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RESUMO 

 

Para vários autores é destacada a importância da utilização de jogos didáticos no 
processo de ensino. Entretanto, os professores não têm acesso e/ou não sabem 
fazer o uso e/ou aplicar esta ferramenta pedagógica. Como uma forma de colaborar 
na mudança desse cenário, este trabalho tem por objetivo a validação e avaliação 
do jogo didático “Super Trunfo – Tabela Periódica” e desenvolvimento, validação e 
avaliação do jogo didático denominado “Qui-Memória – Tabela Periódica”, como 
ferramentas para o ensino da Tabela Periódica, tanto na disciplina Ciências do 
ensino fundamental tanto na disciplina de Química. O jogo foi aplicado a um total de 
83 alunos do 9º ano do Ensino CIEP 143 - Professor Álvaro Augusto da Fonseca 
Lontra e do 1º ano do Ensino Médio no Instituto de Educação de Miracema, ambos 
situados no município de Miracema/RJ. Para avaliar a qualidade e usabilidade dos 
jogos foram desenvolvidos e aplicados 4 questionários para cada jogo. O primeiro foi 
utilizado e antes da aplicação dos jogos para sondar o quanto de conhecimento os 
participantes possuíam do conteúdo abordado em cada jogo; no segundo, foi para 
avaliar a verificação de aprendizagem após o uso dos jogos didáticos; o terceiro, 
aplicado para analisar a usabilidade dos jogos; e o quarto e o ultimo questionário foi 
para avaliar a opinião docente acerca da utilização das atividades lúdicas 
desenvolvidas para esta pesquisa. Na comparação entre os resultados obtidos das 
duas primeiras ferramentas avaliativas de cada jogo aplicado, foi possível notar um 
aumento nos acertos das questões propostas, expresso nos gráficos de verificação 
da aprendizagem de ambos os jogos, indicando um bom desempenho do 
ensino/aprendizagem dos jogos elaborados para esta pesquisa. Além disto, os 
resultados que obtidos através da avaliação ergonômica utilizando o aspecto da 
usabilidade mostram um bom acolhimento por parte dos discentes. Assim como os 
docentes demonstraram ao responder o questionário, o objetivo foi alcançado. Os 
resultados mostram que os jogos didáticos desenvolvidos são capazes de contribuir 
com o ensino do conteúdo Tabela Periódica, tanto no Ensino Fundamental, quanto 
no Ensino Médio, de modo que consegue se adequar como recurso didático-
pedagógico de apoio no processo de contextualização dos elementos químicos 
abordados nos jogos. 
 
Palavras-chave: Elementos químicos. Recursos Didáticos. Ensino-aprendizagem. 
Contextualização. Atividades Lúdicas. 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

For several authors it is highlighted the importance of the use of didactic games in 

the teaching process. However, teachers do not have access to and / or do not know 

how to use and / or apply this pedagogical tool. As a way of collaborating to change 

this scenario, this work aims to validate and evaluate the didactic game "Super 

Trunfo - Periodic Table" and the development, validation and evaluation of the 

didactic game called "Chi-Memory - Periodic Table", as tools for the teaching of the 

Periodic Table, both in the discipline of elementary school as much in the discipline 

of Chemistry. The game was applied to a total of 83 students from the 9th year of 

CIEP Teaching 143 - Professor Álvaro Augusto da Fonseca Lontra and the 1st year 

of secondary education at the Miracema Institute of Education, both located in the 

municipality of Miracema / RJ. To evaluate the quality and usability of the games 

were developed and applied 4 questionnaires for each game. The first one was used 

and before the application of the games to probe how much knowledge the 

participants possessed of the content approached in each game; in the second, it 

was to evaluate the verification of learning after the use of didactic games; the third, 

applied to analyze the usability of the games; and the fourth and last questionnaire 

was to evaluate the teacher's opinion about the use of the recreational activities 

developed for this research. In the comparison between the results obtained from the 

first two evaluation tools of each game applied, it was possible to notice an increase 

in the correctness of the proposed questions, expressed in the graphs of verification 

of the learning of both games, indicating a good performance of the teaching / 

learning of the elaborated games for this research. Moreover, the results obtained 

through the ergonomic evaluation using the aspect of usability show a good reception 

on the part of the students. Just as the teachers demonstrated when answering the 

questionnaire, the goal was achieved. The results show that the didactic games 

developed are able to contribute with the teaching of the Periodic Table content, both 

in Elementary School and High School, so that it can adapt as a didactic-pedagogical 

resource of support in the process of contextualization of the chemical elements 

addressed in the games. 

