destacar 

que a organização de tabela que Lavoisier apresentou foi baseada em características 

e propriedades que as substâncias elementares apresentavam, em virtude de que 

ainda não se tinha ideia da natureza descontinua da matéria, pois a Química 

permanecia exclusivamente macroscópica (NOVA, ALMEIDA e ALMEIDA, 2009). 

Lavoisier e outros personagens como Proust (1754-1826) e Richter (1762-

1807) compuseram os conhecimentos sobre as reações químicas, estabelecendo 

princípios fundamentais que são conhecidos como as leis que regem as massas dos 

reagentes químicos durante uma reação. Entretanto essas leis, apesar de ilustrarem 

uma realidade experimental, não explicavam os fatos relatados (TOLENTINO; 

ROCHA-FILHO; CHAGAS, 1997). 

 

4.3.2.2 John Dalton 

 

Em 1804, John Dalton (1766-1844) apontou a possibilidade de todas 

substâncias serem formadas por partículas indivisíveis, às quais chamou de “átomos”. 

Cada espécie de átomo teria um peso atômico característico cujos valores refletiam-

se nas determinações de massa feitas pelos químicos, assim surge a conhecida “lei 

das proporções múltiplas”, que, ao ser posta à prova no campo experimental, foi 

confirmada, evidenciando a existência de átomos com massas próprias e invariáveis 

(TOLENTINO; ROCHA-FILHO; CHAGAS, 1997). 
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No ano de 1828, Dalton elaborou uma tabela (Figura 5) contendo 

representações de símbolos de vários elementos conhecidos na época, ele os listou 

em ordem crescente de seus pesos atômicos, descrevendo as características de cada 

um deles e compostos por eles formados. No entanto, percebeu-se que essa tentativa 

de ordenação (classificação) não fazia muito sentido, uma vez que os elementos que 

apresentavam propriedades semelhantes tinham valores de pesos atômicos muito 

distantes entre eles (BARRETO et al., 2016). 

 

 

 

4.3.2.3 Johann Dõbereiner (1829) 

 

Após o surgimento da teoria atômica, percebeu-se a possibilidade de haver 

uma relação entre as massas atômicas e algumas propriedades dos elementos. 

Assim, no ano de 1829, o químico alemão Johann Dõbereiner (1780-1849), estudando 

Figura 5: Representação dos átomos Dalton 

Fonte: Greenberg (2009) 
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as características morfológicas de vários elementos químicos, observou que ao se 

organizar um conjunto formado por três elementos com propriedades semelhantes, 

um deles (o elemento central) poderia ter o valor do seu peso atômico aferido pela 

média aritmética das massas atômicas dos elementos das extremidades, por 

exemplo, massa do átomo de estrôncio correspondia, aproximadamente, à média 

aritmética das massas atômicas do cálcio e do bário; o que o levou a formular a Tríade 

de Dõbereiner (Quadro 2) (FERREIRA, 2005; LIMA; BARBOSA; FILGUEIRAS, 2019). 

 

Quadro 2: Tríade de Dõbereiner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhece-se que Döbereiner também realizou algumas suposições 

arbitrárias como desconsiderar o conjunto formado pelos elementos carbono, 

nitrogênio e oxigênio, mesmo tendo o nitrogênio o seu peso atômico equivalente a 

média dos pesos atômicas dos outros dois, pelo fato de eles não serem metais (LIMA; 

BARBOSA; FILGUEIRAS, 2019). 

 

4.3.2.4 Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois (1862) 

 

No ano de 1862, o geólogo francês Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois 

(1820-1886) apresentou uma forma de tabela em formato de espiral cilíndrico 

conhecida como parafuso telúrico (Figura 6), sendo o primeiro a identificar 

propriedades periódicas dos elementos. Este arranjo demostrava que certos 

elementos possuíam propriedades químicas semelhantes que repetiam em intervalos 

regulares e ordenavam-se em uma linha vertical tendo seus pesos atômicos 

Fonte: Adaptado (FERREIRA, 2005) 
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identificados na parte externa do cilindro (LEITE, 2019; GONZAGA; MIRANDA; 

FERREIRA, 2020). 

 

 

 

Chancourtois organizou os elementos químicos de acordo com seus pesos 

atômicos em sentido crescente, na superfície de um cilindro em que os elementos 

preenchiam uma linha que formava uma hélice com um ângulo de 45º em 16 seções 

(Figura 6). Devido a Chancourtois ter sido um geólogo sendo o seu trabalho divulgado 

em uma conjuntura geológica, o Parafuso de Telúrio não chegou ao conhecimento 

dos químicos de modo geral. (LIMA; BARBOSA; FIGUEIRAS, 2019) 

 

4.3.2.5 John A. R. Newlands (1863) 

 

Nos anos de 1863 e 1866 o químico inglês John A. R. Newlands (1837-1898) 

publicou trabalhos que culminaram em uma nova proposta de organização dos 

elementos químicos conhecida como Lei das oitavas (Quadro 3). Ele estruturou os 

Figura 6: Parafuso Telúrico de Chancourtois 

Fonte: Lima; Barbosa; Figueiras (2019) 
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elementos em um quadro formado por sete colunas ordenadas de forma crescente ao 

valor da massa atômica e no qual era estabelecida uma relação em que um dado 

elemento químico apresentava propriedades semelhantes às do oitavo elemento 

seguinte (FERREIRA, 2005)  

 

 

 

 Segundo Lima, Barbosa e Figueiras (2019) a progressão numérica dos 

elementos apresentada na tabela de Newlands poderia ser identificada como uma 

sequência de “números atômicos”, muito antes que essa expressão viesse a aparecer. 

Entretanto apesar do trabalho conter a ideia inicial de algo relevante que surgiria 

futuramente, ele foi extremamente criticado, principalmente pelo não funcionamento 

da periodicidade quando se levava em conta os elementos de transição, o que 

ocasionou em tentativa frustrada de publicação na Chemical Society, em Londres, 

tendo suas hipóteses menosprezadas pelo Prof. George Carey Foster (1835-1919), 

que questionou Newlands se ele também havia tentado organizar os elementos na 

ordem de suas letras iniciais e a partir daí estabelecer deduções químicas. Barreto et 

all (2016) afirma que, apesar de ter sido ridicularizado pela Sociedade de Química de 

Londres, Newlands propõe uma classificação ordenada, em que se baseia as ideias 

iniciais da tabela periódica atual (BARRETO et al., 2016) 

O trabalho de Newlands só veio a ser reconhecido muitos anos depois do 

sucesso alcançado pela tabela proposta por Mendeleev, quando a Royal Society lhe 

concedeu a Medalha Davy pelas ideias pioneiras apresentadas na “Lei das Oitavas”. 

(LIMA; BARBOSA; FIGUEIRAS, 2019) 

Fonte: Disponível em <https://www.tabelaperiodicacompleta.com/historia-da-tabela-eriodica/> 
Acesso 26 fev. 2020. 

Quadro 3: Tabela de Newlands “Lei das Oitavas” 
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4.3.2.6 Julius Lothar Meyer (1870) 

 

Durante o século XIX, segundo Tolentino, Rocha-Filho e Chagas (1997), ocorria 

entre os químicos uma intensa polêmica sobre os pesos atômicos e os pesos 

equivalentes, que só veria a ser solucionada a partir de 1860, com a realização do 

Congresso de Karlsruhe (Alemanha), sendo este o primeiro congresso científico 

internacional na área de Química, com a participação de 140 químicos de vários 

países, tendo sido convocados para tentarem resolver essa polêmica. Entre eles 

estavam Julius Lothar Meyer (1830-1895) e Dimitri Ivanovich Mendeleiev (1834 – 

1907) que posteriormente publicariam propostas de tabelas periódicas bastante 

semelhantes.  

No Congresso de Karlsruhe o professor italiano Stanislao Cannizzaro (1826-

1910) mostrou uma definição nítida sobre os pesos atômicos baseada nas ideias 

esquecidas de Avogadro de 1811, que não eram considerada por grande parte dos 

químicos, apresentando uma solução possível para o problema dos pesos atômicos x 

pesos equivalentes, no seu artigo “Sunto di un Corso di Filosofia Chimica” publicado 

no II Nuovo Cimento, em 1858. Esse artigo não recebeu a devida atenção antes e 

durante o congresso, porem chamou a atenção do químico Meyer, que, em seu livro 

“As Teorias Modernas da Química e seu Significado para a Estática Química” (1864), 

se beneficiou das ideias de Cannizzaro e Avogadro, para resolver as confusões 

existentes  entre os conceitos de átomo e molécula (NOVA; ALMEIDA; ALMEIDA, 

2009; LIMA; BARBOSA; FIGUEIRAS, 2019). 

Entre os anos de 1864 e 1870, Julius Lothar Meyer (1830-1895) desenvolveu 

algumas tabelas periódicas baseando-se em propriedades com as massas atômicas 

e número de valência. Especificamente no ano de 1868 publicou uma tabela (Figura 

7) organizando os elementos químicos em ordem de peso atômico com elementos de 

mesma valência dispostos em linhas verticais. Meyer identificou que havia uma 

relação entre massa atômica e propriedades de um grupo de elementos químicos ao 

constatar que, entre elementos consecutivos, a diferença das massas era constante 

e, assim pode reconhecer tendências periódicas nas propriedades dos elementos 

(LEITE, 2019). 
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A Figura 7 mostra a Tabela Periódica de Lothar Meyer, em sua versão não-

publicada de 1868, somente em 1869 ele a redigiria novamente com pequenas 

modificações, um pouco depois de Mendeleev, vindo a publicá-la em 1870 (LIMA; 

BARBOSA; FILGUEIRAS, 2019). Vale ressaltar que a tabela proposta por Meyer 

(Figura 7) é muito semelhante a proposta por Mendeleev, reconhecido como o criador 

da tabela periódica atual, o próprio Meyer havia reconhecido as semelhanças 

apresentadas com àquela publicada por Mendeleev, não fezendo questão de reclamar 

qualquer originalidade sobre este aspecto (LEITE, 2019; LIMA; BARBOSA; 

FILGUEIRAS, 2019). 

 

4.3.2.7 Dimitri Ivanovich Mendeleev  (1869) 

 

Em 1° de março de 1969, o químico Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834 – 1907) 

publicou a primeira versão da sua Tabela Periódica, trabalho tão significativo que essa 

data é reconhecida como o dia da descoberta da lei periódica. Dias depois, 

Mendeleiev publicou uma nova versão aprimorada, precisamente, em 18 de março do 

mesmo ano (Figura 8). Ele verificou a existência de propriedades que variavam 

Figura 7: Tabela Periódica Meyer 

Fonte: Lima; Barbosa; Filgueiras (2019). 
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conforme o aumento da massa atômica e, o mais relevante, foi capaz de provar que 

elementos ainda não descobertos ocupariam espaços vazios de sua tabela, assim 

podendo prever suas características mesmo antes de suas descobertas (FERREIRA, 

2005; NOVA; ALMEIDA; ALMEIDA, 2009) 

 

 

 

 

Contemporâneos, os trabalhos de Meyer e Mendeleev são nitidamente 

semelhantes tanto que os dois químicos formam homenageados por suas 

descobertas sobre as relações periódicas das massas atômicas, compartilhando 

Medalha Davy of the Royal Society em 1882. Entretanto, é o nome de Mendeleiev que 

está associado a criação da TP, provavelmente por ter atingido um grau de precisão 

científica que seus que seus pares não haviam demostrado, como o de incluir em seus 

postulados todos os elementos conhecidos na época e ainda ter deixado lacunas a 

serem preenchidas por novos elementos químicos (TOLENTINO; ROCHA-FILHO; 

CHAGAS, 1997; LEITE; 2019). 

Em 1871, na Alemanha, Mendeleev elaborou e enviou para publicação  

duas novas versões de sua tabela contendo algumas modificações, sendo uma 

Fonte: Leite (2019) 

Figura 8: Tabela Periódica de Mendeleev 
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alternativa vertical e a outra horizontal (Figura 9), ambas publicadas na revista, 

Annalen der Chemie und Pharmazie (LIMA; BARBOSA; FILGUEIRAS, 2019). 

 

 

 

Elaborar a tabela periódica exigiu anos de dedicação de Mendeleev culminando 

na utilização dos pesos atômicos para organizar os elementos observando uma certa 

regularidade das propriedades químicas e físicas dos mesmos (LEITE; PORTO, 

2015). 

A tabela periódica de Mendeleiev foi sendo aperfeiçoada com o passar do 

tempo, por outros cientistas ou até por ele mesmo. A alteração mais significativa 

certamente foi a substituição do peso atômico para o número atômico como parâmetro 

para identificar e ordenar os elementos químico. 

Vale ressaltar que, quando todos os trabalhos supracitados foram 

apresentados não se havia ainda o conhecimento das estruturas atômicas e elétrons, 

o que só engrandece os feitos realizados. Ao longo do tempo e com o avanço da 

Ciência novos elementos foram descobertos, o que acarretou inclusive no surgimento 

de um novo grupo, algo que não foi previsto por Mendeleiev os chamados Gases 

Nobres, assim outras propostas de mudanças foram sendo sugeridas e aceitas até 

culminarem na Tabela Periódica atual (FERREIRA, 2005; LEITE, 2019).  

 

Figura 9: A Tabela de Mendeleev na forma horizontal publicada em 1872. 

Fonte: Lima; Barbosa; Filgueiras (2019) 
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4.3.3 Uma nova coluna na tabela periódica 

 

Por mais que o trabalho realizado por Mendeleev e Meyer no desenvolvimento 

de suas tabelas periódicas tenha sido extraordinário, ao demostrar a periodicidade 

dos elementos, eles não explicaram as razões para esse acontecimento e também 

não consideraram o surgimento de novas colunas.  

Somente no século XX, com o avanço da Ciência, foram encontradas 

explicações sobre o porquê dos elementos apresentarem propriedades periódicas e 

também, tratando-se principalmente dos estudos relacionados aos modelos atômicos 

e teoria quântica, fez-se necessário inclusão de uma nova coluna, intitulada “Gases 

Nobres”, devida o descobertas de novos elementos que não se enquadravam em 

nenhuma das colunas existentes (LIMA; BARBOSA; FILGUEIRAS, 2019). 

Os maiores responsáveis a adição de uma nova coluna na TP foi o escocês 

William Ramsay (1852-1916) tendo a colaboração do físico inglês Lord Rayleigh 

(também conhecido como John William Strutt ou Lord Rayleigh, 1842-1919). Ao 

analisarem um espectro do resíduo que aparecia quando se analisava amostras do 

ar, eles verificaram a existências de linhas espectrais não conhecidas e concluíram 

que estavam diante de um novo elemento gasoso. O novo gás recebeu o nome de 

argônio, originário da palavra grega “Argos” que significa preguiçoso, em razão de sua 

inércia química. Ramsay deu continuidade ao seus estudos sobre os “gases inertes” 

e assim conseguiu descobrir o restante da família. Após a descoberta do argônio, o 

químico francês Lecoq de Boisbaudran (1938-1912) sugeriu que a Tabela Periódica 

fosse acrescida de mais uma coluna, nomeada de coluna zero, ou dos gases nobres 

(LIMA; BARBOSA; FILGUEIRAS, 2019).  

  

4.3.4 O número atômico e a Tabela Periódica 

 

Um fator histórico relevante a ser destacado para a organização apresentada 

na TP conhecida nos dias atuais foi a descoberta dos isótopos (átomos de um 

elemento químico que apresentam o mesmo número de prótons em sua carga 

nuclear).  

Pode-se considerar que a evidenciação dos isótopos passa a ser viável a partir 

dos estudos do casal Pierre Curie (1859-1906) e Marie Curie (1867-1934) sobre sais 

de urânio e tório, ocasionando a descoberta da radioatividade. Marie Curie, em suas 
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pesquisas com a pechblenda (um resíduo da produção de urânio) conseguiu isolar 

dois novos elementos mais radioativos que o conhecido urânio, o polônio e o rádio, 

no ano de 1898. Este trabalho foi o marco inicial para o surgimento de um significativo 

campo de pesquisa, estabelecido na identificação de novos elementos que 

apresentassem radioatividade. A partir deste momento foram descobertos os isótopos 

e as chamadas “emanações”, as emissões de partículas radioativas cujo estudo 

transformou a química a física nas décadas subsequentes (LIMA; BARBOSA; 

FILGUEIRAS, 2019).  

Vale ressaltar que anos antes de Marie Curie apresentar a radioatividade, 

precisamente em 08 de novembro de 1895, o físico alemão alemão Wilhelm Conrad 

Röntgen, descobriu os raios X. Descoberta que levou Antoine H. Becquerel (1852 – 

1908) entender que a radiação penetrante tinha origem no próprio elemento, não 

tendo qualquer relação com o fenômeno da fluorescência. Foi essa radiação que de 

início ficou conhecida como raios de Becquerel, foi nomeada de radioatividade por 

Curie (NOVA; ALMEIDA; ALMEIDA, 2009) 

 Posteriormente, com estudos relacionados a espectros de raios-X dos 

elementos, o cientista inglês, Henry Moseley (1987-1915), em 1913, estabeleceu o 

conceito de Número Atômico (Z). Moseley verificou que as propriedades periódicas 

estavam correlacionadas a esse número, isto é, determinadas propriedades dos 

elementos se repetem periodicamente quando eles são organizados em ordem 

crescente de número atômico (OLIVEIRA et al., 2015; LEITE; PORTO, 2015).  

Moseley realizou experiências com bombardeamento de elétrons em diferentes 

metais em um tubo de raios catódicos e, ao analisar os dados obtidos, percebeu que 

o comprimento de onda de raio X emitido por um determinado elemento estava 

precisamente relacionado com o seu número atômico (KOTZ; TREICHEL; WEAVER, 

2012). Nesse sentido, os autores Tolentino; Rocha-Filho; Chagas (1997) afirmaram 

que Moseley: 

 
... verificou que a radiação X emitida era característica de cada elemento, se 
examinadas determinadas raias do espectro descontínuo dessa radiação. 
   Sua freqüência relacionava-se com um número inteiro que estaria ligado 
com o número de cargas positivas no núcleo do elemento bombardeado pelos 
elétrons. Considerados os elementos na ordem em que estavam colocados 
na tabela periódica, Moseley verificou que havia uma relação linear entre o 
número de ordem de cada elemento na tabela periódica e a raiz quadrada do 
inverso da freqüência da radiação de uma das raias (conhecida como raia K). 
Esse número é atualmente conhecido como número atômico (símbolo Z), 
correspondendo ao número de prótons no núcleo de cada átomo e sendo o 
que caracteriza inequivocamente cada átomo como de um dado elemento. 
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Os estudos de Moseley fizeram com que o número atômico passasse a ser a 
variável independente da lei periódica. (TOLENTINO; ROCHA-FILHO; 
CHAGAS, 1997, pag. 8) 

 

Os apontamentos de Moseley foram tão significativos que a TP passou a ter 

uma nova base de organização (a mesma utilizada atualmente), sendo os elementos 

estruturados segundo o aumento do número atômico (Z), substituindo, a partir de 

1913, a função exercida pela massa atômica na tabela de Mendeleev, quando os 

elementos eram arranjados de acordo com o aumento da massa atômica (A).  

A utilização do número atômico permitiu a explicação e a correção de 

inconsistências existentes na tabela de Mendeleev, por exemplo, a inversão dos 

pesos atômicos ocorrida quando da colocação do telúrio e do iodo na tabela original 

(na realidade essa inversão organizava os elementos em ordem correta do número 

atômico), assim o número atômico se transformou no grande pilar de sustentação da 

classificação periódica moderna (TOLENTINO; ROCHA-FILHO; CHAGAS, 1997). 

 

4.3.5 Lantanídeos e Actinídeos e a Tabela Periódica  

 

Com o passar do tempo, novos recursos tecnológicos e procedimentos 

experimentais condicionaram aos químicos estarem diante de novos dados ou de tê-

los de forma mais precisa (como descobertas de novos elementos ou um número mais 

preciso da massa atômica), o que possibilitou o aperfeiçoamento da tabela periódica 

moderna, porém sempre em função dos conceitos originais (OLIVEIRA et al., 2015). 

Com o conhecimento mais apurado sobre as propriedades físicas e químicos 

dos elementos, intensificou-se a discussão sobre a localização correta na TP dos 

elementos químicos conhecidos como “Terras Raras”. Segundo a União Internacional 

de Química Pura e Aplicada (IUPAC), as Terras Raras compreendem um grupo de 17 

elementos químicos, correspondendo aos 15 elementos lantanídeos (La-Lu), maios 

os elementos escândio (Sc), ítrio (Y) (SERRA; LIMA; FILHO, 2015).  

O posicionamento adequado dos elementos conhecidos como Terras Raras 

(TR) na TP sempre foi motivo de controvérsia desde da tabela de Mendeleev. O início 

da solução deste questão contou com a participação do físico dinamarquês Niels Bohr 

(1885-1962), que apontou, em sua palestra realizada pelo recebimento do Prêmio 

Nobel de 1922, que esses elementos possuíam uma maior similaridade química 

mútua do que com os elementos do grupo do ferro, e isso ocorria devido ao fato deles 
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possuem elétrons localizados mais ao interior do átomo. (SERRA; LIMA; FILHO, 2015; 

SOUSA FILHO; GALAÇO; SERRA; 2019) 

Bohr, para ilustrar suas ponderações recorreu a representação da lei periódica 

uma tabela muito similar a Tabela Periódica apresentada por Julius Thomsen, em 

1895 (Figura 10) (SOUSA FILHO; GALAÇO; SERRA; 2019) 

 

 

 

 

Foi o químico suíço Alfred Werner (1866-1919), o primeiro modelar o conceito 

de intergrupos em uma disposição longa em grupos e períodos, sendo os elementos 

dos blocos  “f e d” acomodados entre os elementos dos blocos “s e p”, conforme 

mostra a Figura 11 (SOUSA FILHO; GALAÇO; SERRA; 2019). 