 

Keywords: Chemical elements. Didactic resources. Teaching-learning. 

Contextualization. Play activities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Lei de nº ° 9394/96 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu art.22 determina que 

 
A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-
lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
(BRASIL, 1996, p. 11). 
 

Tanto no Ensino Fundamental (EF), quanto no Ensino Médio (EM), a Química 

é vista como um desafio tanto para alunos quando para professores. No EF, a 

Química é abordada durante 5 meses no nono ano, dentro da disciplina de Ciências; 

sendo encarada como desafio por ser a primeira vez que os alunos têm contato 

diretamente com seu conteúdo. Tanto alunos quanto professor precisam vencer a 

barreira da “novidade” e trabalhar os conteúdos de forma consistente. Já no EM, o 

desafio é aprofundar e correlacionar os conteúdos com o cotidiano e com outras 

áreas do conhecimento, para que a construção ocorra de forma concreta. 

Na visão dos alunos, a Química é considerada uma disciplina com elevado 

grau de complexidade e difícil compreensão. Com estudos e pesquisas, Santana 

(2008) nos afirma que os discentes relatam que essa disciplina é ensinada de forma 

tradicional, discursiva, com aulas completamente expositivas, usando como recurso 

de ensino o quadro e o livro didático. Em muitos casos, o que acaba por ser um 

ensino um tanto quanto centralizado em memorização de fórmulas e completamente 

desvinculado ao cotidiano do aluno. 

Schnetzler (2002) destaca em uma pesquisa, sobre o Ensino de Química no 

Brasil, que existem muitas dificuldades enfrentadas pelos professores de Química, a 

saber: a falta de conhecimento para montar aulas mais criativas; falta estrutura no 

ambiente escolar (laboratório para realizar as aulas de Química); o curto tempo 

dedicado ao laboratório e o acompanhamento extraclasse dos alunos; e por fim, a 

dificuldade de trabalhar com alunos que não se interessam e não possuem 

compromisso com o ensino. 

O Ensino de Química está presente nos PCN, tanto para o Ensino Médio 

(como disciplinas específicas) quanto para o Ensino Fundamental (apenas no nono 

ano, com disciplina específica, mas com conteúdos presentes nos outros anos 

dentro da disciplina de Ciências, de forma indireta). Diante dessa perspectiva se faz 



18 
 

necessário ter um olhar atencioso ao trabalhar os conteúdos que são abordados 

dentro da Química. O que vem sendo observado é a falta de ferramentas para o 

ensino, e este é um dos motivos que desestimula o docente e, consequentemente, o 

discente. 

Em vista dessa perspectiva, o trabalho se propõe a oferecer dois recursos 

didáticos para o Ensino de Química, e a desmistificar que este é um conteúdo de 

difícil compreensão, mostrando que se pode aprender de maneira fácil e agradável 

através da ludicidade. A fim de contribuir para o ensino, tanto de Ciências, quanto de 

Química, foram construídas duas ferramentas consideradas eficientes para o 

processo do Ensino de Química para ambos os seguimentos da Educação Básica, 

Ensino Fundamental e Médio. 

 

 

2. O ENSINO DE QUÍMICA 

 

A Química é a ciência que estuda os fenômenos que estão presentes na 

natureza em forma de matéria, suas transformações e sua energia que está envolta 

nesses processos. No Ensino Médio, o estudante estuda algumas ciências 

isoladamente, dentre elas a Química, que pode ser estudada com um olhar mais 

específico do que nas séries anteriores onde era tratada na disciplina de Ciências.  

O estudo da Química, bem como das outras ciências do conhecimento, é 

essencial para o desenvolvimento da capacidade do raciocínio lógico, da 

observação, entendimento com clareza, experimentação e a busca das explicações 

sobre o que se observa e o que se compreende, para assim a reflexão e 

compreensão dos fatos do dia a dia (TONIDANDEL, 2007). 