 

Figura 10: Tabela Periódica proposta por Julius Thomsen 

Fonte: Sousa Filho; Galaço; Serra; 2019 
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A Tabela Periódica da IUPAC de 2018 (a versão mais atualizada) representa 

os elementos do bloco f dispostos abaixo do grupo principal, sendo que os espaços 

que seguem o bário e o rádio possuem apenas indicações para os blocos 4f e 5f 

subsequentes como demostra a Figura 13.  

Sobre o posicionamento na TP dos lantanídeos e actinídeos os autores Sousa 

Filho; Galaço; Serra (2019) apontam: 

 

Em termos de configurações eletrônicas, tanto La como Lu apresentam 
configuração fundamental do tipo [Xe] 6s2 4fx-1 5d1 (com x=1 para La e x=15 
para Lu). Ambos apresentam elétron diferenciador em um orbital d, mas 
considerando-se a regra de Madelung (n+l), observa-se que o lantânio deve 
ser tratado como o primeiro elemento da série 4f, enquanto o Lu é o primeiro 
elemento da série 5d. Assim, o formato da Tabela Periódica mais coerente 
com as tendências químicas e configurações eletrônicas posiciona Lu e Lr 
como membros do grupo 3, indicando que lutécio (o último dos lantanídeos) 
e o laurêncio (o último dos actinídeos) são membros do bloco d. Portanto, La 
e Ac são os primeiros elementos do bloco f, nas séries 4f e 5f, 
respectivamente (SOUSA FILHO; GALAÇO; SERRA, 2019, p. 1214) 

 

A Figura 12 mostra a Tabela Periódica com posicionamento dos lantanídeos e 

actinídeos conforme idealizam Sousa Filho; Galaço; Serra (2019) 

 

 

Figura 11: Reprodução do arranjo proposto por Alfred Werner 

Fonte: Sousa Filho; Galaço; Serra; 2019 
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Como pode ser verificado na figura 12, Tabela Periódica com a presença dos 

lantanídeos e Actinídeos pode apresentar um formato mais alongado, representado 

pela letar “a” e outro formato condensado, representado pela letre “b”. 

Também pode ser verificado que os autores Sousa Filho; Galaço; Serra (2019), 

apresentam uma alocação diferenciada dos lantanídeos e actinídeos em comparação 

a TP atual considerada pela IUPC (Figura 13, pág. 53), adicionando os símbolos Lu e 

Lr na representação principal da TP.  

Segundo Serra; Lima; Filho (2015) discussões sobre a colocação dos 

lantanídeos e actinídeos na TB pode até se estender pelos dias atuais, entretanto, 

ainda que haja variações nos livros texto de química, é razoavelmente aceito que o 

Fonte: Sousa Filho; Galaço; Serra (2019) 

Figura 12: A presença dos elementos lantanídeos e actinídeos 
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grupo 3 da Tabela Periódica seja composto por Sc, Y, Lu e Lr, enquanto os elementos 

do bloco f são representados como as séries La-Yb e Ac-No. 

A dificuldade de utilização do formato mais alongado da TP está muito 

associado as razões estéticas, uma vez que, essa configuração não se encaixa bem 

em uma página ou pôster, então, os elementos do bloco f são geralmente cortados e 

depositados abaixo da parte principal. (FERREIRA, 2005; LORCH, 2019).  

Como pode ser observado no decorrer do tópico “TABELA PERIÓDICA DOS 

ELEMENTOS QUÍIMICOS” e seus subtópicos, a TP é o resultado do trabalho de 

vários pesquisadores (químicos, físicos, entre outros) que poderiam ter seus nomes 

mencionados, porém não faz parte dos objetivos desta dissertação apresentar um 

detalhamento aprofundado sobre a história da TP, mas sim, por meio de tudo que já 

foi apresentado, ressaltar mais uma vez a sua importância e também valorizar todo o 

esforço empenhado por diversos personagens que deram contribuições significativas 

não só para o desenvolvimento da TP mais também para todo desenvolvimento 

científico.  

  

4.4 TABELA PERIÓDICA ATUAL 

 

A última versão realizada na Tabela Periódica (Figura 13) foi datada em 1° de 

dezembro de 2018, incluindo as atualizações mais recentes lançadas em junho de 

2018 pela Comissão da Union of Pure and Applied Chemistry (União Internacional de 

Química Pura e Aplicada) - IUPAC sobre Abundâncias Isotópicas e Pesos Atômicos 

do Argônio (IUPAC, 2020). 

Cabe destacar que em 20 de dezembro de 2017, durante a 74ª Reunião 

Plenária, a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) proclamou o ano de 2019 

como o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos (IYPT 2019), 

sendo uma forma de homenagear e comemorar os 150 anos deste momento tão 

simbólico que foi a apresentação da 1 versão da TP por Mendeleev no ano de 1969 

(LEITE, 2019; LORCH, 2019).  
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Segundo Leite (2019), ao anunciarem um ano internacional evidenciando a TP 

e suas contribuições, a ONU reconhece e certifica a grande relevância da Química 

nos mais distintos setores da sociedade. 

 

4.4.1 Organização da Tabela Periódica 

 

A TP conhecida atualmente apresenta 118 elementos químicos em uma 

estrutura organizada por 7 colunas (linhas) horizontais e 18 verticais, como se pode 

observar na Figura 13. Os elementos que pertencem a uma mesma linha horizontal 

dizem-se do mesmo período e os que pertencem a mesma linha vertical fazem parte 

do mesmo grupo ou família (ATKINS; JONES, 2012). 

Os elementos localizados no mesmo período apresentam em comum o mesmo 

número de camadas eletrônicas (níveis de energia), sendo um total de sete.  

 

Figura 13: Tabela Periódica - IUPAC 

Fonte: Disponível em < https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/> Acesso 27 fev. 2020. 
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Os elementos localizados no mesmo grupo apresentam propriedades químicas 

semelhantes. Como pode ser observado na Figura 14, os elementos podem ser 

identificados de duas maneiras diferentes uma utilizando números romanos mais as 

letras A (IA, IIA1, IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA) e B (IB, IIB, IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, 

VIIIB); a outra utilizando-se números arábicos de 1 à 18 (forma recomendada pela 

IUPAC). Alguns grupos recebem uma nomeação própria fazendo referência de 

alguma característica apresentada pelos elementos como pode ser observado na 

Figura 15 (FERREIRA, 2005; CUNHA, 2019).  

 

Figura 14: Representação dos Grupos e Períodos da Tabela Periódica 

Fonte: Disponível em <https://querobolsa.com.br/enem/quimica/tabela-periodica> Acesso em 

27 fev 2020. 
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Em relação aos grupos, os elementos também podem ser classificados em 

representativos (famílias A) e de transição (famílias B), sendo que os de transição 

recebem uma outra divisão a saber, elementos de transição interna e externa. Vale 

ressaltar que a organização dos elementos químicos na TP também tem relação com 

as configurações eletrônicas que os mesmos apresentam (ATKINS; JONES, 2012). 

Os elementos representativos possuem o seu elétron mais energético 

encontrado na camada de valência (última camada da distribuição eletrônica) nos 

subníveis “s” e “p”. Os elementos classificados como de transição interna têm o seu 

elétron mais energético em sua penúltima camada de valência, no subnível “d”, 

enquanto o elemento de transição externa tem o seu elétron mais energético no 

antepenúltimo nível de energia, no subnível “f” (Figura 16) (CUNHA, 2019). 

 

Fonte: Disponível em < https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabela_peri%C3%B3dica > Acesso em 

27 fev. 2020. 

Figura 15: Classificação dos elementos na Tabela Periódica 
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A TP também pode ser dividida pelas seguintes propriedades apresentadas 

pelos elementos em conformidade com a quantidade de elétrons da canada de 

valência: Hidrogênio, metais, não metais e gases nobres, conforme pode ser 

verificado na figura 17.  

 

Figura 16: Representação na Tabela Periódica dos elétrons mais energéticos 

Fonte: Disponível em < http://cursodefisicaequimica.blogspot.com/2012/08/aula-3-20820 12-

subnivel-e-tabela.html> Acesso em 27 fev. 2020. 

Figura 17: Classificação da Tabela Periódica em metais, não metais, semimetais e 
Gases Nobres 

Fonte: Disponível em < https://querobolsa.com.br/enem/quimica/metais> Acesso em 27 fev. 2020. 
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Observa-se que a TP apresentada na Figura 17, apesar do elemento químico 

Hidrogênio (H) estar localizado no grupo 1 (1A – Metais Alcalinos), ele não é um metal 

(FERREIRA 2005; ATKINS; JONES, 2012). Verifica-se, também que a tabela está 

indicando a existência da classificação “Semimetais” dos elementos, entretanto, vale 

ressaltar que essa propriedade não é defendida ou definida pela IUPAC e a Sociedade 

Brasileira de Química (SBQ) não adota essa nomenclatura desde do ano de 2001, 

muito embora, encontram-se tabelas periódicas contendo essa terminologia nos 

matérias didáticos produzidos no Brasil (ATKINS; JONES, 2012; CUNHA, 2019). 

Os elementos metálicos apresentam a característica de “perder” elétrons na 

camada de valência tornando-se íons de carga positiva (cátions), são sólidos a 

temperatura ambiente (com exceção do elemento mercúrio - Hg),apresentam brilho 

característico, são maleáveis e dúcteis (característica de poderem ser transformados 

em lâminas e fios, respectivamente) (CUNHA, 2019). 

Os elementos não metálicos, também conhecidos como ametais, possuem a 

tendência de “receber” elétrons na camada de valência, formando os íons negativos 

(ânions), são opacos, maus condutores de eletricidade e calor, não são maleáveis e 

nem dúcteis e podem ser encontrados nos estado físicos sólidos, líquidos e gasosos 

a temperatura ambiente (LEE, 2011).  

Os semimetais possuem propriedades intermediárias entre as dos metais e as 

dos não metais. Vários semimetais são semicondutores elétricos, o que potencializa 

a sua grande utilização na fabricação de circuitos integrados e chips de computador 

(CUNHA, 2019).  

 

4.4.2 Sistematização da nomenclatura 

 

Desde os primeiros relatos sobre os elementos químicos, principalmente 

advindos dos alquimistas, os elementos descobertos recebiam um nome e um símbolo 

correspondente. A escolha dos nomes era realizada de forma livre pelas pessoas que 

os descobriam, geralmente sendo associados a coisas como minerais, astros e o local 

onde foram descobertos.  

Atualmente e segundo as orientações da IUPAC, a nomeação dos elementos 

químicos é dada com a colaboração de seus descobridores a fim de ajudá-los em suas 

sugestões. Como forma de respeitar uma certa tradição, os elementos recém 

descobertos podem seguir as seguintes recomendações: 
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a) um conceito ou personagem mitológico (incluindo observações 

astronômicas); 

b) uma substância mineral ou similar;  

c) um lugar, ou região geográfica; 

d) uma propriedade do elemento;  

e) um cientista. 

 

Somado a essas recomendações e sendo considerado a língua inglesa, tem-

se a utilização das terminações “ium” para elementos pertencentes aos grupos 1 a 16, 

“ine” para elementos do grupo 17 e “on” para elementos do grupo 18. Cabe ressaltar 

que os nomes dos novos elementos químicos devem possibilitar uma tradução 

adequada para outros idiomas. 

Em dezembro de 2016, a IUPAC oficializou os nomes de quatro novos 

elementos de números atômicos 113, 115, 117 e 118, sendo nihonium, moscovium, 

tennessine e oganesson, respectivamente, conforme mostra a Figura 18.  

 

 

 

 

 

Como pode ser observado na Figura 18, a escolha dos nomes dos novos 

elementos manteve a tradição fazendo referência a sua função ou ao lugar/região 

Figura 18: Nomes de novos elementos químicos 

Fonte: Disponivel em: < https://www.compoundchem.com/2016/06/08/new-element-names/>. 

Acesso: 20 jan. 2020. 
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onde foram descobertos ou em homenagem a algum cientista (CUNHA, 2019). 

Também seguiram as terminações recomendadas a seus respectivos grupos na TP.  

Em relação aos símbolos dos elementos, desde 1947, a IUPAC tem a 

responsabilidade de aprovar tantos os nomes dos elementos quanto a decidir sobre o 

símbolo para cada elemento. Entre o início e o fim do processo de escolha do nome 

e símbolo de um novo elemento, ocorrem várias etapas, entre elas, o exame de 

aceitação na própria IUPAC, um período de aproximadamente cinco meses para uma 

consulta pública, passar por um conselho de aprovação e, por fim, ter o nome e o 

símbolo publicado na revista científica Pure and Applied Chemistry. 

Os símbolos químicos são geralmente formados de uma ou duas letras (pode 

haver uma terceira letra, geralmente utilizada até a ratificação da nomenclatura 

oficial), sendo a primeira letra maiúscula e a segunda (e terceira se houver) 

minúsculas (CUNHA, 2019). A utilização da segunda letra tem a finalidade de evitar a 

duplicidade na simbologia dos elementos.  

 

4.5 ENSINO DA TABELA PERIÓDICA E SUAS DIFICULDADES 

 

A Tabela Periódica é, sem dúvidas, um dos principais temas de estudo da 

disciplina de Química do EM. Sua relevância é apontada por Joag (2014, p. 846) que 

a considera “... pedra angular do edifício da química conceitual”. A possibilidade da 

observação da periodicidade e previsibilidade de propriedades dos elementos que são 

revelados mediante a similaridade em um grupo e a uma variação gradativa ao longo 

de um período, são características fundamentais da tabela periódica moderna 

(ROMERO; CUNHA, 2018).  

Por meio da TP iniciam-se e baseiam-se vários conteúdos de química, entre 

aqueles que possuem uma correlação mais expressiva temos a origem do universo, 

as representações simbólicas dos átomos e das substâncias químicas, a composição 

atômica, as propriedades periódicas, físicas e químicas dos elementos, ligações 

químicas, entre outros. 

De acordo com o Currículo Mínimo elaborado, em 2012 (vigente até a presente 

data), pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ) para 

ser seguido por toda rede de ensino Estadual, o eixo temático TP está compreendido 

entre os 2° e 3 ° Bimestres da 1° série do Ensino Médio, conforme pode ser observado 

no ANEXO B. 
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Entre as habilidades e competências a serem alcançadas pelos educandos da 

1° sério do Ensino Médio conforme sugere o Currículo Mínimo da SEEDUC/RJ, temos: 

 

- Compreender os critérios utilizados na organização da tabela periódica. 

- Diferenciar elemento químico de átomo, reconhecendo a existência de 

isótopos. 

- Relacionar a posição dos elementos na tabela com o subnível mais 

energético da distribuição eletrônica, classificando os elementos em 

representativos e de transição.  

- Caracterizar metais e não metais, suas principais aplicações, evidenciando 

as particularidades dos gases nobres e do hidrogênio.  

- Conceituar eletronegatividade, tamanho atômico e potencial de ionização e 

compreender a variação dessas propriedades ao longo de um período e/ou 

grupo da tabela periódica. (RIO DE JANEIRO, 2012) 

 

Observa-se que as habilidades apresentadas sobre a TP pelo Currículo Mínimo 

da SEEDUC/RJ envolvem, como em vários outros conteúdos da química, conceitos 

abstratos, símbolos, leis e fórmulas que são componentes desafiadores para o ensino 

da química e, claro, para a aprendizagem dos alunos.  

O estudo da química está expressamente correlacionado ao entendimento de 

uma linguagem específica e extremamente simbólica. Nesse sentido, Góis (2005) 

declara: 

 

Em uma dimensão simbólica, substâncias, partículas e transformações, são 

representadas por meio de símbolos, fórmulas e equações químicas, bem 

como expressões algébricas, tratando-se, portanto de uma materialização 

semiótica da realidade (GÓIS, 2005, p. 43). 

 

A TP é uma das maiores representações simbólicas dos conteúdos de química, 

assim sendo, as dificuldades apontadas para o ensino e aprendizagem desse 

conteúdo, espelham as mesmas ponderações quanto ao estudo da disciplina química 

no geral, onde o aluno deverá desenvolver a competência para a leitura e 

interpretação desta linguagem, tanto para assimilar os saberes advindos sobre o 

tema, quanto para expressar ponderações sobre ela, quando se fizer necessário 

(ROQUE e SILVA, 2008).  
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Um dos fatores que levam ao entendimento, por parte dos educandos, de que 

a química é muito difícil de ser compreendida é a atuação pedagógica apresentada 

pelos professores da disciplina que, em geral, apresentam metodologias tradicionais, 

baseada na memorização e repetição de nomes, fórmulas e cálculos, totalmente 

desvinculados do contexto de vida do aluno, tornando-se um obstáculo para o 

desenvolvimento da aprendizagem (SANTANA, 2008; SOUZA; SCHNETZLER, 2014; 

LEITE, 2019). Nesse contexto, as aulas de química são então classificadas na maioria 

das vezes, como chatas e desinteressantes fazendo surgir a compreensão de que 

grande parte do que está sendo ensinado é de pouco valor e, até mesmo, sem 

utilidade no pensamento dos alunos (JUNIOR; LAUTHARTTE, 2012; LEITE, 2019) 

Tratando-se particularmente do ensino da TP, de acordo com Santos e Araujo 

(2017) apesar das diversas possibilidades de observações que podem ser realizadas 

no estudo deste conteúdo, por muito tempo ela somente foi usada para que o aluno 

decorasse nomes e símbolos químicos, sem qualquer reflexão mais aprofundada 

sobre os elementos químicos. Neste sentido, Saturnino, Luduvico e Santos (2013) 

afirmam: 

 

“O maior desafio no ensino da tabela periódica é fazer com que os alunos 

compreendam os conteúdos sem apenas decorá-los, e é o que acontece 

com a localização dos elementos na tabela. O estudante tem dificuldade 

de relacionar distribuição eletrônica e camada de valência de um 

elemento ao seu grupo e período na tabela, sendo assim, o que acabam 

fazendo é apenas decorar (SATURNINO, LUDUVICO e SANTOS, 

2013, p. 175) 

 

Romero e Cunha (2018) citando autores que apresentaram ponderações sobre 

as dificuldades encontradas na aprendizagem da TP destacam a pesquisa realizada 

por Franco-Mariscal et al. (2015) que, ao realizarem um trabalho de pesquisa com 126 

alunos do Ensino Médio na Espanha, apontaram  sete categorias que representariam 

as dificuldades de aprendizagem, avaliadas em estudantes do ensino médio, acerca 

da tabela periódica, sedo elas: (1) tentam memorizar em vez de aprender; (2) 

equívocos durante a realização de exercícios/atividades; (3) incompreensão das 

propriedades usadas como critério de classificação dos elementos químicos; (4) a 

noção de periodicidade e a percepção de sua utilidade; (5) natureza complexa dos 
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conceitos relacionados com a tabela periódica; (6) a natureza abstrata dos conceitos 

envolvidos e o raciocínio requerido e (7) deficiências no processo de ensino. 

Mediante aos desafios observados no ensino da disciplina de química do EM, 

surge na literatura várias estratégias pedagógicas a serem adotadas para a superação 

dessas dificuldades, entre elas, encontra-se a utilização de ações lúdicas na forma de 

jogos didáticos (SOARES, 2008; CUNHA, 2012; JOAG, 2014; SOUZA; PESSANHA 

2014; FRANCO-MARISCAL et al., 2016, AMARAL; MENDES; PORTO, 2018). De 

acordo com Ferreira, Correa e Dutra (2015), as estratégias de ensino são 

desenvolvidas com a finalidade de auxiliar o processo de ensino aprendizagem 

visando apresentar melhores resultados ao alcançados pelo método tradicional. 

Nesse sentido, Günzel et al. (2016) afirma que a utilização dos jogos didáticos junto 

ao ensino de química visa contribuir na construção do saber, assim, entende ser 

importante a inserção de espaços de práticas pedagógicas diferenciadas promovidas 

por esse recurso educacional. 

Segundo Castro e Costa (2011) os jogos didáticos podem favorecer a 

assimilação dos conteúdos oportunizando assim uma aprendizagem significativa. 

Para as autoras esse recurso é uma alternativa factível e atraente para melhorar as 

relações entre professor/aluno/conhecimento. Além disso, os jogos didáticos criam um 

ambiente agradável, atraente e criativo favorecendo a aprendizagem de várias 

habilidades para os educandos. 

Assim o emprego desse método pedagógico pode incentivar o estudante em 

vários aspectos que facilitam a construção do saber químico, por exemplo: a 

motivação para aprender, interesse pela disciplina, a criatividade, conduta disciplinar 

em sala de aula, compreensão da linguagem própria dessa Ciência, afinidade com o 

professor e colegas de classe, entre outros. 

 

4.6 DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DOS JOGOS 

 

É consenso, entre autores presentes na literatura, que estabelecer um 

significado para o termo “jogo” não é uma tarefa simples. De acordo com Kishimoto 

(2017), quando se pronuncia a palavra jogo cada pessoa que a escuta pode 

compreendê-la de maneira diferente. Em conformidade com essa dificuldade Soares 

(2008) descreve: 
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O jogo é por si só polissêmico, ou seja, ao ouvirmos a palavra jogo, ela nos 
remete a uma infinidade de definições, nem sempre correlatas, como, por 
exemplo, jogo de futebol e jogo de panelas, ou ainda, o jogo político. Embora 
recebam a mesma denominação, os jogos têm suas especificidades e sua 
variedade de fenômenos o que denota a dificuldade de defini-lo (SOARES, 
2008, p. 2) 

 

Huizinga (2000) também afirma a não possibilidade de se ter uma definição 

exata da termologia “jogo”. 

 
O jogo é uma função da vida, mas não é passível de definição exata em 
termos lógicos, biológicos ou estéticos. O conceito de jogo deve permanecer 
distinto de todas as outras formas de pensamento através das quais 
exprimimos a estrutura da vida espiritual e social. Teremos, portanto, de 
limitar-nos a descrever suas principais características. (HUIZINGA, 2000, 
p.10) 

 

Consciente da dificuldade de conceituar a palavra jogo Kishimoto (2017), 

apontando pesquisadores Gilles Brougère e Jacques Henriot, pondera que o jogo 

pode ser entendido a partir de três níveis de diferenciação: 

 

1. O resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um 
contexto Social; 

2. Um sistema de regras; e 
3. Um objeto. (KISHIMOTO, 2017, p. 17) 

 

Em primeiro lugar, levando-se em conta a expressão “O resultado de um 

sistema linguístico”, o sentido do jogo depende da linguagem e do cenário social, isto 

é, a concepção de jogo não está fixada em uma língua particular de um saber, mas a 

um uso diário. Assim, a termologia jogo está fundamentada no respeito do uso 

cotidiano e social da linguagem, pressupondo interpretações e projeções sociais e não 

em obedecer à lógica de uma designação científica dos fenômenos. Somado a isso, 

é preciso entender que o empregar de um determinado termo é uma ação praticada 

por todo um grupo social que o compreende, fala e pensa da mesma forma, e não 

pela prática de um único indivíduo. Enfim, cada contexto social estabelece uma 

imagem de jogo conforme seus valores e estilo de vida, que se manifesta por meio da 

linguagem (KISHIMOTO, 2017). 

Em segundo lugar, considerando a frase “é um sistema de regras”, nota-se a 

possibilidade de identificação, em qualquer jogo, de uma estrutura bem definida que 

especifica a sua modalidade, isto é, que diferencia um jogo de outro jogo. Por 

exemplo, o xadrez tem regras que o diferencia do jogo de damas ou loto. São as 
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regras do jogo que os diferenciam, permitindo até mesmo que jogos diferentes sejam 

executados com o mesmo objeto como jogar buraco ou caixeta, usando-se o baralho. 

Estas estruturas seriadas de regras permitem uma profunda relação com a situação 

lúdica. No momento que se joga, executa-se as regras do jogo, porém ao mesmo 

instante, desenvolve uma atividade lúdica (KISHIMOTO, 2017). 

Por último, tendo em vista a proposição “Um objeto”, é o sentido do jogo 

enquanto objeto. O objeto, inclusive, permite caracterizar uma determinada 

brincadeira, por exemplo, o xadrez materializa-se no tabuleiro e nas peças que podem 

ser construídas com qualquer material, madeira, plástico, pedra ou metal 

(KISHIMOTO, 2017). 

Percebe-se, então, a quão grande extensão de atuação do vocábulo jogo, 

mediante as suas possíveis definições e exceptiva de atuação. Além disso, tanto 

Kishimoto (2017) e Soares (2008), completam suas ponderações estabelecendo o 

entendimento que, no Brasil, esse termo é empregado na educação formal sem 

realizar as devidas definições, o que demonstra que ainda existe um precário nível de 

conceituação, portanto, passível de ser debatido.  

Huizinga (2000) tendo em vista uma relação histórica entre o homem e o jogo, 

realiza uma série de caracterização do jogo mesmo apontando que no campo do 

estudo o jogo não pode ser definido. Ele apresenta um grupo relevante de 

características para poder caracterizar o jogo e, como destaque apontamos: é uma 

ação voluntária; não é vida real, ao contrário, é uma fuga dele, isto é, um “fazer de 

contas” e, a qualquer momento, absorve inteiramente o jogador; é limitado pelo 

intervalo de início e fim, ou seja, possui limitação de tempo e espaço;  possui regras; 

não é sério; e traz a ideia do lúdico (prazer, diversão, entusiasmo, entre outros). 

Nota-se que existe um conjunto de elementos a serem considerados na 

concepção de um jogo, entre eles, o jogo é uma ação nunca imposta, é um agir livre, 

não no sentido de observâncias às regras, mas no sentido da participação, qualquer 

indivíduo que participa de um jogo de modo obrigatório, para ele, deixa-se de ser jogo.  

Outro aspecto apontado é que o jogo está limitado ao tempo e ao espaço, ou 

seja, o jogo, até mesmo fixado por suas regras, não cria e nem transforma, é 

simplesmente a ação de iniciar/manusear/terminar, o próprio jogo possui seus 

objetivos e finalidades. 

O jogo possui aspectos lúdicos, que geralmente são apontados como ações 

que geram prazer e diversão. Entretanto, Soares (2004) citando VIGOTSKI (1988), 
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afirma que o jogo também pode ser caracterizado por uma ação que gere desprazer, 

uma vez que, em algumas situações, existe um esforço realizado pelo indivíduo na 

busca do objetivo da brincadeira. 

Dentre as características mais marcantes tem-se as regras. São elas as 

maiores responsáveis por caracterizar os jogos e, de certa maneira, diferenciar os 

jogos de momentos que contenham somente ações lúdicas. As regras delimitam 

comportamento, ações e pensamentos que afloram com o participar dos jogos. Essas 

regras podem estar claramente explicitas como no xadrez, ou implícita quando, por 

exemplo, uma criança brinca de ser mãe com a sua boneca (KISHIMOTO, 2017).  

Soares (2013), ao tecer comentário sobre regras, também destaca a diferença 

entre as regras, afirmando: 

 
Regras implícitas, são as limitações e possibilidades do uso de um material, 
decorrentes da realidade física e de lógica particular. Estas regras estão 
presentes em todos os materiais, jogos ou atividades. Aprendê-la não é 
questão de teorizar, mas de se habilitar, de empatia com o material ou com o 
desafio proposto.  
 
Regras explícitas, são as próprias limitações do material que acabam por 
direcioná-lo, segundo uma lógica ou rotina. Esse tipo de regra é mais evidente 
quando se trata de jogos em grupo, onde o ritual de interação entre os 
jogadores deve ficar claramente estabelecido. (Soares, 2013, p. 41-42) 

 

Observa-se que, segundo Soares (2013), as regras implícitas são as 

competências necessárias para que se possa jogar o jogo, enquanto as explícitas são 

as próprias regras que já fazem parte do jogo.  

Como pode ser verificado a definição de jogo consiste na observância de vários 

aspectos, entretanto vale ressaltar que o entendimento dado por Soares (2008), 

identifica-se com a proposta deste trabalho.  

 
jogo é o resultado de interações linguísticas diversas em termos de 
características e ações lúdicas, ou seja, atividades lúdicas que implicam no 
prazer, no divertimento, na liberdade e na voluntariedade, que contenham um 
sistema de regras claras e explícitas e que tenham um lugar delimitado onde 
possa agir: um espaço ou um brinquedo. (SOARES, 2008, p. 3) 

 
Observa-se que para alcançar um bom resultado com a utilização do jogo em 

sala de aula, faz-se necessário que as regras sejam de fácil entendimento e sejam 

claras para todos os participantes.  
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4.7 RELAÇÃO ENTRE JOGO E EDUCAÇÃO 

 

 De acordo com a literatura, um momento relevante para a relação 

jogo/educação, foi o período histórico do Renascimento. 

 
[...] durante o Renascimento, os humanistas percebem o valor educativo dos 
jogos que, nessa época, deixam de ser objeto de reprovação e incorporam-
se à vida de jovens e adultos, seja como forma de diversão, seja como 
elemento educativo. Assim, podemos dizer que é no século XVI que ocorre o 
nascimento dos jogos educativos. (CUNHA, 2012, p. 93) 

 

De acordo com Chartier (2007) antes do período histórico Renascimento 

(espaço de tempo da história da Europa compreendido entre meados do século XIV e 

o fim do século XVI), mais precisamente na Idade Média, a presença dos jogos no 

contexto social e, por consequência, no meio educacional estava sobre o juízo de 

reprovação no mundo ocidental, devido à forte influência exercida pela igreja que 

estabelecia uma educação rígida e disciplinadora não aceitando a utilização de jogos 

em ambientes de ensino e nem mesmo na vida social das pessoas. A igreja da época 

entendia que quem jogava cometia pecado. Este pensamento só foi alterado no 

Renascimento.  

A partir do entendimento de que os jogos deixam oficialmente de serem 

considerados objetos de reprovação e passam, novamente, a fazer parte do cotidiano 

social, novas possibilidades de aplicação surgem, uma delas a sua utilização na área 

educacional. Nesse contexto, despontam os Colégios Jesuítas, que começam a 

empregar jogos em sala de aula como ferramenta pedagógica. Para isso ter 

acontecido, muito se deve ao fundador Inácio de Loyola que percebeu a relevância 

dos jogos para a formação do indivíduo. Outro personagem importante dessa época 

é o padre franciscano Thomas Muner, que elaborou e utilizou uma espécie de jogo de 

cartas para auxiliar na promoção da aprendizagem de seus alunos em uma disciplina 

que era exposta de forma tradicional e em textos na língua espanhola. Assim, o jogo 

passa a ser utilizado em larga escala o que impulsiona a sua expansão como recurso 

didático e/ou educativo (DIAS, 2003; CUNHA, 2012). 

Segundo Brougère (1998), encontram-se três formas principais de vincular o 

jogo à educação: 

 
[...] Em primeiro lugar, trata-se de recreação: o jogo é o relaxamento 
indispensável ao esforço em geral, o esforço físico em Aristóteles, 
em seguida esforço intelectual e, enfim, muito especialmente, o 
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esforço escolar. O jogo contribui indiretamente à educação, 
permitindo ao aluno relaxado ser mais eficiente em seus exercícios e 
em sua atenção. Em segundo lugar, o interesse que a criança 
manifesta pelo jogo deve poder ser utilizado para uma boa causa. É 
possível dar o aspecto de jogo a exercícios escolares, é o jogo como 
artifício pedagógico. Enfim, o jogo permite ao pedagogo explorar a 
personalidade infantil e eventualmente adaptar a esta o ensino e a 
orientação do aluno. (BROUGÈRE, 1998, p. 54) 

 

O jogo se torna assim um valioso recurso educacional ao permitir a criação de 

um contexto mais relaxado, isto é, mais prazeroso e detentor de maior interesse e 

atenção por parte do aluno, além de permitir, também, uma melhor observação das 

características pessoais possibilitando uma atuação educacional mais integrada ao 

perfil apresentado.  

O grande emprego dos jogos na área da educação ocorreu mediante ao 

crescimento da rede de ensino infantil e pelas significativas pesquisas e teorias 

surgidas sobre a relação dos jogos com desenvolvimento humano e, 

consequentemente, com a educação. A aplicação dos jogos e sua relevância na área 

educacional foram estudadas por renomados teóricos, tais como Piaget, Vygostki, 

Brougére, Huizinga, Kishimoto, entre muitos outros que apontam a importância deles 

para o desenvolvimento integral do indivíduo, abrangendo as suas áreas motora, 

cognitiva, social e afetiva. Isso ocorre, devido ao jogo proporcionar uma intensa 

relação social, um estabelecimento de regras, um convívio com a manifestação do 

mundo irreal e, evidentemente, um auxílio à promoção do saber. (BROUGÈRE, 1998; 

HUIZINGA, 2000; KISHIMOTO, 2017; SOUZA, 2005; NALLIN, 2005; CUNHA, 2012). 

De acordo com Kishimoto (2017) o jogo utilizado como recurso pedagógico, o 

jogo educativo, adquire duas funções: a educativa e a lúdica. A função lúdica está 

associada a diversão, ao prazer e a escolha voluntária do participante da atividade. A 

função educativa está vinculada ao ensino, propriamente dito, de qualquer assunto 

que esteja proposto na atividade, visando proporcionar o desenvolvimento do 

indivíduo em seu saber e na sua ideia de mundo (KISHIMOTO, 2017; CUNHA, 2012). 

Soares (2004) pondera que se houver um desequilíbrio entre as funções supracitadas, 

poderá produzir duas situações: não haverá mais o ensino quando a função lúdica 

predominar ou só haverá o ensino, quando a função educativa prevalecer em excesso. 

 

4.7.1 Jogo educativo e jogo didático 
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Completando o conceito de jogo educativo, considera-o com dois sentidos 

cernes: um é de sentido amplo, como um material ou uma situação que permita a livre 

exploração em ambientes formatados pelo professor, tendo por finalidade o 

desenvolvimento integral do indivíduo, ou seja, tem atuação na área motora, 

intelectual, emocional e social. O outro é de sentido restrito, como material que visa 

proporcionar a aquisição de saberes específicos relacionados a algum conteúdo que 

se queira ensinar, recebendo assim, o nome de jogo didático. (KISHIMOTO, 2017). 

Cunha (2012), colaborando com o entendimento do que venha a ser o jogo 

educativo pondera a diferença entre ele e o jogo didático. O jogo educativo está 

relacionado com as atividades ativas e dinâmicas, podendo elas serem utilizadas na 

área corporal, cognitiva, afetiva e social do aluno, direcionadas pelo professor, 

podendo ocorrer, praticamente em qualquer local da escola. O jogo didático, é aquele 

que está diretamente relacionado ao ensino de conceitos e/ou conteúdos, 

estabelecido pelas regras, mantendo um equilíbrio entre a função lúdica e a função 

educativa do jogo e geralmente ocorre dentro da sala de aula ou laboratório. Nesse 

contexto, Cunha (2012) aponta que todo jogo didático é educativo, porém não é 

possível afirmar que todo jogo educativo é didático. 

 
[...] Perceber que um jogo didático, no que tange aos aspectos gerais, é 
educativo, pois envolve ações lúdicas, cognitivas, sociais etc., mas nem 
sempre um jogo que é educativo pode ser considerado um jogo didático. Isso, 
no entanto, não minimiza nem reduz importância de ambos. (CUNHA, 2012, 
p. 95). 

 

Cunha (2012) continua sua explicação dando exemplo de um jogo de memória 

relacionado a fórmulas químicas que seria um jogo educativo por permitir o 

desenvolvimento de habilidades como concentração, organização, manipulação, 

cooperação, dentre outras, e também um jogo didático por estar vinculado ao 

ensinamento de um conteúdo específico de química. 

Em resumo, de acordo com Cunha (2012, p. 95) o jogo didático é “uma 

atividade diferenciada, constituída por regras, orientada pelo professor, que mantém 

um equilíbrio entre a função educativa e a função lúdica”. Assim, com esse 

entendimento, tem-se uma ferramenta valiosa para o professor no auxílio à promoção 

da aprendizagem.  
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4.7.2 Contribuições dos jogos didáticos no ensino  

 

Segundo Freitas et al. (2011, p. 12810) “os jogos se caracterizam como uma 

ferramenta didática que proporciona aos alunos um maior entendimento do conteúdo 

abordado”. Esse recurso pedagógico auxilia a promover a autonomia dos alunos, por 

construir um ambiente onde estes se tornem os agentes principais na construção do 

seu próprio conhecimento, facilitando o entendimento de conteúdos mais difíceis com 

uma aprendizagem interativa, colaborativa e significativa.  

De acordo com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 

2006) 

Os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no processo de 
apropriação do conhecimento. Permitem o desenvolvimento de competências 
no âmbito da comunicação, das relações interpessoais, da liderança e do 
trabalho em equipe, utilizando a relação entre cooperação e competição em 
um contexto formativo. O jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios que 
favorecem o desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao 
professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, 
desenvolver capacidades pessoais e profissionais para estimular nos alunos 
a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova 
maneira, lúdica, prazerosa e participativa de relacionar-se com o conteúdo 
escolar, levando a uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos. 
(BRASIL, 2006, p. 28) 

 

Como aponta a citação, o jogo pode levar o indivíduo a um comportamento 

mais elevado do que de costume, ou seja, levando-se em conta o pondo de vista 

educacional, o jogo pode levar o educando a se comportar de forma mais positiva e 

ativa ao seu aprendizado do que costumeiramente. Nesse sentido, para Kishimoto 

(2017, p. 36-37) quando o docente utiliza o jogo “significa transportar para o campo 

do ensino-aprendizagem condições para maximizar a construção do conhecimento, 

introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e ação 

ativa e motivadora”. O Mesmo autor também afirma que por meio desse recurso 

didático o aluno pode desenvolver-se socialmente, ampliando descobertas e suas 

capacidades de comunicação e raciocínio.  

De acordo com Fialho (2007): 

 
 [...] exploração do aspecto lúdico, pode se tornar uma técnica facilitadora na 
elaboração de conceitos, no reforço de conteúdo, na sociabilidade entre os 
alunos, na criatividade e no espírito de competição e cooperação, tornando 
esse processo transparente, ao ponto que o domínio sobre os objetivos 
propostos na obra seja assegurado (FIALHO, 2007, p.16). 
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Observa-se que a aplicação de jogos didáticos em sala de aula configura-se 

em uma das diferentes formas e/ou métodos de apresentar as ações lúdicas, 

responsáveis por poderem auxiliar na promoção de habilidades e competências 

desejáveis para que haja um desenvolvimento integral do indivíduo e não apenas em 

conteúdos escolares. 

Os jogos didáticos criam um ambiente favorável ao aprendizado, visto que, ao 

participar da atividade, o indivíduo aprende a lidar com erros de forma mais amena, 

afinal, errar não só faz parte do jogo como é o caminho para se acertar na próxima 

ação, o que diminui drasticamente a possibilidade de resultados negativos que gerem 

frustações significativas. Vale ressaltar a importância do professor em agir como 

mediador para gerir os sentimentos de vitória e de derrota, faz-se necessário deixar 

claro para os alunos que a competição gerada naturalmente pela maioria dos jogos, 

principalmente, os jogados em grupo, deve acontecer com atitudes sadias de um para 

com o outro, valorizando a ideia de se divertir ao aprender. O erro (no jogo) é tratado 

por Cunha (2012), como uma situação que se configura em uma excelente 

oportunidade para o professor intervir e mais uma vez repassar conceitos e 

conteúdos.  

De acordo com Cunha (2012) pode-se verificar, que os jogos didáticos 

provocam alguns efeitos e mudanças no comportamento dos estudantes. Dentre elas, 

é possível citar: 

 
a) a aprendizagem de conceitos, em geral, ocorre mais rapidamente, devido 
à forte motivação; 
b) os alunos adquirem habilidades e competências que não são 
desenvolvidas em atividades corriqueiras; 
c) o jogo causa no estudante uma maior motivação para o trabalho, pois ele 
espera que este lhe proporcione diversão; 
d) os jogos melhoram a socialização em grupo, pois, em geral, são realizados 
em conjunto com seus colegas; 
e) os estudantes que apresentam dificuldade de aprendizagem ou de 
relacionamento com colegas em sala de aula melhoram sensivelmente o seu 
rendimento ea afetividade; 
f) os jogos didáticos proporcionam o desenvolvimento físico, intelectual e 
moral dos estudantes; 
g) a utilização de jogos didáticos faz com que os alunos trabalhem e adquiram 
conhecimentos sem que estes percebam, pois a primeira sensação é a 
alegria pelo fato de jogar (CUNHA, 2012, p. 96). 

 

Como pode ser observado nos apontamentos dessa citação, a utilização de 

jogos didáticos gera uma maior motivação do estudante em participar das ações que 

visam o desenvolvimento da aprendizagem, facilitando assim o processo de 
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construção do conhecimento, uma vez que, como registra kishimoto (2017), quanto 

mais motivados, mais ativados mentalmente estarão os alunos. Nesse contexto, a 

aprendizagem ocorre de modo mais eficiente e prazerosa, devido acontecer o saber, 

em muitos momentos, sem que aluno se dê conta do processo de assimilação de 

conteúdo que ocorreu.  

Outro aspecto apontado por Cunha (2012) é que o jogo contribui para a 

inserção de conteúdo aos estudantes que apresentam mais dificuldades no 

aprendizado. Corroborando com essa ideia, Martins e Braga (2015), relataram que os 

jogos didáticos criam uma animação extra sobre os conteúdos já estudados o que 

possibilita o cobrimento de espaços vazios deixados pelo processo de construção do 

saber. 

Durante um jogo didático o aluno está totalmente envolvido com a tarefa, isto 

é, a sua atenção está maior e ao mesmo tempo menos pressionado mentalmente para 

aprender, uma vez que o lúdico incorpora a diversão na aprender. Nesse sentido, 

Luckesi (2005), afirma que o jogar exige uma entrega total do indivíduo, ou seja, ele 

tem a mente e o corpo voltados para a ação de jogar de forma simultânea, a atividade 

lúdica não aceita ser compartilhada com nenhuma outra ação, e esse estado de 

compenetração é criado pela própria ação lúdica.  

Os jogos podem interferir nas condutas morais e disciplinares dos discentes. O 

jogar, mesmo que se tenha muitas vezes uma competição, promove durante todo 

tempo do jogo interação pessoal e interpessoal entre os participantes. Isso os leva a 

uma aproximação afetiva maior, proporcionado assim, reajustes em condutas sociais 

e tornando o meio mais amigável ao convívio e ao aprendizado. Porém não é 

simplesmente só adicionar um jogo qualquer na sala de aula e acreditar que já estará 

estabelecido um novo método pedagógico. É necessário que os professores tenham 

conhecimento do que estão fazendo e o porquê estão utilizando essas ferramentas 

de auxílio à aprendizagem.  