Segundo Mortimer (2000), os currículos arcaicos apresentam a Química como 

uma ciência cheia de conceitos sem sentido para o discente, a qual o aluno não 

alcança a percepção da relação em qualquer contexto, seja no âmbito social ou 

tecnológico. Segundo o mesmo autor o Ensino de Química de hoje, é fruto de um 

processo histórico que ocorreu no início dos anos 70, que foi substituído pela 

abordagem teórica (consequência da reforma curricular da década de 60) com 

abordagem tecnicista, profundo em direção desusada das classificações no Ensino 

de Química. 
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De acordo com Mortimer, Machado e Romanelli (2000, p. 4) “nossa química 

escolar se alimenta principalmente da tradição, o que explica, por exemplo, que se 

encontre conceitos e sistemas de classificação semelhantes em livros de 1830 e nos 

atuais”. Ou seja, nosso ensino continua sendo abordado da forma tradicional, que 

para Chassot (2003), a compreensão do Ensino de Química deve se romper com o 

paradigma tradicional do instrumento de estudo da disciplina, assim levaria a 

alfabetização cientifica do indivíduo. Para isso, o ensino deve estar centrado na 

interligação do entendimento químico e no âmbito social trazendo a contextualização 

desse conhecimento. 

 

2.1. O Ensino de Química no Ensino Fundamental 

 

No Ensino Fundamental a Química é abordada na disciplina de Ciências 

Naturais, o que não deixa de ser um desafio, pois os alunos irão ter pela primeira 

vez o contato com os conteúdos de Química. 

 Ela está atrelada no Ensino de Ciências em todos os anos do Ensino 

Fundamental, porém, é mais abordada visivelmente na 8ª série/9º ano na disciplina 

de Ciências do Ensino Fundamental (MILARÉ; MARCONDES; REZENDE, 2010) e 

na maioria das escolas públicas são divididas em duas fases: um semestre 

abordam-se os conteúdos referentes ao Ensino de Química e no outro semestre 

abordando os conteúdos referentes ao ensino de Física. Com essa divisão torna-se 

mais complexo o aprendizado do Ensino de Química, tendo em vista que os 

estudantes terão que ver as duas Ciências num único ano, deixando o aprendizado 

mais teórico sem muita contextualização. 

Nunes e Adorni (2010) colocam que devido à abordagem dos conceitos de 

Química tardiamente e fragmentada no Ensino Fundamental, verifica-se que 

gradativamente o Ensino de Química sofre com a não aceitação dos discentes, pois 

sendo uma disciplina que trata de conceitos essenciais para a vida humana, os 

alunos acabam não percebendo o significado que tem esta ciência para o ser 

humano. 

Desta forma, o professor introduz apenas a disciplina de Química de forma 

teórica e não contextualizada, pois o tempo é muito corrido para se ensinar duas 

Ciências que ambas possuem um alto grau de complexidade. Usberco e Salvador 

(2002, p.3) colocam que “alguns professores de Química, talvez por não terem 
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formação específica na área, demonstram dificuldades em relacionar os conteúdos 

científicos com eventos da vida cotidiana”. Com isso o Ensino de Química é dado da 

forma tradicional, no qual o discente utiliza a memorização de fórmulas e teorias, 

separando-se teoria e prática que é fundamental para o ensino e aprendizagem do 

estudo dos conceitos e propriedades da Química (MILARÉ; MARCONDES; 

REZENDE, 2010). 

 

 

3. TABELA PERIÓDICA: BREVE HISTÓRICO DE SUA ORIGEM E 

APERFEIÇOAMENTO 

 

A Tabela Periódica é o instrumento mais conhecido para o Ensino de Química, 

instrumento esse rico de informações e propriedades para o ensino desta ciência 

(TOLENTINO et al., 1997; TROMBLEY, 2000). Ainda que para muitos discentes eles 

a vejam apenas como um amontoado de informações que precisam der decoradas, 

ou seja, memorizadas (NARCISO Jr et al., 2000). 

 

3.1. Histórico da tabela 

 

Tolentino et al., (1997) afirma que a classificação periódica dos elementos é 

uma das maiores e mais valiosas descobertas científicas. Atualmente constituem-se 

de 118 elementos químicos diferentes, estes que estão ordenados de forma 

sistemática que visam facilitar o estudo das suas características e propriedades.  

Esta sistematização iniciou-se na década de 60, do século XIX, após o século 

XIX até no século atual novos elementos foram introduzidos. Tendo em vista disto a 

Tabela Periódica como estrutura conceitual ela foi gradativamente sendo ampliada, 

com a evolução das teorias e experimentos e técnicas nos séculos XX e XXI (NOVA 

et al., 2009).  