Assim, como todos os métodos e ferramentas pedagógicas, os jogos didáticos 

apresentam inúmeras vantagens, entretanto é necessário tomar consciência e 

estabelecer estratégias para lidar com as desvantagens apresentadas por esse 

recurso. Nesse contexto, Grando (2000) apresenta uma valiosa contribuição 

apresentando os pontos positivos e negativos da utilização de jogos didáticos no 

ensino, conforme pode ser observado no Quadro 4. 
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Quadro 4: Vantagens e Desvantagens dos jogos didáticos no ensino 
 

Vantagens Desvantagens 

 fixação de conceitos já aprendi-

dos de uma forma motivadora para o 

aluno; 

 introdução e desenvolvimento 

de conceitos de difícil compreensão; 

 desenvolvimento de estratégias 

de resolução de problemas (desafio 

dos jogos); 

 aprender a tomar decisões e 

saber avalia-las; 

 significação para conceitos apa-

rentemente incompreensíveis; 

 propicia o relacionamento de di-

ferentes disciplinas (interdisciplinari-

dade); 

 o jogo requer a participação ativa 

do aluno na construção do seu próprio 

conhecimento; 

 o jogo favorece a socialização 

entre alunos e a conscientização do 

trabalho em equipe; 

 a utilização dos jogos é um fator 

de motivação para os alunos; 

 dentre outras coisas, o jogo fa-

vorece o desenvolvimento da criativi-

dade, de senso crítico, da participação, 

da competição “sadia”, da observação, 

das várias formas de uso da linguagem 

e do resgate do prazer em aprender; 

 quando os jogos são mal utili-

zados, existe o perigo de dar ao jogo 

um caráter puramente aleatório, tor-

nando-se um “apêndice” em sala de 

aula. Os alunos jogam e se sentem 

motivados apenas pelo jogo, sem sa-

ber por que jogam; 

 o tempo gasto com as atividades 

de jogo em sala de aula é maior e, se 

o professor não estiver preparado, 

pode existir um sacrifício de outros 

conteúdos pela falta de tempo;  

 as falsas concepções de que 

devem ensinar todos os conceitos 

através dos jogos. Então, as aulas, 

em geral, transformam-se em verda-

deiros cassinos, também sem sentido 

algum para o aluno; 

 a perda de “ludicidade” do jogo 

pela interferência constante do pro-

fessor, destruindo a essência do jogo; 

 a coerção do professor, exigindo 

que o aluno jogue, mesmo que ele 

não queira, destruindo a voluntarie-

dade pertencente a natureza do jogo; 

 a dificuldade de acesso e dis-

ponibilidade de materiais e recursos 

sobre o uso de jogos no ensino 

 

 

Fonte: Adaptado (GRANDO, 2000) 
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Santana (2012) também apresentou ponderações de aspectos positivos e 

negativos quanto à utilização de jogos didáticos em sala de aula conforme pode ser 

observado na Figura 19. 

 

 

 

Como pode ser observado na Figura 19 mesmo que a utilização do jogo didático 

contribua para a promoção da aprendizagem e para o desenvolvimento de habilidades 

no estudante como participar, criticar, dialogar, interagir, agir de forma autônoma, 

cooperar, entre outros, Santana (2012) esclarece que esse recurso pedagógico possui 

Figura 19: Fluxograma dos aspectos positivos e negativos da utilização de jogos 
no ensino 

Fonte: Adaptado (SANTANA, 2012) 
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aspectos negativos dentre eles a que nem todos os professores usam esse recurso 

pedagógico de forma correta, o que traz um alerta para a conduta profissional dos 

educadores que devem se apropriar das informações necessárias para ocasionar um 

bom proveito do recurso didático. Nesse sentido, também cabe ressaltar que o 

docente, exercendo o seu papel mediador, deve tomar o cuidado para que alguns 

alunos não se sintam excluídos, para que não haja uma competitividade exagerada, 

para que não prevaleça o individualismo ao invés do coletivo e que incentive a 

participação ativa e autônoma do alunos (SANTANA, 2012). 

 

4.7.3 Jogos didáticos sobre a tabela periódica 

 

Como já mencionado em tópicos anteriores, vários autores tem defendido a 

utilização de jogos didáticos no ensino de química. Levando-se em consideração 

autores que defenderam os jogos didáticos como uma alternativa de recurso 

educacional para a promoção da aprendizagem sobre a TP, podem ser destacados 

FRANCO-MARISCAL; OLIVA-MARTÍNEZ, 2013; FRANCO-MARISCAL; OLIVA-

MARTÍNEZ; GIL, 2015; FRANCO-MARISCAL et al., 2016. 

Todos os autores supracitados, encontram-se destacados no trabalho de 

Romero e Cunha (2017) que realizaram um levantamento bibliográfico acerca de 

artigos relacionadas a jogos didático sobre a Tabela Periódica na revista eletrônica 

“Journal of Chemical Education, (JCE). Nesse trabalho os autores utilizaram como 

palavras-chave para busca o termo "periodic table" contidas nos resumos dos artigos. 

Como resultado os autores localizaram um total de 10 artigos, no período pré-

determino entre os anos 2010 a 2017.  

Dentre os jogos apresentados por Romero e Cunha (2017) encontram-se o jogo 

ChemPoker (KAVAK; 2012), tendo suas cartas similares ao jogo de poker; um jogo de 

enigmas (JOAG, 2014) semelhante as palavras cruzadas; o jogo de cartas Families of 

Chemical Elements Game (MARISCAL; MARTÍNEZ; MÁRQUEZ, 2012), que 

descrevem diferentes elementos químicos encontrados em objetos do cotidiano e o 

jogo Compoundica (BAYIR, 2014), que foi adaptado do jogo de tabuleiro Ludo. 

Os autores Sousa; Castro; Cardoso (2019), apresentaram o produto 

educacional desenvolvido em uma pesquisa de mestrado profissional em Ensino de 

Ciências, que consistia em um catálogo onde são apresentados dezesseis jogos 

educativos idealizados para o ensino de Química, desenvolvidos durante o PIBID 
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(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) no Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) entre 2009 e 2012. 

Segundo Sousa; Castro; Cardoso (2019), os jogos levantados abordaram 

diferentes conteúdos de Química, e envolvem variadas estratégias baseadas no uso 

de cartas, tabuleiros, cartelas e peças, conduzidas a partir de observações, perguntas 

e respostas, mímica e desenho, configurando-se em uma técnica facilitadora ao 

ensino da Química.  

Como resultado Sousa; Castro; Cardoso (2019), encontraram 16 jogos, dos 

quais 8 tratavam diretamente sobre o tema TP, sendo eles o Bingo Químico (MILANO, 

J. V.; ALVES, T. R. de S.), o Dominó químico (MILANO, J. V.; ALVES, T. R. de S.),o 

Jogo de Memória – Tabela Periódica (BRITO, A. S.; STRUNKIS, C. de M.), o Twister 

da Química (DIONÍZIO, T. P.; MONTEIRO, C. V. de O.; NASCIMENTO, R. S. do), o 

jogo Tabuleiro Periódico (ALVES, T. R. de S.; SANTOS, C. F.; CAMPELO, C. da S. 

C.), contando e ainda com os jogos Bingo dos Elementos Químicos, PIF-PAF da 

Química e Super Trunfo Químico ambos dos mesmos alunos/autores Dionízio, T. P.; 

Monteiro, C. V. de O.; Nascimento, R. S. 

Como pode ser observado a TP tem sido o assunto chave no desenvolvimento 

de vários jogos didáticos a serem aplicados como instrumentos facilitadores da 

aprendizagem deste conteúdo. Vale ressaltar que esse tópico procurou apenas 

demostrar as diversas formas já existentes de se trabalhar o tema TB em jogos 

didáticos, sem a pretensão de descrever, de forma mais profunda, os detalhes 

apresentados por cada jogo mencionado.   
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5 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho é uma abordagem qualitativa com a finalidade de 

apresentar uma pesquisa, visando a elaboração e aplicação de um jogo didático de 

cartas sobre a Tabela Periódica para alunos do primeiro ano do Ensino Médio. Com 

relação ao estudo de caráter qualitativo Godoy (1995) relata que de acordo com esta 

perspectiva:  

 
...um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e 
do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. Para 
tanto, o pesquisador vai a campo buscando “captar" o fenômeno em estudo 
a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os  
pontos de vista relevantes.  

Vários tipos de dados são coletados e analisados para que se 

entenda a dinâmica do fenômeno ... Partindo de questões amplas que vão 
se aclarando no decorrer da investigação... (GODOY 1995, p. 21) 

 

De forma geral e resumida a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de dados 

com o máximo de detalhamento e descrição, obtidos pelo contato direto do 

pesquisador com o contexto estudado, preocupa-se mais com o processo de análise 

do que com o produto, isto é, o pesquisador está mais interessado em verificar as 

variáveis de uma determinada situação problema, analisando como elas se 

apresentam nos procedimentos de análises elaborados e aplicados com o intuito de 

ilustrar a perspectiva das pessoas nele envolvidas (LÜDCKE e ANDRÉ, 2013) 

Dentro da abordagem qualitativa, utilizaremos o procedimento pesquisa-ação. 

Segundo Tripp (2005, p. 445) esse procedimento educacional é principalmente “uma 

estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles 

possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o 

aprendizado de seus alunos”. Gil (1991) ressalta que na pesquisa-ação pesquisador 

e participantes representativos da situação problema estão envolvidos de modo 

participativos ou cooperativos.  

Tripp (2005) afirma que a pesquisa-ação representa um dos vários tipos de 

investigação-ação, a qual ele entende como:  

 

qualquer processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática pela 

oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito 

dela. Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma mudança para 
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a melhora de sua prática, aprendendo mais, no correr do processo, tanto a 

respeito da prática quanto da própria investigação. Tripp (2005, p. 446) 

 

Para facilitar o entendimento do processo apresentado pela citação descrita na 

Figura 20, encontra-se a representação das quatro fases do ciclo elaborado por Tripp 

(2005). 

 

 

 

Como pode ser observado, o esquema apresentado na Figura 20 inicia-se pela 

identificação de uma situação problema, após planeja-se um procedimento a ser 

adotado para eventual solução, sua aplicação, seu monitoramento e a avaliação de 

sua eficácia.  

O presente trabalho considerou-se como situação problema a falta de interesse 

dos alunos nas aulas de química e a dificuldade no aprendizado dos assuntos 

referentes à Tabela Periódica. O procedimento adotado para apresentar uma solução 

foi a elaboração e utilização de um jogo didático. O monitoramento da participação 

dos estudantes foi realizado através de um Diário de Campo. A avaliação foi realizada 

por meio de um questionário (APÊNDICE A), pela observação quanto a desenvoltura 

apresentada pelos alunos durante as aulas de química e pelas notas finais do terceiro 

Bimestre alcançadas pelos educandos.  

 

Fonte: TRIPP (2005) 

Figura 20: Representação em quatro fases do ciclo básico da investigação-ação 
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5.1 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 O presente trabalho de pesquisa foi realizado no Colégio Estadual Ribeiro de 

Avelar, situado na cidade de Paty do Alferes, Rio de Janeiro. O colégio é coordenado 

pela Regional Centro Sul, subordinada à Secretaria de Educação do Estado do Rio 

de Janeiro – SEEDUC/RJ, funciona nos períodos matutino e vespertino, com as 

turmas do Ensino Médio e no período noturno, com as turmas referentes aos quatros 

módulos do novo EJA (educação de Jovens e Adultos).  

O colégio possui um espaço físico que contempla um laboratório de 

informática, uma quadra esportiva, um refeitório, uma sala de leitura, 8 salas de aula, 

uma sala da diretoria, uma sala da secretaria, uma sala dos professores, pátio com 

áreas cobertas e descobertas. Para tornar possível a realização da pesquisa, foram 

selecionadas duas turmas da 1ª série do Ensino Médio Regular, nomeadas turmas A 

e B possuindo respectivamente 24 e 23 alunos, as quais possuem carga horária 

semanal de 2 horas/aula para a disciplina de Química com duração de 50 minutos 

cada hora aula.  

Cabe ressaltar que durante os registros, os estudantes não preencheram seus 

nomes nos questionários e durante todo processo de pesquisa teve-se a preocupação 

de preservar as identidades dos alunos participantes. 

 

5.2 CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Levando em consideração a necessidade de modificar a prática docente com a 

finalidade de estimular uma participação ativa dos educandos em sala de aula como 

também facilitar a compreensão dos alunos em relação ao conteúdo sobre a TP, esta 

pesquisa foi desenvolvida em 5 etapas, a saber: primeiro ocorreu o planejamento das 

etapas principais da pesquisa a ser desenvolvida, a segunda foi o  levantamento 

bibliográfico para o embasamento do referencial teórico, a terceira consistiu na 

construção do jogo didático “Conquistando a Tabela Periódica”, a quarta foi o 

planejamento e desenvolvimento das aulas de química com a inserção do jogo 

didático criado e a quinta e última etapa foi a utilização de métodos para coleta de 

dados. 

O Quadro 5 mostra os detalhes das etapas desta pesquisa: 
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Quadro 5: Etapas desta pesquisa 

ETAPA INSTRUMENTOS UTILIZADOS OBJETIVO 

1° PLANEJAMENTO 

Observações e anotações 

pessoais sobre a problemática da 

falta de participação do estudante 

durante a aula de química e as 

dificuldades encontradas para a 

promoção da aprendizagem dos 

conteúdos referentes a Tabela 

Periódica 

Entender o caminho a ser 

percorrido em relação ao 

tipo de pesquisa; 

estabelecer um  

cronograma das etapas a 

serem cumpridas neste 

trabalho. 

 

 

2° LEVANTAMENTO 

BIBLIOGRÁFICO 

 

Livros, artigos, sites de 

pesquisas etc. 

 

Pesquisar e ler 

para entender melhor as 

potencialidades da 

utilização do jogo didático 

em uma aula de química; 

compreender melhor as 

dificuldades no ensino e 

aprendizagem no 

conteúdo da Tabela 

Periódica e os caminhos 

teóricos a seguir com a 

finalidade de 

modificar a didática 

docente. 

3° ELABORAÇÃO DO 

JOGO DIDÁTICO 

Computador, o programa gráfico 

Inkscape, Excel, Word, 

impressora, papel fotográfico 

adesivo, tesoura, papel cartão etc. 

Construir um jogo didático 

de estratégia de cartas 

intitulado “Conquistando a 

Tabela Periódica” 

baseado no jogo 

comercialmente vendido 

chamado WAR-CARDS 

4° APLICAÇÃO DO 

JOGO DIDÁTICO  

Discussões sobre o 

tema Tabela Periódica com os 

Promover a aprendizagem 

significativa facilitada pela 
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Para o levantamento bibliográfico utilizou-se como ferramenta os seguintes 

sites de busca: Portal de Periódicos CAPES/MEC, Google Acadêmico, Química Nova, 

Sielo, ABTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações).  

As demais etapas serão detalhadas em tópicos específicos no decorrer deste 

trabalho.  

 

5.2.1 O jogo Conquistando a Tabela Periódica 

 

O jogo elaborado no desenvolvimento deste trabalho nomeado Conquistando 

a Tabela Periódica é uma adaptação do jogo de estratégia vendido comercialmente 

como War Cards representado na Figura 21.  

 

 

 

 

 

estudantes, aula expositiva, folder 

contento uma tabela periódica 

ampliada, aplicação do jogo 

didático “Conquistando a Tabela 

Periódica” 

 

utilização de um jogo 

didático com a finalidade 

de promover uma 

participação mais ativa 

dos estudantes no 

processo de ensino e 

aprendizagem. 

5° COLETA DE 

DADOS 

Utilização de um Diário de Campo 

(elaborado durante a aplicação do 

jogo); aplicação de questionários 

Averiguar as impressões 

dos estudantes quanto a 

utilização do jogo aplicado 

na aula de química, bem 

como o grau de satisfação 

e assimilação do conteúdo 

por parte dos alunos 

Fonte: O autor (2020) 
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Para que se respeitasse a lógica do jogo original, primeiramente foi elaborado 

uma tabela de Exel (um dos componentes do Apêndice B) onde foram digitados todas 

as cartas que correspondiam as cartas territórios do jogo.  Essa ação foi necessária 

que se pudesse realizar uma correlação entre as cartas do jogo original com as cartas 

elementos que seriam elaboradas para o jogo Conquistando a Tabela periódica. 

Todas as cartas presentes no jogo original tiveram suas devidas 

representações no jogo elaborada, sendo algumas uma cópia fiel da original fiel, caso 

das cartas Dados. Entretanto, a maioria das cartas do jogo Conquistando a Tabela 

Periódica conta com adaptações para se vincularem a Tabela Periódica. 

O jogo adaptado foi confeccionado usando o programa de design gráfico 

Inkscape. Essa etapa de design durou aproximadamente três meses. Inicialmente, 

como já era esperado, a elaboração das cartas no Inkscape foi uma tarefa difícil, uma 

vez que o autor não cotinha a prática de utilização da ferramenta. Porém, após duas 

semanas de uso do programa, já foi possível criar as cartas com maior desenvoltura 

e velocidade.  

A aprendizagem para utilização do Inkscape ocorreu por meio de vários vídeos 

tutoriais encontrados na plataforma Youtube, pela experiência de uso da ferramenta 

Figura 21: Imagens do jogo War Cards 

Fonte: Disponível em: <https://www.lojasjcbrinquedos.com.br/jogo-war-cards-grow-p9850/>. Acesso 

em: 25 jan. 2020  
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e também com as dicas do profissional de Tecnologia de Informação Cristiano da 

Rocha Lisboa (irmão do autor deste trabalho) 

Após essa etapa de design, imprimiu-se as imagens confeccionadas em folhas 

fotográficas que foram coladas em papel cartão e recortadas para a utilização 

pedagógica.   

Nas cartas do jogo desenvolvido constam informações sobre o número 

atômico, os símbolos e nomes de alguns elementos, a divisão por grupo/famílias e as 

posições dos elementos na TP.  

Para a escolha dos elementos químicos a serem utilizados no jogo, levou-se 

em conta aqueles que, pela experiência profissional do professor, mais são 

mencionados quando inicia-se o assunto TP, os elementos representativos. Assim, 

limitado pela quantidade de cartas exigidas pelo jogo, 36 elementos foram 

selecionados conforme ilustra o Quadro 6: 

 

Quadro 6: Elementos químicos (com seus símbolos e grupos) selecionados para o 
jogo Conquistando a Tabela Periódica 

 
Grupo 1: Lítio (Li), Sódio (Na), Potássio (K) e Rubídio (Rb). 

Grupo 2: Berílio (Be), Magnésio (Mg), Cálcio (Ca), Estrôncio (Sr) e Bário (Ba). 

Grupo 13: Boro (B) 

Grupo 14: Carbomo (C), Silício (Si) e Germânio (Ge). 

Grupo 15: Nitrogênio (N), Fósforo (P), Arsênio (As) e Antimônio (Sb). 

Grupo 16: Oxigênio (O), Telúrio (TE), Selênio (Se), Enxofre (S), polônio (Po) e 

Livermório (Lv). 

Grupo 17: Flúor (F), Bromo (Br), Cloro (Cl) , Iodo (I), Astato (At) e Tenéssio (Te). 

Grupo 18: Neônio (Ne), Hélio (He), Argônio (Ar), Xenônio (Xe), Criptônio (Kr), 

Radônio (Rn) e Oganésio (Og). 

 

 

Para cada elemento listado no Quadro 6, foram preparadas imagens que 

apresentam o seu símbolo, sua posição na tabela periódica, o grupo característico ao 

qual pertence, o valor do número atômico, o valor da massa atômica e os elementos 

que fazem parte do mesmo grupo característico (Figura 22).  

 

 

Fonte: O autor (2020) 
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Como pode-se perceber na Figura 22 cada grupo característico recebeu uma 

cor diferente para facilitar a sua identificação o que se assimila com várias 

representações das Tabelas Periódicas que costumam conter várias divisões 

coloridas representando determinadas características ou classificações.  

A organização das cartas por cores foi estabelecida conforme demostra o 

Quadro 7.  

 

Quadro 7: Organização das cartas elementos por cores 
 

Grupos 1 e 2 

(Metais alcalinos e alcalinos terrosos) 
Amarelo 

Grupos 13 e 14 

(Família do Carbono e família do Boro) 
Verde 

Grupo 15 

(Família do Nitrogênio) 
Vermelho 

Grupo 16 

(Família dos Calcogênios) 
Rosa 

Grupo 17 

(Família dos Halogênios) 
Azul 

Figura 22: Imagem de cartas elementos do jogo Conquistando a Tabela 
Periódica 

Fonte: O autor (2020) 
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Grupo 18 

(Família dos Gases Nobres) 
Laranja 

 

 

Nota-se no Quadro 7 que os elementos pertencentes ao Grupos 1 e 2 foram 

aglutinados em uma única classificação denominada Metais Alcalinos.  

O jogo Conquistando a Tabela Periódica é constituído de 1 carta inicial, 8 cartas 

objetivos, 16 cartas especiais, 36 cartas elementos, 49 cartas de dados, 1 Tabela 

Periódica personificada para o jogo e 1 panfleto contendo as regras.   

O jogo estabelece a quantidade de 4 participantes por partida. Foram 

confeccionados ao todo 6 conjuntos de cartas possibilitando que 24 alunos joguem ao 

mesmo tempo. 

As representações de todas as demais cartas do jogo bem como as regras e a 

TP do jogo encontram-se no Apêndice B  

 

5.2.2 Materiais Utilizados 

 

O jogo “Conquistando a Tabela Periódica” é constituído pelas seguintes partes 

(Quadro 8): 

 

Quadro 8: Componentes do jogo Conquistando a Tabela Periódicas 
 

Componentes Quantidade 

Carta inicial 1 

Cartas objetivos 8 

Cartas especiais 16 

Cartas-elemento 36 

Cartas de dados 49 

Fonte: O autor (2020) 
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Tabelas periódicas adaptadas 1 

Regras 1 

 

 

O jogo possui um total 90 cartas (6 x 8 cm) impressas em papel fotográfico 

adesivo, coladas em papel cartão e recortadas no tamanho estabelecido pelas 

imagens, sendo: 

 1 carta inicial (Figura 23): Determina o Participante que inicia a rodada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 cartas objetivo (Figura 24): Estabelecem o objetivo a ser alcançado por 

cada participante. 

Fonte: O autor (2020) 

Fonte: O autor (2020) 

Figura 23: Carta Inicial do jogo Conquistando a Tabela Periódica 
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 16  

 

 16 cartas especiais (Figura 25): Proporcionam determinadas vantagens 

aos jogadores que as detém.  

 

 

 

 

 

 36 cartas elementos (Figura 26): Cartas que fazem referência aos 

elementos a serem conquistados pelos jogadores. 