Nova et al. (2009) fez um breve histórico com alguns principais marcos 

históricos da construção da Tabela Periódica e seus aprimoramentos divididos em 7 

marcos: o 1° Marco Histórico: Necessidade de ordenação das substâncias 

elementares; 2° Marco Histórico: Primeira tentativa de organizar os elementos 

químicos a partir do peso atômico; 3° Marco Histórico: O Congresso de Karlsruhe, 

na Alemanha; 4° Marco Histórico: Classificação após a segunda metade do século 
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XIX; 5° Marco Histórico: Classificação de Lothar Meyer e Dmitri Mendeleiev; 6° 

Marco Histórico: Número atômico como lei independente da Tabela Periódica; 7º 

Marco Histórico: Aprimoramento da Tabela Periódica.  

No 1º Marco durante o século XVIII, os cientistas já conheciam um número 

razoável das substancias e muitas destas propriedades já tinham sido determinadas. 

Percebeu-se a necessidade da organização desses dados de forma funcional, que 

na época esta tendência foi muito forte para estabelecer uma sistemática no estudo 

dos materiais. Nas primeiras das tentativas foram baseados nas propriedades e 

características no qual as substâncias elementares apresentavam. Pois não se tinha 

ideia de que a natureza era descontinua da matéria, a Química encontrava-se 

apenas macroscópica. 

Em seu famoso livro intitulado “Tratado Elementar de Química” Lavoisier 

apresenta uma Tabela entendendo 33 substâncias elementares. Além disto, fez-se a 

necessidade da construção de nomenclatura para a Química, que diferentemente da 

nomenclatura da alquimia. Para que todos os cientistas da Química interpretassem 

esta linguagem desta ciência. A Sistemática de Linnaeus auxiliou, como forma de 

incentivo aos químicos franceses que integraram a uma comissão que esta era 

composta por: Louis-Bernard Guyton (1737- 1816), Claude - Louis Berthollet (1748-

1822), Antoine Fourcroy (1755-1809) e Lavoisier (1743-1794), entre outros 

cientistas. A partir desta comissão foi publicada em 1787, em Paris, a “Méthode de 

Nomenclature Chimique”. 

No 2º Marco Histórico foi feito a primeira tentativa para a organização dos 

elementos químicos acerca do seu peso atômico. Em 1828 o químico alemão 

Johann Wolfang Döbereiner, com mais de 20 anos depois da hipótese da Teoria 

Atômica de Dalton, observou que ao agrupar alguns elementos químicos com 

propriedades similares, em sequência de três (chamada de tríades), acontecia 

relações numéricas nos valores dos pesos atômicos dos elementos, notava-se 

diferenças frequentes entre os pesos atômicos quando organizados em grupos de 

três. Esta classificação foi chamada de Tríades de Döbereiner. 

3º Marco Histórico na metade do século XIX foi marcado com uma intensa 

discussão entre químicos atomistas e químicos equivalentistas. Chegando ao fim 

toda essa polêmica em setembro de 1860, com o primeiro Congresso Cientifico 

Internacional em Química, onde foi realizado na Alemanha, contou se com a 

presença de diversos químicos que foram convocados para tentar resolver essa 
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discussão. Foi apresentada por Stanislao Cannizzaro uma definição sobre os pesos 

atômicos, que era baseado nas ideias de Avogadro. Porém muitos não deram a 

mínima atenção desta definição durante o congresso. Embora alguns químicos 

foram sensíveis as ideias de Cannizzaro, dentre eles Mendeleev e Lothar Meyer. 

4º Marco Histórico foi a classificação logo após a metade do século XIX 

depois de 30 anos da lei das Tríades de Döbereiner, na tentativa para descobrir um 

padrão aos elementos (NOVA, 2006). Com novas contribuições vindas de 

Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois, William Odling e John Newlands (SILVA, 

1994; ATKINS, 1996). 

5º Marco Histórico com a classificação de Lothar Meyer e Dmitri Mendeleiev, 

após 10 anos do Congresso da Alemanha, esses dois cientistas renomados 

ocuparam lugar de destaque na História da Ciência, ambos souberam elucidar o 

confuso de ideias sobre os pesos atômicos e propriedades que nos meados do 

século XIX imperavam nas pesquisas (TOLENTINO et al., 1997). 

Meyer e Mendeleiev foram influenciados por Stanislao Cannizzaro. Os dois 

tinham o interesse pela classificação dos elementos por motivos didáticos, para 

organizar o conjunto de elementos num guia de Química (BENSAUDE-VICENT; 

STENGERS, 1992). 