Figura 24: Exemplos de cartas objetivos utilizadas no jogo  
Conquistando a Tabela Periódica 

Fonte: O autor (2020) 

Figura 25: Exemplos de cartas especiais utilizadas no jogo  
Conquistando a Tabela Periódica 

Fonte: O autor (2020) 
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 49 cartas dados (Figura 27): São as cartas que permitem ao jogador 

conquistar as cartas elementos que deseja ou a defender as cartas elementos 

que já estão sobre o seu domínio.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Exemplos de cartas-elemento utilizadas no jogo  
Conquistando a Tabela Periódica 

Fonte: O autor (2020) 

Figura 27: Exemplos de cartas dados utilizadas no jogo  
Conquistando a Tabela Periódica 

Fonte: O autor (2020) 
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- Tabela Periódica adaptada: Individual e elaborada para facilitar as ações dos 

jogadores (Figura 38). Cada conjunto de cartas do jogo contam com quatro tabelas 

impressas em tamanho de folha de papel. A tabela periódica adaptada tem o objetivo 

de mostrar a cada jogador as cartas elementos que fazem parte do jogo e assim 

facilitar na elaboração de estratégias. Ela também mostra aos jogados o número de 

cartas especiais que eles terão direito ao estarem com determinada família completa 

ao final de cada rodada.  

 

 

 

5.2.3 Regras do jogo 

 

Para este jogo são necessários 4 estudantes (jogadores) posicionados um de 

frente para o outro e tem a duração estimada em aproximadamente 45 minutos. Todos 

os jogadores que participam do jogo pela primeira vez fazem a leitura de todas as 

cartas objetivos antes do início da partida. Após cada jogador recebe uma carta 

objetivo, por sorteio, que deverá ser mantido em segredo até o fim do jogo.  

Em seguida, por meio de uma disputa de “zero ou um”, é definido o jogador 

responsável por embaralhar e distribuir as cartas como também iniciar a primeira 

Figura 28: Tabela Periódica adaptada para o jogo Conquistando a Tabela Periódica 

Fonte: O autor (2020) 
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rodada da partida. O jogador vencedor desta disputa recebe a carta início, que é usada 

para indicar qual jogador dará início à rodada. Ela passará de um jogador para outro 

a cada rodada, seguindo sempre o sentido horário. Uma rodada termina depois que 

todos os jogadores tiveram sua vez de jogar. Assim, quem iniciou a rodada será o 

último da rodada seguinte.  

As cartas-elemento devem ser embaralhadas e distribuídas igualmente entre 

os jogadores sendo distribuídas 9 cartas para cada jogador. As cartas-elemento 

devem ficar abertas e com a face voltada para cima, em frente de cada jogador.  

Posteriormente as cartas especiais devem ser embaralhadas e colocadas de 

lado, formando um monte, com a face virada para baixo. Elas serão conquistadas no 

decorrer do jogo. Cada carta especial possui uma função diferente, descrita na própria 

carta. Sendo necessário que o jogador leia a descrição com atenção.  

Em seguida são embaralhadas e distribuídas as cartas de dados que são 

usadas para o ataque e a defesa. Essas cartas são recebidas conforme a quantidade 

de cartas-elemento que cada jogador possui. Os dados vermelhos de cada carta são 

usados para ataques, e os dados amarelos para as defesas.  

No início de cada rodada soma-se o número de cartas-elemento que possuem 

cada jogador e divide-se por 2. O resultado dessa conta será o número de cartas de 

dados que cada jogador deverá receber (sempre arredondando o resultado para 

baixo). Por exemplo: para o jogador que possuir 12 cartas-elemento serão distribuídas 

6 cartas de dados e para o jogador que possuir 15 cartas-elemento serão distribuídas 

7 cartas de dados. Isso deverá ser feito no início de todas as rodadas. A quantidade 

mínima de cartas de dados recebida será 3.  

Obs.: quando todas as cartas de dados e especiais já tiverem sido utilizadas, 

elas devem ser embaralhadas no jogo como um novo monte.  

O jogador poderá realizar o seu ataque a qualquer elemento (carta-elemento), 

desde que possua outra carta-elemento da mesma família (grupo) ou possua uma 

carta-elemento que faça fronteira com outro elemento a ser atacado (indicado na 

própria carta). 

O atacante deve anunciar de que elemento vai partir o ataque e qual elemento 

será atacado. Ao anunciar o nome do elemento que vai ser atacado o jogador também 

deve pronunciar o período e a família aos quais ele pertence. Na vez de jogar, o 

jogador pode atacar quantas vezes quiser para conquistar um elemento do adversário, 
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desde que tenha cartas para isso (de dados ou especiais). A cada ataque deve haver 

uma confrontação de cartas-dado. 

A batalha se realiza da seguinte forma, para atacar o jogador anuncia o 

elemento alvo e escolhe a carta (de dados ou especial) que quer usar, deixando-a 

com a face virada para baixo. O jogador que possui o elemento atacado deve, então, 

defende-lo, e para isso tem duas opções: usar uma das cartas da sua mão ou quando 

não possuir mais cartas, virar uma carta dado do monte de compras. 

A carta de defesa deve ser colocada sobre a carta de ataque, de cabeça para 

baixo, de forma que a coluna de dados de ataque (vermelhos) fique ao lado da coluna 

com dados de defesa (amarelos). 

A comparação de dados é feita do maior número para o menor. Compara-se o 

dado com mais pontos do ataque com o de mais pontos do defensor. A vitória será de 

quem tiver mais pontos. No caso de empate, a vitória é da defesa. Em seguida, 

compara-se o segundo e o terceiro dado com mais ponto, como no caso anterior. 

A comparação é feita da seguinte forma (Quadro 9): 

 

Quadro 9: Exemplo da lógica da disputa entre dados de ataque e dados de defesa  
 

COMPARAÇÃO ATAQUE DEFESA VITÓRIA 

1° DADO 6 4 ATAQUE 

2° DADO 6 3 ATAQUE 

3° DADO 3 3 DEFESA 

VENCEDOR FINAL   ATAQUE 

 

 

Nesse caso, o ataque vence a batalha, por ter 2 vitórias contra 1 da defesa. Ao 

final de cada batalha, todas as cartas (de dados ou especiais) utilizadas são 

descartadas. 

A conquista de uma carta-elemento se dá quando o jogador atacante vence a 

batalha dos dados ficando este com a carta-elemento do defensor. Se perder, nada 

acontece. Na sequência, o jogador atacante poderá fazer novas investidas, tentando 

conquistar outros elementos até terminarem as cartas dados que ele possui.  

Fonte: O autor (2020) 
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O jogo segue sempre no sentido horário. Após efetuar seus ataques, o jogador 

passa a vez para quem está à sua esquerda. Assim que o último jogador terminar 

seus ataques, a rodada é finalizada, e a carta Inicial para o próximo jogador.  

No início da próxima rodada os jogadores que conquistaram pelo menos uma 

carta-elemento recebem 1 carta especial, independentemente do número de cartas-

elemento conquistadas. Os jogadores que possuem uma família (grupo), ou seja, 

todas as cartas-elemento da família, recebem cartas especiais extras, conforme 

mostra o Quadro 10. 

 

Quadro 10: Quantidade de cartas especiais por grupo 
 

FAMÍLIA COR 
QUANTIDADE DE 

CARTAS ESPECIAIS 

Família dos gases nobres Laranja 2 

Família do Carbono e do Boro Verde 1 

Família dos Halogênios Azul 2 

Família dos Calcogênios Rosa 2 

Família dos Metais Alcalinos Amarelo 3 

Família do Nitrogênio Vermelho 1 

 

 

Todos os jogadores contam quantas cartas-elemento possuem e recebem 

novas cartas de dados de acordo com a regra estabelecida. O jogador pode ter na 

mão até 15 cartas (de dados + especiais). Caso ultrapasse esse limite, deve descartar 

as cartas excedentes, à sua escolha. Inicia-se então uma nova rodada. 

Durante o jogo, o jogador que destruir por completo outro jogador, isto é, deixá-

lo sem nenhuma carta-elemento, promove a eliminação deste jogador e recebe as 

cartas restantes do jogador eliminado, mas sempre lembrando que não ultrapassar o 

número de cartas. 

O jogo termina quando um jogador atingir o seu objetivo. Neste momento, ele 

deve mostrar a sua carta-objetivo, comprovando sua vitória. 

 

5.2.4 Objetivos da aplicação do jogo  

 

Fonte: O autor (2020) 
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A aplicação do jogo “Conquistando a Tabela Periódica” tem como objetivo 

geral, auxiliar os alunos na compreensão e apropriação dos conteúdos relacionados 

com a Tabela Periódica, privilegiando os assuntos inerentes ao Ensino Médio, como 

também promover uma participação ativa do estudante em seu processo de 

aprendizagem.  

Tendo como objetivos específicos:  

 Disponibilizar aos alunos uma metodologia diferenciada no ensino do 

conteúdo Tabela Periódica; 

 Auxiliar os alunos na compreensão e apropriação dos conteúdos 

relacionados com a Tabela Periódica, entre eles: símbolos dos 

elementos químicos, organização dos elementos em grupos ou famílias 

da Tabela Periódica e propriedades periódicas;  

 Disponibilizar aos alunos com maior dificuldade de aprendizagem uma 

nova oportunidade de entender os conteúdos; 

 Contribuir na interação e socialização entre aluno/aluno e 

aluno/professor.  

 

5.2.5 Atividades 

 

A sequência de aulas de química ministradas para a utilização do jogo didático 

formou um conjunto de 5 encontros, sendo que cada encontro contabiliza 2 tempos 

de aula de 50 min cada.  

O Quadro 11 mostra a síntese da sequência do planejamento das atividades 

aplicadas em sala de aula: 

 

Quadro 11: Sequência do planejamento das aulas 
 

Data Encontro Descrição das atividades 

15/08/2019 

 

1° – Identificação dos 

conhecimentos prévios. 

Conversa informal e 

questionamentos avulsos 

para ilustrar exemplos do 

cotidiano que envolvam 

elementos químicos e 

também averiguar o que os 
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alunos entendiam do que 

vem a ser a Tabela 

Periódica; apresentação de 

um breve histórico sobre a 

Tabela Periódica tendo como 

material de apoio o mapa 

mental da origem da Tabela 

Periódica elaborado pelo site 

Brasil Escola, entregue a 

todos os alunos. 

22/08/2019 2° – Aula expositiva  

A partir da observação das 

respostas e interpretações 

dos alunos durante todo o 

primeiro momento, foi 

exposto o conteúdo da 

Tabela Periódica desejado 

para a aplicação do jogo 

Conquistando a Tabela 

Periódica 

29/08/2019 

3° – Aplicação do jogo 

Conquistando a Tabela 

Periódica 

Inicialmente as regras do jogo 

foram explicadas e a turma foi 

dividida em grupos de 4, no 

decorrer da atividade foram 

realizadas anotações das 

falas espontâneas e sobre o 

comportamento dos alunos 

durante o jogo. 

05/09/2019 

4° – Aplicação do jogo 

Conquistando a Tabela 

Periódica e aplicação de 

questionário 

Inicialmente o jogo foi 

aplicado novamente (com a 

finalidade de observar a 

evolução dos alunos quanto a 

jogabilidade e as 

observâncias das regras); 
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aplicação de um questionário 

para avaliar a grau de 

satisfação quanto a utilização 

do jogo e as atividades 

realizadas 

26/09/2019 5° – Questionário 

Aplicação de um questionário 

avaliativo com a finalidade de 

averiguar a assimilação do 

conteúdo por parte dos 

estudantes.  

 

 

A primeira ação foi explicar aos alunos todas as etapas da pesquisa e a sua 

finalidade, ressaltando que a participação por parte deles seria voluntária.  Após, foi 

realizado um levantamento sobre os conhecimentos prévios que os alunos já 

possuíam em relação ao conteúdo da Tabela Periódica. Esse levantamento foi feito 

por um momento de conversa com alunos, através da qual foram feitas perguntas 

diretas e indiretas sobre: 

 Símbolos que representavam algum tipo de informação como placas 

publicitárias, notas musicais, placas de sinalização de trânsito, cartas de 

baralho, entre outros e onde poderiam ser encontras informações que 

sobre esses símbolos e como estes estão categorizados;   

 Onde poderiam ser encontradas exemplos de elementos químicos 

presentes no cotidiano deles, como seria os símbolos que representam 

esses elementos químicos, como eles podem ser caracterizados e onde 

encontrar informações sobre eles.   

 Que tipo de informações eles traziam com relação a tabela periódica 

 

Ainda no primeiro encontro, com intuito de averiguar e utilizar um organizador 

prévio foi entregue a cada aluno um material que continha um simples resumo, em 

formato de mapa mental, da origem da Tabela Periódica como mostrado na Figura 29.  

Fonte: O autor (2020) 
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Para esta atividade, os alunos se organizaram em duplas a fim de que 

pudessem ler as informações contidas na imagem, interpretar e responder de forma 

oral algumas perguntas sobre o material disponibilizado, ação que também teve a 

função de levantar mais dados relativos aos conhecimentos prévios sobre a Tabela 

Periódica. 

Foram estabelecidas três perguntas a saber: Qual das informações contidas no 

material eles reconheciam? O que significava os pontos de interrogação escritos na 

disposição dos elementos químicos apresentados na Tabela de Mendeleev? O que 

eles achavam da sugestão da TP ser organizada respeitando a sequência das notas 

musicais?  

No segundo encontro, a partir das observações das manifestações realizadas 

pelos alunos aos questionamentos feitos no primeiro encontro, iniciou-se a exposição 

do conteúdo da TP. Primeiro foi distribuído a cada estudante uma TP atual (Anexo A) 

impressa em folha de ofício e pediu-se que eles também utilizassem novamente o 

material distribuído na aula anterior. Após iniciou-se a aula expositiva com um breve 

Figura 29: Mapa mental da origem da Tabela Periódica 

Fonte: Disponível em: < https://brasilescola.uol.com.br/quimica/origem-tabela-

periodica.htm>. Acesso: 20 jan. 2020.  
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resumo da história da TP e em seguida houve uma explanação sobre: a organização 

da TP atual evidenciando que as propriedades dos elementos do mesmo grupo são 

semelhantes; a classificação dos elementos químicos em Hidrogênio, metais, não 

metais e gases nobres; os metais representativos e metais de transição; as séries dos 

lantanídios e dos actinídeos; os nomes atribuídos a determinados grupos da TP.  

Durante esta explanação, ressaltou-se as propriedades físicas e principalmente 

as propriedades químicas dos elementos químicos que se relacionam com as 

classificações existentes. Sugeriu-se que os estudantes localizassem na TP atual os 

símbolos dos elementos químicos presentes na Tabela de Mendeleev ilustrada no 

material distribuído sobre a origem da TP (figura 29).  

No terceiro encontro foi aplicado o jogo Conquistando a Tabelo Periódica. No 

princípio da aula foi explicado as regras do jogo e os alunos foram organizados em 

grupos formados por quatro participantes. Como esperado, houve a intensa interação 

entre o professor e os participantes (alunos voluntários). 

Durante todo o tempo de aplicação do jogo, realizou-se as interferências 

necessárias para que se mantivesse o equilíbrio entre a diversão e a aprendizagem, 

quando os alunos estavam jogando, e também para sanar as dúvidas ainda existentes 

sobre as regras do jogo. As falas e os comportamentos pelos alunos foram registrados 

pelo professor em um diário de campo.      

No quarto encontro também ocorreu a aplicação do jogo Conquistando a tabela 

Periódica. Não foi necessário explicar novamente as regras do jogo uma vez que os 

alunos já haviam assimilado a jogabilidade. Neste encontro também foram realizados 

registros das falas e comportamentos dos estudantes durante a utilização do jogo 

didático. Nos 20 minutos finais da aula os alunos responderam ao Questionário 1 

(Quadro 13 – pág. 100) com a finalidade de averiguar o grau de satisfação dos alunos 

quanto a utilização do jogo Conquistando a Tabela Periódica e coletar dados sobre 

algumas percepções quanto a aplicação de jogos didáticos na aula de química.  

O quinto encontro foi planejado para acontecer três semanas após a aplicação 

do jogo com a finalidade de averiguar o quanto de informação foi assimilada pelos 

educandos. Foi aplicado um questionário (Apêndice A) de forma individual. Outros 

dados considerados para o processo avaliativo foi observar as notas finais do terceiro 

bimestre a fim de analisar o quão positivo foi a aplicação do jogo didático.  
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Ressalta-se que a descrição das atividades das turmas A e B foram realizadas 

de forma conjunta neste trabalho, tendo em vista que os resultados se mostraram 

semelhantes não sendo necessária a descrição de forma separada. 

 

5.2.6 Instrumentos de coletas de dados 

 

Durante as atividades propostas por este trabalho foram utilizados como 

método de coleta de dados, as observações juntamente com os diários de campo e 

também aplicação de questionários. 

Este trabalho optou pela utilização método da observação participante. Ludke 

e André (2013) enfatizam que nesta modalidade o observador (pesquisador) 

compartilha a sua identidade e os objetivos dos estudos com o grupo pesquisado 

desde o princípio da pesquisa. Assim foi o procedimento adotado neste trabalho, 

desde o momento em que os estudantes foram convidados a participar deste projeto, 

todas as informações referentes a este trabalho e as atividades por ele propostas 

foram compartilhadas com os mesmos.  

O papel de “observador participante” possibilita o acesso a um conjunto de 

informações, por meio da cooperação dos integrantes dos grupos que participam da 

pesquisa. A aproximação gerada pela observação participante realizada, potencializa 

análises acerca da prática docente. 

 

5.2.7 Diário de Campo 

 

O diário de campo consiste em uma forma de registro de observações, 

comentários e reflexões para uso individual do profissional e do aluno, podendo ser 

elaborado por meio de registros escritos, registros realizados a partir de material 

transcrito de gravações, filmes, imagens e outros equipamentos (FALKEMBAC, 1987; 

LUDKE e ANDRÉ, 2013) 

Neste trabalho a opção escolhida foi a utilização de registros escritos, 

preocupando-se em anotar o dia, o horário e o período de duração, sempre sendo 

realizados em tempo oportuno mais próximo dos momentos de observação. Devido a 

favorecer uma maior fidelidade na descrição dos acontecimentos, os registros dos 

diários de campo foram realizados, em parte, simultaneamente a aplicação das 

atividades em sala aula sendo que o momento de maior conteúdo registrado ocorreu 
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ao fim das aulas, para não permitir um espaço de tempo que pudesse atrapalhar a 

lembrança dos detalhes das aulas.  

 

5.2.8 Questionários 

 

Gil (1999) afirma que o questionário pode ser compreendido como um 

procedimento de investigação composta por um número mais ou menos elevado de 

questões apresentadas, “tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc” e também apresenta 

as seguintes vantagens sobre a utilização questionário como técnica de coleta de 

dados:  

 

a) possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam 
dispersas numa área geográfica muito extensa, já que o questionário pode 
ser enviado pelo correio;  
b) implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não exige 
o treinamento dos pesquisadores;  
c) garante o anonimato das respostas;  
d) permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem mais 
conveniente;  
e) não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto 
pessoal do entrevistado. (Gil, 1999, p. 128) 

 

Entre os pontos positivos ilustrados na citação de Gil (1999) apontamos como 

fatores motivadores para a escolha dessa técnica a possibilidade de atingir vários 

alunos ao mesmo tempo, o baixo custo necessário para o seu desenvolvimento e 

aplicação e a garantia do anonimato das respostas. A certeza da não identificação por 

parte do aluno permite a ele responder da forma mais sincera possível, apesar dos 

educandos estarem cientes que participam de uma pesquisa.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste tópico, serão analisados e discutidos os dados coletados por meio das 

observações realizadas durante todos os encontros e atividades realizadas em sala 

de aula, dos registros nos diários de campo, das etapas de aplicação do jogo didático 

e dos questionários respondidos pelos alunos.  

Para uma melhor visualização dos resultados bem como a sua discussão, as 

duas turmas selecionadas (sendo uma turma composta de 22 e a outra  20 alunos 

voluntários), foram consideradas como apenas uma turma de 42 estudantes, salvo 

alguma situação que mereça um comentário de distinção, devido aos alunos das 

turmas do objeto de pesquisa apresentarem basicamente, perfis semelhantes, tais 

como, possuírem o mesmo professor, a mesma faixa etária, praticamente o mesmo 

quantitativo de alunos em sala de aula, todos estudavam no mesmo colégio público, 

apresentarem similaridades condições sociais (salvo algumas exceções), pois todos 

moravam em localidades próximas à escola em questão. Desta forma, foram utilizados 

os mesmos métodos pedagógicos indistintamente para as duas turmas. 

Pretendeu-se desta forma averiguar e evidenciar de forma mais concisa 

aspectos já apresentados no referencial teórico deste trabalho. Sendo assim, almeja-

se que os resultados aferidos corroborem com as ideias apontadas no texto do 

referencial teórico a respeito da utilização de jogos didáticos no ensino de química, 

analisando suas colaborações positivas (e negativas) no processo de ensino e 

aprendizagem.  

Para uma melhor compreensão, foram analisadas neste trabalho, sete 

observações (etapas) (Quadro 12) as quais são detalhadas em seguida. 

 

Quadro 12: Observações presentes em todas as etapas e suas descrições 
 

ETAPAS OBSERVAÇÃO DESCRIÇÃO 

01 Alunos 

Perfil dos alunos; descrição das primeiras 

impressões relativas aos estudantes, suas 

características principais.  

02 Jogo 
Descrição do jogo; processo de elaboração do 

jogo; explicação das regras. 
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03 Atividades 

Participação e comportamento apresentados 

pelos alunos durante os encontros decorrentes 

deste trabalho. 

04 Interesse 

Verificação do interesse / desinteresse pela aula 

de química e pelo jogo didático desenvolvido; 

observação de elementos como o entusiasmo, 

participação, aceitação e aprovação da proposta. 

05 Regras 

Verificação das dificuldades e facilidades 

apresentadas pelos alunos em relação ao 

entendimento do jogo didático, os 

questionamentos e respeito as regras. 

06 Avaliação 
Análise do nível de compreensão e assimilação 

do conteúdo alcançado pelos alunos.  

07 Socialização 

Observar entrosamento entre os alunos, 

capacidade de trabalho em grupo, espírito de 

competição, ansiedade e vantagens indevidas.  

 

 

As observações levantadas foram encontradas em todas as etapas deste 

trabalho: elaboração e aplicação do jogo “Conquistando a Tabela Periódica”; 

ministração das aulas e aplicação do Questionário 1 (Quadro 13) e do questionário 

avaliativo (Figura 31 – mostrada no tópico Avaliação).   

 

Quadro 13: Questionário 1 
 

Questionário 1  

Série:                      Turma:                     Idade: 

Antes do Jogo 

1. Em sua opinião, a disciplina de química é difícil? 

(      ) muito difícil      (    ) difícil           (     ) pouco difícil         (    ) fácil    

2. Em sua opinião, a disciplina química é interessante? 

(      ) muito interessante    (    ) interessante     (     ) pouco interessante    (    ) não 

é interessante 

Fonte: O autor (2020) 



102 

 

3. A utilização de jogos, no ensino de química, tornaria as aulas de químicas 

mais interessantes? 

(      ) muito interessante    (    ) interessante     (     ) pouco interessante    (    ) chata 

4. Os professores de química costumam ensinar utilizando jogos? 

(      ) frequentemente      (    ) as vezes        (     ) poucas vezes          (    ) nunca    

Depois dos Jogos 

5. Gostou da utilização de jogos na aula de química? 

(      ) muito bom   (    ) bom    (     ) regular     (    ) não gostei   

6. O jogo “Conquistando a tabela periódica” de fácil entendimento? 

(      ) muito difícil      (    ) difícil           (     ) pouco difícil         (    ) fácil    

7. Realizando uma autoavaliação, qual a sua dificuldade em retirar 

informações da tabela periódica? 

(      ) muito difícil      (    ) difícil           (     ) pouco difícil         (    ) fácil    

8. A utilização de jogos ajuda a compreensão do assunto Tabela Periódica?  

(     ) ajudou muito       (     )  ajudou     (     ) ajudou pouco       (     )   não ajudou  

9. A utilização de jogos, no ensino de química, poder facilitar a compreensão 

dos conteúdos da disciplina? 

(     ) ajudaria muito       (     )  ajudaria     (     ) ajudaria pouco       (     )   não ajudaria 

10. A utilização de jogos, no ensino de química, pode ajudar seus colegas de 

turma a terem melhor rendimento nas aulas? 

(     ) ajudaria muito       (     )  ajudaria     (     ) ajudaria pouco       (     )   não ajudaria  

11. A utilização de jogos, no ensino de química, ajuda na disciplina dos alunos 

em sala de aula?  

(     ) ajudaria muito       (     )  ajudaria     (     ) ajudaria pouco       (     )   não ajudaria  

12. A utilização de jogos, no ensino de química, pode ajudar a socialização 

entre alunos na sala de aula? 

(     ) ajudaria muito       (     )  ajudaria     (     ) ajudaria pouco       (     )   não ajudaria  

 

 

Apesar do questionário 1 estar subdividido em duas partes, sendo nomeadas 

de antes do jogo e depois do jogo, ele só foi disponibilizado e respondido após a 

aplicação do jogo didático. 

Fonte: O autor (2020) 
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 A aplicação do questionário 1 teve como objetivo, avaliar o grau de satisfação 

dos alunos quanto a utilização do jogo bem como apurar as suas opiniões em relação 

a alguns benefícios ocasionados pela utilização deste recurso didático como 

instrumento facilitador da aprendizagem.  

Discorreremos sobre cada uma das observações (etapas) a partir dos próximos 

tópicos. 

 

6.1 ALUNOS 

 

Neste trabalho houve a participação voluntária de 42 alunos no total (20 

homens e 22 mulheres) que apresentavam a seguinte faixa etária (Quadro 14): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses números estão de acordo no que recomenda a legislação que organiza 

a oferta de ensino no Brasil, a qual estabelece que a criança deve ingressar aos 6 

anos no 1º ano do ensino fundamental e concluir essa etapa em 9 anos, assim quando 

estiver na faixa etária dos 15 aos 16 anos, o jovem deve estar matriculado no 1 ano 

do Ensino Médio (Lei 9.394/1996; Portaria 1.035/2018). O Gráfico 1 representa em 

porcentagem a faixa etária apresentada pelos alunos participantes desta pesquisa. 

 

  

 

 

 

 

Quadro 14: Quantidade de alunos, por faixa etária. 
 

Faixa Etária Quantidade de alunos 

15 anos 10 

16 anos 16 

17 anos 13 

18 anos 2 

19 anos 1 

 

 
Fonte: O autor (2020) 
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Percebe-se pelo Gráfico 1 que, 38% (levando-se em conta o somatório dos 

percentuais das faixas etárias acima de 16 anos) dos alunos matriculados no 1 ano 

do EM encontram-se em situação de distorção de idade-série, isto é, possuem 2 ou 

mais anos de atraso escolar. Percentual que é maior do que consta no estudo 

apresentado “Panorama da distorção idade-série no Brasil”, no ano de 2018, pelo 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)(BRASIL, 2018), que apontou que 

no município de Paty do Alferes a rede estadual de ensino apresenta um índice de 

30,7% de alunos em atraso escolar no EM conforme pode ser observado na Figura 

30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2020) 

15 anos; 24%

16 anos; 38%

17 anos; 31%

18 anos; 5%

19 anos; 2%

Percentual da faixa etária apresentado pelos 

15 anos 16 anos 17 anos 18 anos 19 anos

Gráfico 1: Percentual da faixa etária apresentado pelos alunos 
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O atraso escolar pode ser ocasionado pela reprovação ou pelo abandono por 

parte do aluno em qualquer ano de sua formação educacional.  

Pode-se constatar que alguns deles já trabalhavam, fator que eventualmente 

colabora para a ocorrência do atraso escolar. 

 

6.1.1 Opinião dos alunos quanto a disciplina química 

 

Com o intuito de verificar a opinião dos alunos no que tange às dificuldades 

apresentadas por eles na disciplina de química, o questionário 1 (Quadro 13) traz 

como primeira pergunta: “Em sua opinião, a disciplina de química é difícil?”. Os 

resultados das respostas da questão 1 deste questionário são ilustrados no Gráfico 2. 

 

 

 

Figura 30: Censo distorção idade-série no município de Paty do Alferes 

Fonte: Disponível em <https://trajetoriaescolar.org.br/painel/municipio/3303856/2018/#> 

Acesso em 20 de fev. 2020. 
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De acordo com os resultados apresentados pelo Gráfico 2, 14 % dos 

estudantes classificam a disciplina de química como fácil, isto é, consideram que a 

aprendizagem de química ocorre sem dificuldades o que corrobora com o valor de 

13% apresentados pelo trabalho intitulado “Dificuldades de aprendizagem em química 

de alunos do ensino médio na escola cônego Aderson Guimaraes Júnior” (JUNIOR, 

2016).  

Entretanto a soma dos alunos que entendem apresentar dificuldades para 

aprender os conteúdos de química chegam a 86%, porcentagem elevada mesmo 

sendo considerada para a disciplina de química, por exemplo, Sousa et al (2016) 

relatou que 62,64% dos alunos participantes do trabalho afirmaram de problemas para 

aprender química. Conforme os resultados apresentados por Albuquerque, Barroso e 

Batista (2017), um dos fatores associados às dificuldades de aprendizagem dos 

conteúdos de química, por parte dos alunos, é a forma de abordagem tradicional 

Gráfico 2: Respostas dos alunos a questão 1 do Questionário 1 

Fonte: O autor (2020) 

Muito difícil; 3%

Difícil; 7%

Pouco difício; 76% Fácil; 14%

Em sua opinião, a disciplina de química é difícil?

Muito difícil Difícil Pouco difício Fácil
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adotada majoritariamente pelos professores, sem estabelecer uma conexão ou 

contextualização com os conhecimentos empíricos dos estudantes. Nesse sentido, 

Gerhard e Filho (2012) apontam que a falta de contextualização dificulta a 

aprendizagem dos alunos, já que:  

 
[...] a aprendizagem é sempre relacional, isto é, os seres humanos aprendem 
relacionando novas informações a conhecimentos anteriores, pois somente 
assim as informações ganham sentidos, sem os quais não ocorre 
aprendizagem (GERHARD; FILHO, 2012, p. 126). 

 

Promover uma relação entre a nova informação com os saberes já existentes 

nos alunos com o auxílio de novos métodos educacionais pode ser um bom caminho 

para vencer as barreiras impostas por uma realidade persistente de aulas embasadas 

em métodos tradicionais que colaboram para dar continuidade a um aprendizado 

considerado difícil, cansativo e desinteressante por parte dos educandos.  

Na segunda questão, indagou-se: “Em sua opinião, a disciplina química é 

interessante?”. O gráfico 3 apresenta os percentuais para as diferentes respostas 

dadas pelos alunos.  

 

 

 

 

Muito interressante
21%

Interessante
62% Pouco interessante

17%

Não é interessante
0%

Em sua opinião, a disciplina química é interessante?

Muito interressante Interessante Pouco interessante Não é interessante

Gráfico 3: Resposta dos alunos à questão 2 do Questionário 1 

Fonte: O autor (2020) 
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De acordo dos os resultados apresentados pelo Gráfico 3, 21% dos alunos 

consideram a disciplina de muito interessante e 62% interessante; 17% assinaram que 

a disciplina de química é pouco interessante e nenhum aluno considerou a disciplina 

de química como não interessante. Cabe esclarecer que o pesquisador explicou aos 

alunos que a questão 2 se tratava da opinião deles quanto aos conteúdos de químicas 

e não em relação a aula de química. Os resultados podem demostrar que as 

dificuldades apontadas pelos alunos (representadas no Gráfico 2) podem estar 

desassociadas do interesse deles pela química, isto é, apesar de gostar dos 

conteúdos apresentados eles não assimilam os significados facilmente, o que reforça 

a necessidade de novos métodos de ensino que facilitem o processo de aquisição do 

saber químico, assim não permitindo que as dificuldades encontradas pelos 

educandos resultem em um desinteresse pela química.    

A terceira questão procurou apurar se os alunos entendiam que a utilização de 

jogos didáticos poderia tornar as aulas de química mais atrativas, perguntando: “A 

utilização de jogos, no ensino de química, tornaria as aulas de químicas mais 

interessantes?” 

 

 

Muito interressante
81%

Interessante
12%

Pouco interessante
7%

Não é interessante
0%

A utilização de jogos, no ensino de química, tornaria as aulas de 
químicas mais interessantes?

Muito interressante Interessante Pouco interessante Não é interessante

Gráfico 4: Resposta dos alunos à questão 3 do Questionário 1 

Fonte: O autor (2020) 
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De acordo com os dados do Gráfico 4, todos os alunos entendem que fazer uso 

de jogos didáticos durante as aulas podem contribuir para seu aprendizado em Tabela 

Periódica, sendo que 81% responderam que seria “muito interessante”, 12% 

“interessante” e 7% responderam “pouco interessante”. Essa alta porcentagem de 

respostas “muito interessante” possivelmente reflete não somente a satisfação dos 

educandos em terem utilizado o jogo didático, mas também representa um forte 

indicativo para que o professor elabore atividades escolares com esse tipo de perfil, 

que resulta em momentos de diversão para os alunos. 

 

6.2 O JOGO DIDÁTICO 

 

O jogo didático “Conquistando a Tabela Periódica” de autoria própria, trata-se 

de uma adaptação do jogo de estratégia de cartas “War Cards” e foi elaborado para 

apresentar diferentes características relacionadas a aprendizagem, podendo ser 

considerado um jogo de fixação ou ampliação do saber. Além disso, pode ser utilizado 

como um instrumento de averiguação e avaliação da aprendizagem. 

O jogo conta principalmente com a utilização de cartas que trazem informações 

sobre alguns elementos químicos e suas localizações na Tabela Periódica. A 

elaboração desse jogo didático de cartas teve o objetivo de ser aplicado como 

metodologia diferenciada para fixação e ampliação do conteúdo de elementos 

químicos e Tabela Periódica.  

Além de conhecimentos sobre a TB, esse jogo pedagógico pode ajudar no 

desenvolvimento de várias habilidades como organização de informações, 

capacidade de seguir regras ao analisar as informações descritas pelo jogo mesmo 

diante de situações adversas, conviver bem socialmente estabelecendo um ambiente 

de competição sadia e criatividade para lidar com as mais variadas situações 

problemas decorrentes do jogo.  

 

6.2.1 O jogo “Conquistando a tabela periódica” 

 

A TB é um dos conteúdos mais relevantes no ensino de Química. Zerger, Melo 

e Luca (2016) considerando a TB como um recurso didático mediador que se insere 

entre o aluno e o ambiente ao qual vive, apontam que ela amplia as possibilidades do 
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entendimento que o educando terá de si mesmo e do mundo, contribuindo na 

construção de signos e significados. 

Cunha (2019) esclarece que a utilização da TB permite uma introdução 

amparada em conceitos de vários outros assuntos futuros e considerando o 

desenvolvimento de um processo de alfabetização científica, onde o aluno aprenderá 

a ler, escrever e falar sobre a Química, ela é um recurso pedagógico significativo na 

apropriação do sistema de representação química (linguagem científica). O autor 

afirma que em relação ao ensino de Química, a TB traduz a dimensão simbólica e 

representacional da Química de muitos conceitos estudados em sala de aula 

equerendo dos estudantes um olhar interpretativo ao caráter abstrato de teorias e 

modelos científicos. Nesse sentido, faz-se necessário a compreensão, por parte do 

professor, que o ensino da TB se enquadra nos conceitos de âmbitos abstratos da 

Química que segundo Trassi et al. (2001) podem dificultar a aprendizagem de uma 

parcela significativa de alunos. 

Novas metodologias de ensino devem ser desenvolvidas com a finalidade de 

facilitar a aprendizagem bem como promover uma participação ativa do aluno. Com o 

intuito de fixar e ampliar os conceitos iniciais da TP, o jogo “Conquistando a Tabela 

Periódica” foi elaborado com o propósito de ajudar os alunos a relacionarem os 

elementos químicos aos seus devidos símbolos e a reconhecerem a organização com 

a qual os elementos estão distribuídos pela TP através de seus grupos ou famílias. 

O jogo de cartas tradicional é composto por cartas que podem proporcionar a 

realização de diversos jogos apropriados por diferentes faixas etárias. Assim, jogos 

de cartas de estratégia como o jogo Conquistando a Tabela Periódica pode ser 

utilizado perfeitamente no primeiro ano do ensino médio.  

 

6.2.2 Delimitação dos conteúdos e do momento de aplicação 

 

Os conteúdos escolhidos para serem abordados pelo jogo didático elaborado 

foram principalmente: apresentação da tabela periódica, informações acerca dos 

elementos (informações de massa, número atômico, o símbolo, nome do elemento), 

classificação (metais, ametais e gases nobres), a relação dos elementos com os 

grupos (famílias) aos quais pertencem e a localização dos elementos na TP. 

Além da definição do conteúdo cabe ao professor definir o melhor momento 

para a aplicação do jogo didático. Nesse sentido, Cunha (2012) afirma que um jogo 
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didático pode se enquadrar no planejamento educacional do docente com o propósito 

de:  

a) apresentar um conteúdo programado;  
b) ilustrar aspectos relevantes de conteúdo; 
c) avaliar conteúdos já desenvolvidos; 
d) revisar e/ou sintetizar pontos ou conceitos importantes do conteúdo; 
e) destacar e organizar temas e assuntos relevantes do conteúdo químico; 
f) integrar assuntos e temas de forma interdisciplinar; 
g) contextualizar conhecimentos. (Cunha, 2012, p. 95) 

 

Como pode ser verificado, a autora acima ressalta que o docente deve estar 

ciente o seu objetivo de ensino ao utilizar o jogo didático e ter a definição correta do 

momento no qual o jogo se torna mais eficaz (didático) no seu planejamento. Isto 

revela que o jogo didático não deve ser utilizado como um artificio para preencher 

lacunas em horários de aulas não planejadas ou simplesmente para torna-las mais 

divertidas.  

 

6.3 ATIVIDADES 

 

As atividades foram divididas em cinco encontros (aulas), sendo quatro 

realizados de forma sequencial e o último realizado depois de passados três semanas. 

As atividades organizaram-se em: identificação dos conteúdos prévios; aula expositiva 

sobre a TB; aplicação do jogo Conquistando a Tabela Periódica; reaplicação do jogo 

Conquistando a Tabela Periódica e aplicação do questionário 1 (Quadro 13) e 

aplicação de um questionário avaliativo.  

Para esclarecimento do tempo disponível de 100 minutos para cada encontro, 

informa-se que os alunos têm duas aulas de química por semana, estas estão 

distribuídas de forma sequencial e conjunta uma da outra, sendo cada aula de 50 

minutos. De acordo com estes horários, foram planejados 5 encontros distribuídos em 

10 aulas para a execução da pesquisa em sala de aula. A descrição da execução dos 

encontros consta nos tópicos da Metodologia deste trabalho.  

 

6.3.1 Análise do primeiro encontro 

 

Após os alunos estarem cientes do trabalho de pesquisa do qual participariam, 

foi estabelecido uma conversa de teor informal, sendo explorados assuntos que 

envolviam representações de símbolos e como eles estariam organização com o 



112 

 

propósito de averiguar informações que poderiam servir de ancoragem ao novo 

conteúdo que abordado, a TP  

Para que o professor possa planejar suas ações pedagógicas baseadas na 

Teoria de Ausubel, faz-se necessário a busca e identificação dos conceitos prévios 

presentes no cognitivo de cada estudante (Moreira 2012).  

Moreira (2012) reitera que os organizadores prévios são materiais instrucionais 

utilizados antes dos objetos de aprendizagem em si, contendo um nível maior de 

abstração e generalidade, sendo a sua averiguação estabelecida por diversas formas 

como um enunciado, um parágrafo, uma pergunta, uma demonstração, um filme, uma 

simulação e até mesmo uma aula que funcione como pseudo-organizador. Moreira 

(2012) afirma que não é a forma que é relevante, o fundamental é a função dessa 

estratégia instrucional chamada organizador prévio.  

Terminado a conversa inicial e ainda com o objetivo de averiguar as 

informações já existentes nos educandos com relação a TB, foi pedido para que eles 

sentassem em duplas e distribuído para cada um deles o material pedagógico 

contendo referências da história da TP. Estabeleceu-se um período de 15 minutos 

para que os alunos observassem o material e respondessem a três perguntas, a 

saber: “Qual das informações contidas no material eles reconheciam?”, “O que 

significava os pontos de interrogação escritos na disposição dos elementos químicos 

apresentados na Tabela de Mendeleev?” e “O que eles achavam da sugestão da TP 

ser organizada respeitando a sequência das notas musicais?”. As perguntas foram 

enunciadas e respondidas oralmente e para a realização dessa atividade foi pedido 

para os discentes formarem duplas. 

Com relação à primeira pergunta os alunos apontaram que conheciam o 

formato da tabela de Moseley e os símbolos dos elementos químicos presentes em 

todo material.  

Sobre a segunda pergunta nenhum aluno soube explicar corretamente o 

porquê dos pontos de interrogação contidos na Tabela de Mendeleev. Entretanto vale 

ressaltar que duas duplas responderam “que eram elementos químicos que não 

existiam na época”. Apesar desses alunos terem pronunciado “não existiam” em vez 

de “não haviam sido descobertos” mostra que eles entenderam que aquele espaço 

deveria ser ocupado por outros elementos químicos.  
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Quanto a terceira pergunta nenhum aluno proferiu sobre a periodicidade 

apresentada pelas notas musicais ou pelos elementos químicos o que poderiam 

caracterizar semelhanças quanto a estrutura organizacional da TP. 

Cabe ressaltar a constatação de um fator positivo: todos os alunos relataram já 

terem tido aulas sobre a tabela periódica, sendo eles estudantes do 9° ano do ensino 

fundamental ou do 1° ano do ensino médio do ano letivo anterior a essa pesquisa. 

Este fato mostra que professores do ensino fundamental já introduzem para seus 

alunos conteúdos importantes relacionados a disciplina de química do ensino médio 

ao lecionarem a disciplina Ciências.  

As respostas a essas três perguntas, bem como a conversa ocorrida nos 

primeiros momentos da aula serviram de apoio para a construção da aula expositiva 

do segundo encontro, correspondendo ao que era desejado, pois essas atividades 

além de introduzirem o assunto TB também tiveram a função de identificar e até 

mesmo servir de organizadores prévios, os quais são definidos como “pontes 

cognitivas entre novos conhecimentos e aqueles já existentes na estrutura cognitiva 

do aprendiz” (MOREIRA, 2012, p.1). 

 

6.3.2  Análise do segundo encontro 

 

No início do segundo encontro, antes mesmo dos alunos terem contato com 

qualquer tipo de material didático, foi questionado oralmente a eles quais modelos de 

Tabelas Periódicas tinham sido apresentados no primeiro encontro. À medida que os 

educandos citavam palavras relacionadas a algum modelo, ia-se revelando o nome 

correto. Por exemplo: um aluno pronunciou “tem uma tabela que era um parafuso” se 

referindo ao modelo Parafuso Telúrico de Chancourtois, outro aluno destacou “tem 

uma tabela que organiza os elementos de três em três” fazendo alusão a Tríade de 

Dobereiner. 

Observou-se que a maioria dos alunos fizeram referências às tabelas sugeridas 

por Mendeleev e Moseley, surgindo frases como: “A tabela que é organizada em forma 

de linhas e colunas”, “A tabela que os elementos estão em embaixo do outro e um do 

lado do outro” e “A tabela que tem famílias e períodos”. Essa situação de exemplos 

majoritários a esses modelos de TP já era esperada, devido os alunos terem tido 

contato com esses modelos de TP em aulas anteriores ao desenvolvimento deste 

trabalho. 
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Após esse momento, como materiais didáticos a serem utilizados na aula foi 

distribuída uma TP atual (Anexo A) impressas em folhas do tipo A4 para cada aluno, 

também foi solicitado que eles pegassem o material didático entregue no primeiro 

encontro e o livro didático “Química Cidadã” de Gerson Mol e Wildson Santos (2016). 

Com auxílio de um folder (80 cm x 100 cm) contendo a imagem ampliada de uma TP, 

foi realizada uma aula expositiva sobre os seguintes conteúdos: a história da TP, a 

organização da TP atual, a semelhança de propriedades apresentada por elemento 

de um mesmo grupo, os tipos de classificações mais comuns dos elementos químicos 

exigidas pelo currículo da disciplina de química do EM. 

Neste segundo encontro foi realizada uma aula expositiva com o objetivo (não 

revelado aos alunos) de facilitar as observações comparativas dos alunos na diferença 

de uma aula sobre a TP sem a utilização do jogo Conquistando a Tabela Periódica 

com uma aula constando a sua utilização. Destaca-se que durante a exposição da 

aula os alunos no geral apresentam um comportamento agitado de muita conversa e 

de falta de atenção na hora das explicações do conteúdo, mesmo sabendo que 

estavam participando de uma pesquisa. Essa situação exigiu a interferência do 

professor (pesquisador) em vários momentos com pedidos para que eles prestassem 

atenção no que estava sendo ensinado.    

Um dos fatores que potencializa o aluno a não ter a atenção necessária na aula 

de química é a carência de novas metodologias para o ensino desta ciência que estão 

vinculadas a práticas tradicionais de ensino baseadas em aulas expositivas e 

apoiadas apenas na utilização de livros didáticos (SILVA, 2013; ROCHA e 

VASCONCELOS; 2016). Espera-se que, com a utilização do jogo didático elaborado, 

os alunos possam apresentar uma maior atenção, satisfação e participação no 

aprendizado do conteúdo. 

 

6.3.3 Análise do terceiro encontro 

 

No momento inicial do terceiro encontro foi solicitado aos alunos formarem 

grupos de 4 alunos (como uma das turmas constava com 22 alunos, 2 grupos foram 

formados com 5 alunos, sendo uma dupla considerado um único jogador), no total 

foram organizados 10 grupos (cinco por turma). Após a formação dos grupos foram 

realizadas duas perguntas (pronunciadas e respondidas oralmente) referentes a aula 

anterior, sendo elas: a primeira “A TP atual é organizada a partir de qual informação?” 
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e a segunda “O que significa elementos químicos serem organizados em um mesmo 

grupo?”. 

Do total de 10 grupos formados apenas 4 responderam corretamente a primeira 

pergunta e 2 responderam corretamente a segunda pergunta. Considerando as 

dificuldades apresentadas pela maioria dos alunos em responder corretamente as 

duas questões, pode-se entender que a maioria dos alunos ainda não conseguiram 

assimilar as informações do conteúdo até o momento apresentada sobre os 

elementos químicos e suas propriedades, isto é, as informações passadas na aula 

expositiva ministrada no segundo encontro (ocorrida na semana anterior) não foram 

retidas pelos alunos e foram esquecidas em um curto espaço de tempo. Nesse 

sentido, segundo Ausubel (2003) o aprendizado ocorrido dos educandos até esse 

momento aparentou estar baseado na aprendizagem mecânica, já que não se 

mostrou estar ancorado a uma estrutura cognitiva por falta de um subsunçor 

específico para assimilar as informações abordadas. Acredita-se que a utilização do 

jogo didático Conquistando a Tabela Periódica facilite o estudante a transformar o 

conteúdo sobre a TP incorporado nele de forma mecânica, em um subsunçor para o 

aprendizado do conteúdo de forma significativa. 

Após esse primeiro procedimento foi distribuído para cada grupo de alunos um 

conjunto de material que forma o jogo Conquistando a Tabela Periódica e também se 

designou um tempo de 10 minutos para que eles observassem o material e lessem as 

regras do jogo. Nesse momento aconteceu uma grande agitação e observou-se um 

entusiasmo nos alunos. Essa movimentação apresentada pelos educandos já era um 

dos resultados esperados, pois esse comportamento revela a pré-disposição deles 

em participar da atividade (Soares, 2013). 

 Alguns alunos proferiam de forma espontânea observações interessantes, 

entre elas: “As cartas-elemento que tem a mesma cor tem a mesma propriedade” e 

“Professor, as cartas amarelas estão faltando elementos químicos”. Essas 

observações demostram que os alunos já estavam relacionando o material 

apresentado ao conteúdo ensinado na aula anterior, mesmo que de forma imprecisa.  

 Observou-se que durante as partidas do jogo os alunos apresentaram 

dificuldades em seguir adequadamente as regras, por exemplo: ao invés de 

pronunciarem o nome dos elementos e seus respectivos símbolos que queriam 

conquistar, eles simplesmente apontavam com o dedo a carta desejada ressaltando 



116 

 

a cor característica. Entretanto, essas situações de erro acabaram se configurando 

em ótimas oportunidades de revisão de conteúdo. 

Durante a aplicação do jogo foram observados diálogos exaltados entre os 

alunos, sendo estes estando no limite aceitável de uma competição saudável, 

proporcionada pelas tentativas de alcançar o objetivo do jogo. Soares (2008) 

esclarece que a ocorrência de diálogos mais exaltados durante as atividades lúdicas 

não podem ser compreendidos como um comportamento de indisciplina, ao contrário, 

revela um engajamento dos educandos com as atividades praticadas, em razão do 

seu interesse pela maneira como o conteúdo está sendo abordado. O aumento do 

interesse e participação dos alunos nas atividades escolares é um dos resultados 

desejados com a aplicação do jogo didático.  

Outro aspecto observado com a aplicação do jogo foi a falta de inibição dos alunos 

para esclarecem dúvidas com o professor, sendo elas relacionadas as regras do jogo, 

a algumas cartas especiais e, até mesmo, dúvidas em relação a TP, notando-se 

claramente a ausência do medo de errar. Nesse sentido, Cavalcanti e Soares (2009) 

asseguram que o jogo proporciona liberdade e um ambiente ausente de medo por 

parte do aluno, podendo ser transformar em um caminho para o processo de 

aprendizagem.  

O jogo também colaborou para que ocorresse uma melhor interação entre 

professor/aluno possibilitando um ambiente propício a manifestações de curiosidades 

por parte dos alunos em relação a TP, evidenciadas em perguntas como: “Professor, 

porque o símbolo deste elemento não tem as iniciais do nome dele” ou “Professor, 

porque que as colunas da TP não são do mesmo tamanho”. Essa maior e 

despreocupada interação com o professor é um dos resultados positivos esperados 

ao se inserir o jogo didático em sala de aula, tornando a relação professor/aluno mais 

afetiva o que está em consonância com Moreira (2011) que entende a educação 

sendo um conjunto de experiências que abrange as áreas do pensar, sentir e fazer, 

Cada grupo conseguiu iniciar duas partidas, sendo que nenhum deles terminou 

a segunda partida. Observou-se que o tempo esperado de 45 minutos por partida não 

se confirmou no primeiro dia de utilização do jogo, tendo um tempo médio de 

aproximadamente 55 minutos.  

Ao final do encontro grande parte dos alunos manifestaram que gostaram do 

jogo e queriam jogá-lo novamente na próxima aula. Um fato interessante é que vários 

deles perguntaram se realmente o professor (pesquisador) tinha elaborado o jogo 
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Conquistando a Tabela Periódica, devido terem achado o jogo de difícil confecção. 

Coube o professor explicar novamente que o jogo era uma adaptação de um jogo já 

existente, entretendo mesmo assim eles continuaram elogiando o jogo. Esse 

comportamento também revela a satisfação dos alunos em participar de uma aula 

composta por uma metodologia diferenciada e adaptada.        

 

6.3.4 Análise do quarto encontro 

 

No início deste quarto encontro foi disponibilizado o jogo para os alunos. 

Observou-se que a maioria dos alunos já havia assimilado as regras do jogo e 

sanavam as dúvidas de outros colegas.  

Durante a realização deste segundo encontro envolvendo a utilização do jogo, 

foi perceptível a maior facilidade dos alunos em jogar, praticamente não solicitaram a 

presença do professor para esclarecer dúvidas de regras. Observou-se que grande 

parte dos alunos por estarem mais familiarizados com o material do jogo demostravam 

mais concentração para elaborarem estratégias para alcançar seus objetivos.  

Durante a reaplicação do jogo os alunos também demostraram uma maior 

descontração e socialização entre eles. A todo instante ouvia-se provocações e risos 

durante as partidas realizadas demostrando que o jogo proporcionou diversão, 

cumprindo assim sua função lúdica, e ao mesmo tempo auxiliou no processo de 

aquisição de conhecimento, cumprindo sua função educativa. Estando essas duas 

funções em estado de equilíbrio, então o jogo satisfez a finalidade de ser educativo e, 

atribuindo essas funções a uma aplicação direta de um conteúdo específico de uma 

disciplina, por exemplo, química, pode ser classificado como jogo didático (CUNHA, 

2012; SOARES, 2013; AMARAL, MENDES e PORTO, 2018). 

Assim como no primeiro dia de aplicação do jogo, cada grupo conseguiu iniciar 

duas partidas e oito grupos conseguiram terminar a segunda partida antes do tempo 

determinado para aplicação do jogo de 80 min. Diferente das primeiras partidas 

realizadas no terceiro encontro o tempo médio baixou para 40 minutos de duração, 

sendo um indicativo de que os alunos alcançaram a habilidade necessária para 

desfrutar do jogo com maior naturalidade.  

Após a aplicação do jogo os alunos tiveram 20 minutos para responderem ao 

Questionário 1 (Quadro 13).   
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6.3.5 Análise do quinto encontro 

 

O quinto e último encontro planejado para a realização desta pesquisa ocorreu 

três semanas após a aplicação do jogo Conquistando a Tabela Periódica e consistiu 

na aplicação de um questionário avaliativo aos alunos (Apêndice A). Os educandos 

tiveram o tempo de 60 minutos para a realização desta atividade. O questionário foi 

respondido de forma individual com a finalidade de coletar dados que pudessem 

indicar o quantitativo de assimilação do conteúdo pelos educandos. 

Todos os alunos conseguiram responder o questionário avaliativo no tempo 

determinado, o que oportunizou um tempo de 40 min para que se realizasse uma 

conversa informal e mais uma vez fosse observado o grau de percepção dos alunos 

em terem participado de uma aula de química com uma metodologia diferenciada.    

 

6.3.6 Frequência de utilização de jogos didáticos em sala de aula  

 

Na quarta questão do questionário 1 (Gráfico 5) procurou-se averiguar a 

frequência com que professores de química utilizavam esse método educacional 

perguntando: “Os professores de química costumam ensinar usando jogos?”. 

Ressalta-se que foi explicado que os alunos poderiam considerar para esta resposta 

os professores de ciências que lecionaram para eles no 9 ano ou os professores de 

química do ano anterior caso os estudantes fossem repetentes.  

 

Nunca
59%

Poucas vezes
17%

As vezes
24%

Frequentemente
0%

Os professores de química costumam ensinar usando jogos?

Nunca Poucas vezes As vezes Frequentemente

Gráfico 5: Respostas dos alunos a questão 4 do Questionário 1 

Fonte: O autor (2020) 
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Conforme as informações apresentadas no Gráfico 5, verifica-se que 59%, dos 

alunos, assinaram a opção “nunca”; 17% “Poucas vezes”; 24% “As vezes” e nenhum 

aluno assinalou a opção frequentemente.  

Como revelam os dados, os jogos didáticos dificilmente são escolhidos como 

recurso pedagógico por parte dos professores e praticamente 60% dos alunos 

afirmam não terem utilizado esse recurso pedagógico. Nesse sentido, Canto e 

Zacarias (2009) apontaram que a pouca frequência da utilização de jogos nas salas 

de aula é justificada pelo jogo nem sempre ser bem visto no ambiente escolar, uma 

vez que ele está associado a diversão. Cabe ressaltar que a não utilização de jogos 

didáticos não caracteriza que os professores não utilizem outros recursos didáticos 

como: data show, filmes e experiências.  

Apesar dos dados que indicam a predominância da não utilização dos jogos 

didáticos, observa-se que 24% de alunos assinalaram “As vezes” indicando a 

existência de professores que já consideram a utilização desse recurso pedagógico 

como uma alternativa apropriada para disponibilizar aos alunos aulas dissociadas das 

metodologias tradicionais de ensino. Günzel et al. (2016) entendem ser importante a 

inserção de espaços de práticas pedagógicas diferenciadas promovidas pela 

utilização dos jogos didáticos junto ao ensino de química visando a promoção da 

aprendizagem. 

 Na sequência, com um questionamento mais específico quanto a utilização do 

jogo “Conquistando a Tabela Periódica”, a quinta questão (Gráfico 6) foi: “Gostou da 

utilização de jogos na Aula de Química?”.  
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Observa-se pelos dados apontados no Gráfico 6 que apenas 2% dos alunos 

assinalaram a opção regular, enquanto 79% dos alunos marcaram a opção “Muito 

Bom”, 19% “Bom” e nenhum deles marcou a opção “não gostei”. Essa porcentagem 

expressiva indicando um alto grau de satisfação já correspondia a um resultado 

esperado visto que o trabalho de AMARAL, MENDES e PORTO (2018) alcançou 

resultado semelhante e JOAG (2014) também enfatizou a satisfação dos educandos 

com esse tipo de metodologia em sala de aula. 

 

6.4 INTERESSE  

 

Ao aplicar o jogo Conquistando a Tabela Periódica, foi observado que a maioria 

dos alunos mostraram entusiasmo com a proposta pedagógica. Sendo mais 

específico, do total de 42 alunos, apenas três demostraram um certo desinteresse 

inicial pela atividade. A excitação inicial por parte de alguns alunos é compreensível, 

ao se considerar o aspecto relacionado à “novidade”, sendo natural alunos ficarem 

Muito Bom
79%

Bom 
19%

Regular
2%

Não gostei
0%

Gostou da utilização de jogos na Aula de Química?

Muito Bom Bom Regular Não gostei

Gráfico 6: Respostas dos alunos a questão 5 do Questionário 1 

Fonte: O autor (2020) 
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apreensivos ou ansiosos (SOARES, 2013) é de se esperar que os alunos fiquem 

apreensivos. 

Outro ponto frisado por Soares (2013) sobre o desinteresse inicial é o fato de 

os adultos poderem desejar esconder comportamento lúdico simplesmente por 

vergonha. Ressalta-se que todos os alunos concordaram em participar 

voluntariamente das atividades pretendidas por este trabalho, e ficou bem claro para 

eles que, caso alguém desejasse, poderia não realizar a atividade. De acordo com 

Huizinga (2000) o jogo ou a atividade lúdica deve ser uma ação voluntária e jamais 

imposta, pois se há imposição, deixa de ser jogo. Entretanto esses mesmos três 

alunos participaram normalmente da atividade e observou-se que no decorrer da 

atividade, passado o momento inicial, estes mesmos educandos demostraram o 

mesmo comportamento de entusiasmo dos demais colegas de classe. 

Durante todos os momentos de aplicação do jogo notou-se que os alunos 

estavam descontraídos, relaxados e alegres. Esses aspectos puderam ser 

confirmados pelas manifestações apresentadas por eles, tais como risadas, batidas 

de palmas, toques de mãos, gritos, provocações, entre outros. Nesse sentido, Soares 

(2013), aponta que o divertimento e o uso de jogos em ações pedagógicas sempre 

trazem resultados nos quais os participantes envolvidos, mesmo os considerados 

adultos, se sentem como crianças ao brincar, como se não pudessem brincar por 

serem adultos.   

Outro ponto relevante observado foi a motivação, que esteve presente em 

todos os momentos relacionados a aplicação do jogo. Verificou-se claramente um 

comportamento mais participativo por parte dos alunos no decorrer da aplicação do 

jogo. 

 

6.5 REGRAS 

 

Foi observado inicialmente certas dificuldades por parte dos educandos tanto 

em entender as regras estabelecidas como encontrar a melhor formar de coordenar 

as habilidades exigidas no manuseio do jogo Conquistando a Tabela Periódica. Todas 

as regras foram explicadas antes da aplicação do jogo, e as dúvidas advindas desse 

momento foram sanadas e somente após esse procedimento foi permitido aplicação 

do respectivo jogo. Em relação às dificuldades inicias apresentadas pelos alunos, 

estas já eram esperadas, uma vez que os discentes estavam tendo o primeiro contato 
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com as regras estabelecidas pelo jogo, o que dificultava a atuação dos mesmos. 

Porém, à medida que os educandos iam executando jogadas e novamente tendo suas 

dúvidas sanadas pelo professor o jogo passou a fluir mais naturalmente.  

Com o propósito de analisar o nível de dificuldade percebido pelos alunos ao 

utilizar o jogo, a sétima questão (Grafico 7) indaga: “O jogo Conquistando a Tabela 

Periódica é de fácil entendimento?” 

 

 

 

De acordo com os dados apresentados no gráfico 7, 55% dos alunos 

apontaram que o jogo é de “fácil” entendimento, 43% dos alunos assinalam “pouco 

difícil”, 2% dos alunos (1 aluno) marcou a opção “muito difícil” e nenhum aluno apontou 

o jogo de “difícil entendimento”. Verifica-se que, os alunos, com exceção de apenas 

um, não consideraram o jogo Conquistando a Tabela Periódica” como de difícil 

entendimento, isto é, ao utilizarem o jogo com as regras estabelecidas por ele, 

indicaram que não tiveram maiores dificuldades em alcançar as habilidades 

necessárias para jogar. Segundo Soares (2016) para que a aplicação do jogo tenha 

bons resultados em sala de aula, faz-se necessário que as regras sejam de fácil 

compreensão e sejam claras para todos os participantes. 

Cunha (2012) recomenda que os jogos elaborados para o nível médio 

apresentam regras e objetivos bem definidos, possibilitamdo estimular habilidades 
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Fonte: O autor (2020) 

Gráfico 7: Respostas dos alunos a questão 6 do Questionário 1 
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cognitivas, levando o estudante ao estabelecimento de relações mais abrangentes e 

criativas. As regras estabelecidas pelo jogo Conquistando a Tabela Periódica 

estimulam os alunos a perceberem que os elementos pertencentes a mesma família 

apresentam similaridades (propriedades em comum) o que futuramente facilitará a 

aprendizagem de conteúdos químicos que exigem esse conhecimento, por exemplo, 

ligação químicas, número de oxidação, reações oxirredução, entre outros.  

 Alguns alunos sugeriram uma mudança nas regras do jogo. Foi para determinar 

quem inicia o jogo, apresentaram a proposta de que “cada aluno retirasse uma carta 

dado, aquele que possuísse o maior somatório nos valores dos dados de ataque, 

começaria a partida”, a sugestão foi aceita. Cunha (2012) esclarece que mesmo que 

o jogo possua regras já definidas, é comum que, durante a utilização dos jogos, os 

alunos sugerirem alterações a essas regras, o autor considera ser uma das funções 

do professor apoiar essas decisões advindas dos estudantes, pois o estabelecimento 

de regras consensuais faz parte das estratégias do jogar.  

Soares (2013), ressalta que as regras proporcionam o respeito, a reciprocidade, 

a confiança, a admiração, a aprendizagem, uma melhor relação do aluno/professor, 

ou mais amplamente, entre seres humanos. 

 

6.6 AVALIAÇÃO 

 

O processo avaliativo presente neste trabalho consiste no conjunto das 

observações ocorridas nas atividades propostas, ou seja, não será considerado 

apenas as atividades de aspecto escrito, mas também, o comprometimento dos 

estudantes às atividades e a metodologia empregada nas etapas desse trabalho, pois 

todo o processo deve ser avaliado. Nesse sentido, Vasconcelos (2003) enfatiza que a 

construção do saber não se dá apenas em alguns momentos, mas sim, de forma 

fragmentada, pois, caso contrário, o docente não teria como ajudar o educando 

quando necessário e as dúvidas se acumulariam, comprometendo a aprendizagem. 

Ressalta-se que o questionário avaliativo aplicado como uma das atividades de 

pesquisa não teve a finalidade de quantificar alunos por meio de notas, mas sim, servir 

de indicador para revelar as contribuições da aplicação do jogo didático Conquistando 

a Tabela Periódica e o quanto este pode influenciar em relação as facilidades e/ou 

dificuldades dos alunos no processo ensino-aprendizagem da Tabela Periódica. 
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De acordo com Cunha (2012) os jogos didáticos elaborados de forma adequada 

ao nível do ensino médio, permitem que os estudantes, ao participarem da atividade, 

tenham condições de exercer uma avaliação do próprio jogo, de seus companheiros 

além de uma autoavaliação do seu desempenho. Nesse sentido, Vasconcelos (2003) 

entende ser de extrema importância a autoavaliação do aluno no processo de 

verificação de aprendizagem. Esta afirmação justifica o fato de que tanto a aplicação 

do questionário 1 quanto a do questionário avaliativo, tenham sido abordadas 

perguntas com o objetivo de proporcionar aos alunos expressarem seus níveis de 

conhecimentos em relação ao conteúdo, bem como relatar suas opiniões em relação 

a metodologia de ensino adotada.  

Com o objetivo de averiguar a autoavaliação dos alunos em obter informações 

implícitas na TP a sétima questão (Gráfico 8) perguntou: “Realizando uma 

autoavaliação, qual a sua dificuldade em retirar informações da tabela periódica?” 

 

 

 

Os resultados apresentados no Gráfico 8 mostraram que a maioria dos alunos, 

67%, marcou a opção “Pouco difícil”. Na sequência, 14% dos alunos marcaram “Fácil”, 

10% dos alunos marcaram “Muito difícil” e 9% dos alunos marcaram “Difícil”. Observa-
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Gráfico 8: Respostas dos alunos a questão 7 do Questionário 1 

Fonte: O autor (2020) 
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se que grande parte dos alunos (86% dos alunos, sendo considerado todos os níveis 

de dificuldades apresentadas para serem marcadas) entendem que apresentam 

dificuldades para retirar as informações da TB quando necessário. As dificuldades de 

aprendizagem apresentadas pelos alunos, acerca da tabela periódica, podem ser 

relacionadas em categorias, dentre elas, destacam-se: a tentativa de memorizar o 

conteúdo em vez de aprender, a incompreensão por parte dos alunos das 

propriedades usadas como critério de classificação dos elementos químicos, a 

natureza abstrata dos conceitos envolvidos e a deficiências no processo de ensino 

(FRANCO-MARISCAL et al., 2016)  

Um modo de enfrentar as deficiências apresentadas no processo de 

aprendizagem á a utilização de novas metodologias de ensino. Nesse sentido, com o 

objetivo de averiguar a opinião dos alunos em relação ao benefício proporcionado pela 

aplicação do jogo elaborado a questão 8 (Gráfico 9) perguntou: “A utilização de jogos 

ajuda a compreensão do assunto Tabela Periódica?”. 

 

 

 

Segundo os dados apresentados pelo gráfico 9, todos os alunos indicaram que 

o jogo Conquistando a Tabela Periódica ajudou na compreensão do conteúdo 
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Gráfico 9: Respostas dos alunos a questão 8 do Questionário 1 

Fonte: O autor (2020) 
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relacionada a TP, sendo que, 38% dos alunos assinalaram “Ajudou muito”, 48% dos 

alunos marcaram “Ajudou” e 14% dos alunos assinalaram “Ajudou pouco”.  

Diante dos alunos terem utilizado um jogo didático como instrumento mediador 

e facilitador da aprendizagem do conteúdo TP, ou seja, um conteúdo específico, a 

nona questão (Gráfico 10) procurou averiguar a perspectiva dos alunos quanto ao 

benefício da utilização de jogos nos demais conteúdos da disciplina perguntando: “A 

utilização de jogos, no ensino de química, pode facilitar a compreensão dos conteúdos 

da disciplina?”. 

 

 

 

 

De acordo com os dados do Gráfico 10, todos os educandos acreditam que 

fazer uso de jogos didáticos durante as aulas podem contribuir para seu aprendizado 

em na disciplina de química, sendo que 52% marcaram que “ajudaria muito”, 45% 

marcaram que “Ajudaria” e 3% responderam que “Ajudaria Pouco”.  
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Gráfico 10: Respostas dos alunos a questão 9 do Questionário 1 

Fonte: O autor (2020) 
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Como pode ser observado pelos dados apresentados nos Gráficos 9 e 10, os 

educandos apontam que podem aprender jogando. Esses resultados já eram 

esperados e estão em consonância os apontamentos Cavalcanti e Soares (2009) 

onde afirmam que a utilização de jogos didáticos no ensino de química se configura 

em um instrumento auxiliador da aprendizagem considerando, inclusive, as 

dificuldades apresentadas por alguns alunos. Logo, a presença deste recurso didático 

em sala de aula potencializa a aquisição do conhecimento por parte dos educandos, 

que após a sua utilização do jogo, conseguem perceber o seu próprio aprendizado.  

 Com o propósito de averiguar o que cada aluno pensou sobre o benefício da 

utilização do jogo didático para a aprendizagem de seus companheiros de classe a 

décima questão (Gráfico 11) perguntou: “A utilização de jogos, no ensino de química, 

pode ajudar seus colegas de turma a terem um melhor rendimento nas aulas?”. 
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Gráfico 11: Respostas dos alunos a questão 10 do Questionário 1 

Fonte: O autor (2020) 
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Conforme os dados do Gráfico 11, nota-se que todos os alunos julgaram que a 

utilização de jogos didáticos durante as aulas de química pode ajudar os seus amigos 

de turma no processo de aquisição de conhecimento desta ciência, sendo que 62% 

dos estudantes assinalaram que “ajudaria muito”, 36% dos estudantes assinalaram a 

opção “Ajudaria” e apenas 2% (1 aluno) responderam que “Ajudaria Pouco”.  

Uma grande parte dos jogos didáticos oportunizam que a aprendizagem ocorra 

de forma coletiva incentivada pela competição sadia entre os jogadores estabelecida 

pelas regras de cada jogo. O jogo didático “Conquistando a Tabela Periódica” trabalha 

com esse parâmetro de coletividade o que proporciona a cada aluno, não somente 

realizar uma auto avaliação do seu desempenho, mas também possibilita que o 

estudante possa avaliar a participação e o desempenho de seus colegas de turma.  

Observa-se que os alunos ao participarem de atividades em sala de aula com 

a utilização de jogos, percebem que esse recurso didático auxilia na aprendizagem de 

todos, provavelmente por perceberem uma participação mais ativa até mesmo dos 

alunos que geralmente são mais apáticos em sala de aula.   

Respaldando os resultados apresentados pelo Gráfico 11, Santana e Rezende 

(2007, p. 6), relatam em um de seus trabalhos de título “o uso de jogos no ensino e 

aprendizagem de química”, que 83% dos alunos apontaram que a aprendizagem é 

influenciada de forma positiva com a utilização de jogos nas aulas de química. 

 

6.6.1 Questionário Avaliativo 

 

Como forma de averiguar os benefícios da utilização do jogo didático utilizado 

neste trabalho foi realizado a aplicação de um questionário avaliativo como mostra a 

Figura 31:   
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Como pode ser observado na Figura 31, o questionário avaliativo continha a 

imagem de uma parte da tabela periódica, de forma reduzida, constando as 

representações dos símbolos dos elementos químicos. O questionário avaliativo teve 

o objetivo de coletar dados para mensurar o nível de aprendizagem atingida pelos 

alunos dos conteúdos sobre a tabela periódica trabalhados de forma direta ou indireta 

na aplicação do jogo didático Conquistando a Tabela Periódica. Vale ressaltar que foi 

atribuído um valor (fictício) de 20 pontos para esta atividade, com a finalidade de 

facilitar a compreensão dos alunos quanto aos seus referidos desempenhos.  

Figura 31: Questionário aplicado aos alunos 

Fonte: O autor (2020) 
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A primeira questão do questionário avaliativo orientava os estudantes a 

observarem a tabela periódica ilustrada no próprio questionário e julgarem se as 

sentenças atribuídas a primeira questão eram falsas ou verdadeiras, contendo o 

seguinte anunciado: “Observe a tabela acima e responda (V) para verdadeiro e (F) 

para falso.”. O Gráfico 12 mostra a porcentagem de alunos que acertaram cada 

sentença pertencente a primeira questão.  

 

 

 

 Observa-se pelos dados apresentados no Gráfico 12 que, a maioria das 

sentenças foram respondidas corretamente por mais de 80% dos alunos.   

Explorando mais as informações do assunto Tabela Periódica, foi 

perguntado no decorrer do questionário avaliativo mais três questões no formato de 

múltipla escolha, tendo cada questão cinco opções de alternativas, sendo que cada 

questão continha uma única alternativa correta. Nesses moldes, a segunda questão 

perguntou: “Na classificação periódica, os elementos Mg (grupo 2), S (grupo 16) e Br 

(grupo 17) são conhecidos, respectivamente, como:”. O gráfico 13 ilustra a 

porcentagem das respostas dos alunos em relação a segunda questão do 
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questionário avaliativo. Ressaltando-se que o gabarito da questão seria a resposta 

contida na opção de letra “c”.  

 

 

 

Como pode ser verificado pelos dados apresentados no gráfico 13, 70% dos 

alunos responderam a questão 2 marcando a opção “c” indicando corretamente que: 

o Magnésio (Mg) pertence à família dos Metais Alcalinoterrosos, o Enxofre (S) 

pertence à família do Calcogênios e o Bromo (Br) pertence à família dos Halogêneos.  

A terceira questão do questionário avaliativo, indagou: “O bromato de potássio 

tem como fórmula KBrO3. Os elementos que o constituem, na ordem indicada na 

fórmula, são das famílias dos:”. Informa-se que a resposta correta da terceira questão 

era estabelecida pela marcação da alternativa “a” que indica  

e

d

c

b

a

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

A
lt

er
n

at
iv

as
 d

e 
re

sp
o

st
as

Porcentagen dos alunos que assinaram as referidas alternativas

Porcentagem das respostas dos alunos da questão 2 do questionário 
avaliativo

Gráficos 13: Respostas dos alunos a questão 2 questionários avaliativo 
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Do Gráfico 14 pode-se observar que 90% dos educandos responderam de 

maneira correta, marcando a alternativa “a”, apontando que os elementos químicos 

presentes na fórmula do Bromato de Potássio (KBrO3) pertencem respectivamente as 

famílias dos metais alcalinos, dos halogêneos e dos Calcogênios.  

Como mostra a Figura 8, a quarta e última questão do questionário avaliativo 

pediu para que os alunos correlacionarem as informações contidas em duas colunas 

preenchidas com referências e nomes de algumas famílias dos elementos químicos 

representativos, contendo a seguinte orientação: “Fazendo a associação entre as 

colunas abaixo, que correspondem às famílias de elementos segundo a tabela 

periódica, a sequência numérica será:”. O Gráfico 15 mostra o percentual de acertos 

que os alunos tiveram na questão 4 acentua-se que a alternativa correta é a opção 

“a”. 
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Gráfico 14: Respostas dos alunos a questão 3 questionários avaliativo 

Fonte: O autor (2020) 
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Segundo os dados ilustrados pelo Gráfico 15, 90% dos alunos marcaram a 

opção “a” e acertaram a questão. Mostrando que a maioria dos alunos conseguiam 

identificar e correlacionar os diferentes modos de se nomear os grupos da TP, 

principalmente os grupos dos elementos representativos.   

Como pode ser observado pelos dados mostrados nos gráficos 12, 13, 14 e 15, 

a maioria das questões foram respondidas corretamente por mais de 70% dos alunos, 

mostrando um nível de aprendizagem desenvolvido com auxílio da utilização do jogo 

didático foi muito satisfatório. Considerando que a aplicação do questionário avaliativo 

ocorreu 21 dias após as aplicações do jogo didático, verifica-se que as informações 

aprendidas com o auxílio desse recurso foram assimiladas no cognitivo dos alunos, 

isto é, as informações permaneceram por um período mais prolongado no intelecto 

dos estudantes indicando a ocorrência de uma aprendizagem significativa conforme 

apontado por Ausubel (2003).   

Outra perspectiva de análise de dados foi estabelecida na observação de 

desempenho individual de cada aluno levando-se em conta a porcentagem de pontos 

que cada um deles alcançou demostrada pelo gráfico 16. Para que fosse preservada 
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a identidade dos alunos eles foram identificados como: “A1”, “A2”, “A3”, ... até o “A42” 

conforme mostra a Gráfico 16 
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Gráficos 16: Desempenho demostrado pelos alunos ao responderam o 
questionário avaliativo 
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Os dados apresentados pelo gráfico 16 mostram que a maioria dos alunos 

conseguiram alcançar individualmente mais de 60% do valor atribuído a atividade de 

responder ao questionário. Observa-se que apenas um único aluno (A34) não atingiu 

um percentual superior a 50% do valor (fictício) atribuído a ativada de 20 pontos.  

As altas porcentagens apresentadas pela maioria dos alunos indicam que o 

jogo didático “Conquistando a Tabela periódica” pode ser considerado um material 

escolar que potencializa a ocorrência da aprendizagem, isto é, a sua elaboração está 

coerente com a estrutura cognitiva presente no educando e a sua utilização facilita a 

promoção de uma aprendiam significativa o que de acordo com Ausubel (2003) 

caracteriza o material potencialmente significativo. 

Os resultados apresentados em todos os gráficos que compõem o tópico 1.6 

(Avaliação) deste trabalho reforçam a relevância da utilização de jogos didáticos com 

objetivos pedagógicas, devido a promoverem alternativas de ensino-aprendizagem 

em contraponto ao método tradicional e aumentam as possibilidades de construção 

do conhecimento, introduzindo atividades lúdicas e prazerosas, desenvolvendo a 

capacidade de iniciação e ação ativa e principalmente motivadora (SOARES, 2008; 

CUNHA, 2012; GÜNZEL et al., 2016).  

 

6.6.2 Avaliação da conduta disciplinar  

 

Outro aspecto observado foi a influência positiva que a utilização dos jogos 

didáticos pode inferir no comportamento disciplinar dos educandos. Observou-se que, 

apesar de estarem aparentemente mais agitados e sorridentes, os alunos 

apresentaram um comportamento mais concentrado no que estava sendo ensinado 

junto a aplicação do jogo.   

Com a finalidade averiguar a percepção dos alunos em relação a conduta 

disciplinar demonstrada por eles mesmos, a questão 11 do Questionário 1 (Gráfico 

17), perguntou: “A utilização de jogos, no ensino de química, ajudaria na disciplina dos 

alunos em sala de aula?”.  
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Conforme os dados mostrados pelo Gráfico 17, 62% dos alunos assinalaram a 

opção “ajudaria muito”, 36% dos alunos marcaram a alternativa “Ajudaria” e 2% (1 

aluno) indicaram a opção “ajudaria pouco”. Observa-se que todos os participantes 

entenderam a que a utilização do jogo didático no ensino de químico em sala de aula 

contribuiria de forma positiva na conduta disciplinar dos alunos.  

Um ponto positivo verificado foi a pouquíssima utilização de aparelhos de 

comunicação por parte dos alunos durante a aplicação do jogo didático. Em nenhum 

momento da utilização do recurso pedagógico fez-se necessário pedir para os alunos 

guardarem os aparelhos telefônicos, esse resultado já era esperado uma vez que 

Luckesi (2000), afirma que a atividade lúcida (o jogar) exige uma entrega total do 

indivíduo, ou seja, como o aluno está inteiramente voltado a ação de jogar, outra ação 

que poderia competir com a atividade como mexer no aparelho telefônico fica em 

segundo plano, o autor  aponta que esse estado de compenetração é criado pela 

própria ação lúdica. 

 

 

 

Gráfico 17: Respostas dos alunos a questão 11 do Questionário 1 

Ajudaria muito
62%

Ajudaria
36%

Ajudaria pouco
2%

não ajudaria
0%

A utilização de jogos, no ensino de química, ajudaria na disciplina 
dos alunos em sala de aula?

Ajudaria muito Ajudaria Ajudaria pouco não ajudaria

Fonte: O autor (2020) 
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6.7 SOCIALIZAÇÃO 

 

A utilização de jogos didáticos facilita a socialização ente os alunos, 

principalmente quando esta atividade é aplicada em grupo (FIALHO, 2007; CUNHA 

2012). Nesse sentido, a questão 12 do Questionário 1, indagou: “A utilização de jogos, 

no ensino de química, pode ajudar a socialização entre alunos na sala de aula?”. 

 

 

 

De acordo com os dados apresentados pelo Gráfico 18, todos os alunos 

acreditam que a utilização de jogos didáticos durante as aulas pode favorecer a 

socialização entre os seus companheiros, sendo que 67% apontaram que “Ajudaria 

muito” e 33% responderam que “Ajudaria”. Durante as etapas de aplicação do jogo 

didático desta deste trabalho, observou-se muito o aspecto da socialização e 

colaboração entre os alunos, também pode ser notado um grande entrosamento entre 

os integrantes de um mesmo grupos, demonstrando na forma de incentivos e 

encorajamento dos participantes, quando os demais apresentavam alguma 

dificuldade em continuar o jogando.  

Ajudaria muito
67%

Ajudaria
33% Ajudaria pouco

0%

Não ajudaria
0%

A utilização de jogos, no ensino de química, pode ajudar a socialização entre 
alunos na sala de aula?

Ajudaria muito Ajudaria Ajudaria pouco Não ajudaria

Gráfico 18: Respostas dos alunos a questão 12 do Questionário 1 

Fonte: O autor (2020) 
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Conforme observado nas ações dos alunos durante a aplicação do jogo 

didático, verificou-se que eles conseguiram romper a barreira do passividade e se 

tornaram agentes ativos do seu próprio processo de aprendizagem e ainda exerceram 

relevantes contribuições na aprendizagem dos colegas, permitindo que o 

conhecimento fosse promovido de forma conjunta. 

Outro aspecto importante e positivo apresentado pela socialização entre os 

alunos foi a verificação da existência do conteúdo de TP nas discussões promovidas 

pelos alunos.  Pode-se notar que o jogo “Conquistando a Tabela Periódica” 

proporcionou momentos de discussão conceitual a respeito dos assuntos abordados 

(símbolos dos elementos, nomes dos elementos, posição dos elementos na tabela 

periódica e classificação dos elementos) principalmente na aula expositiva e, na 

medida em que os alunos foram compreendendo melhor a proposta do jogo, mais eles 

realizavam comentários sobre a conteúdo.  

Diante das observações em sala durante este trabalho, como também pelo 

período em que lecionei para turmas do primeiro ano do ensino médio, posso afirmar 

que existe sim por grande parte dos alunos uma preocupação com o aprendizado, foi 

possível constatar esta vontade de aprender o conteúdo, e sem dúvida o uso do jogo 

propiciou um olhar mais atento e motivado para a Tabela Periódica.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visando melhorar o entendimento dos alunos nos conteúdos de Química, 

principalmente sobre a Tabela Periódica, este trabalho procurou embasar suas 

atividades na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel com o objetivo 

de promover uma evolução no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

 Por meio dos resultados obtidos neste trabalho, é possível concluir que a 

utilização do jogo didático proporcionou um maior interesse por parte dos alunos pelo 

estudo da Tabela Periódica, sendo muito bem aceito pelos discentes.  

Ressalta-se que a utilização do jogo, assim como outras atividades didáticas, 

necessita ter os seus propósitos e objetivos bem definidos, compreendidos e 

alcançados no processo de ensino que se deseja desenvolver. Sendo assim, os 

educandos poderão entender melhor as etapas que estão envolvidas no processo de 

construção do seu próprio conhecimento, colaborando não somente com o estudo da 

Tabela Periódica, mas também tornando o a aquisição do saber mais significativo e 

prazeroso.  

O presente trabalho evidenciou a capacidade que o jogo tem de oportunizar 

aos docentes uma avaliação diagnóstica dos alunos, sendo um instrumento relevante 

no direcionamento do conteúdo a ser ensinado, pois durante a aplicação do jogo 

didático “Conquistando a Tabela Periódica” pode ser observado os conhecimentos 

prévios que os alunos já possuíam sobre os conteúdos da TP da bem como as dúvidas 

referentes ao tema.      

Na primeira aplicação do jogo, os alunos demostraram inicialmente certa 

dificuldade em seguir as regras estabelecidas, entretanto essa barreira logo foi 

superada à medida que eles se familiarizavam com a forma de jogar exigida pelo 

recurso didático.  

O jogo ajudou a criar um ambiente favorável para os alunos sanarem as suas 

dúvidas, mesmo aqueles que conhecidamente eram mais reservados se mostraram 

mais à vontade em expressar os seus questionamentos, proporcionando uma maior 

interação dos alunos com o professor.  O resultado deste maior diálogo entre as partes 

levou a um aumento significativo de interesse aluno, o que consequentemente 

colaborou para uma melhora no aprendizado dos discentes. 

Percebeu-se no momento da busca dos conhecimentos prévios dos alunos, 

uma certa precariedade quanto a compreensão das representações da TP, 
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principalmente no que tange de suas representações no desenvolvimento de sua 

história. Observando-se uma fragilidade no processo de construção do saber dos 

conteúdos da TP no ensino fundamental.  

De acordo com a opinião dos alunos participantes desta pesquisa, a utilização 

do jogo didático no ensino de química por parte dos docentes facilitaria a compreensão 

dos conteúdos desta disciplina, uma vez que atividades dessa natureza tornam a ação 

de estudar mais interessante e motivadora. 

Em relação a avaliação, é importante destacar que o processo aconteceu de 

forma natural, sem qualquer tipo de pressão como geralmente ocorre no ensino 

tradicional. A análise dos dados obtidos a partir do questionário avaliativo aplicado 

três semanas após a aplicação do jogo didático, juntamente com as observações 

realizadas durante todas as atividades aplicadas em sala de aula, permite concluir que 

esta proposta didática foi bem recebida pelos estudantes do primeiro ano do Ensino 

Médio e contribuiu positivamente para a ocorrência da aprendizagem significativa.  

Os resultados apresentados neste trabalho corroboram aos de outras 

pesquisas realizadas na literatura no sentido da demonstração da eficiência da 

utilização de jogos didáticos no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos de 

química, em especial na construção dos conhecimentos pertencentes ao tema Tabela 

Periódica. 

Mesmo diante do sucesso da utilização do jogo didático, esse recurso 

pedagógico não pode ser considerado uma solução única e definitiva dos problemas 

da educação, mas sem dúvidas, é uma excelente alternativa para facilitar o processo 

de ensino e aprendizagem.  

Na medida em que os docentes, que são os principais mediadores do processo 

de ensino/aprendizagem, adotarem uma nova postura pedagógica na abordagem dos 

conteúdos químicos, com a utilização de recursos didáticos lúdicos ou fazer uso de 

outras  metodologias ativas de aprendizado de maneira a despertar o interesse dos 

alunos pelas aulas de Química, talvez seja possível amenizar o sentimento de rejeição 

e as dificuldades apresentadas por grande parte dos alunos do Ensino Médio com 

relação a esta disciplina. 

Espera-se que esta proposta contribua para que a utilização desses recursos 

didáticos sejam cada vez mais incorporadas a educação básica do ensino médio, com 

a finalidade de oportunizar um ensino de Química atrativo, motivador e principalmente 

significativo. 



141 

 

 

A elaboração do produto educacional promovido por este trabalho configura-se 

em um material didático complementar ao ensino e aprendizagem dos conceitos da 

Tabela Periódica.  Este produto poderá ser utilizado por outros professores de forma 

integral, ou contendo as adaptações que eles julgarem necessárias, como ferramenta 

adequada e diferenciada para aplicação em suas aulas de Química. 
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