Para Tolentino et al., (1997) a proposta desses cientistas apresentava alguns 

avanços científicos pois os mesmos, deixavam espaços vagos, pressupondo a 

aparição de elementos ainda não encontrados; permitindo prever propriedades que 

estariam relacionadas a alguns elementos ainda não descobertos, devido a sua 

posição na Tabela Periódica. 

6º Marco Histórico foi o número atômico como lei independente da Tabela 

Periódica. O físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen em novembro de 1895 

descobriu os raios x (HALLIDAY et al., 2001). Para Nova et al. (2009): 

Essa descoberta levou Antoine H. Becquerel a fazer observações se 
substâncias fosforescentes ou fluorescentes emitiam raios X e chegou à 
conclusão de que a radiação penetrante era originária do próprio elemento e 
não tinha relação com o fenômeno da fluorescência. Esta radiação, que 
inicialmente ficou conhecida como raio de Becquerel foi chamada de 
radioatividade pela polonesa Marie S. Curie em 1898. A compreensão da 
estrutura do núcleo do átomo ganhou terreno com a descoberta da 
radioatividade. O físico inglês H. G. J. Moseley estudando a emissão dos 
raios X verificou que a radiação X emitida era característica de cada 
elemento (Nova et al., 2009, p. 2). 

Nos seus estudos, diante das técnicas de raios X, foi desenvolvido por Moseley 

o conceito de número atômico e interpretado fisicamente a posição dos elementos 
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na tabela periódica, estabelecendo que o número atômico passasse a ser oscilante 

independente da lei periódica, uma vez que, antes de 1913 o que determinava o 

posicionamento do elemento na Tabela Periódica era o seu peso atômico (XAVIER; 

et al., 2007; MARTINS, 1998). 

7º Marco Histórico a atual tabela periódica conta com 118 elementos químicos 

diferentes, tendo o Oganesson (Ununóctio) como o último elemento. Em 1925, 

novos elementos entraram para a Tabela Periódica que foram produzidos em 

laboratório por cientistas, sob fusão de átomos das diferentes substâncias. Mas a 

descoberta mais recente foi publicada oficialmente e reconhecida pela Union of Pure 

and Applied Chemistry (IUPAC), em 2016, que foi dos quatro novos elementos 

químicos de número atômico 113, 115, 117 e 118 com os nomes Ununséptio, 

Ununtrio, Ununpêntio e Ununóctio, respectivamente. 

 

3.2. O uso em sala de aula 

 

Ao iniciar o estudo com a tabela periódica em sala de aula começa a surgir as 

perguntas “pra que estudar?”, “O porquê estudar?”, “É pra decorar?”. Esse primeiro 

contato com os elementos químicos da Tabela Periódica é um desafio, sobretudo 

para tornar a significação no processo de ensino-aprendizagem. É fundamental a 

compreensão dos conteúdos, não somente decorá-los, e sim compreendê-los 

através de sua representação no nosso cotidiano. Tendo por base minha 

experiência pessoa com a abordagem deste tema em sala de aula, de início alguns 

alunos logo vão questionando “Professor essa parte da matéria é que estuda o 

Oxigênio, Hidrogênio, Nitrogênio?”. Respondendo às perguntas dos alunos que sim, 

entramos com a transposição do conhecimento explicando que esses elementos, 

são os mais comuns na Terra e que são os mais abundantes que temos no universo, 

dando início a essas inquietações e novos questionamentos. Quando a escola 

dispõe de um laboratório de informática, é sempre válido fazer uso do mesmo com 

os alunos, para que tenham acesso à Tabela Interativa e a outras informações e 

ferramentas; assim os alunos utilizam a tecnologia, que, de certa forma, já está em 

seu cotidiano. 

Outras opções de uso é a de atividades como esta produzida para esta 

pesquisa, como jogos didáticos para o uso do conhecimento das características e 

propriedades da Tabela Periódica aonde ali os estudantes irão, ver que aquele 
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elemento ele utiliza no seu dia a dia sem ao menos perceber que assim que ele 

acorda, ele vai fazer sua higiene bucal, o flúor está presente ali na pasta de dente 

etc. Isso é um dos diversos exemplos que temos da contextualização do elemento 

químico no cotidiano do aluno. 

 

 

4. RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE TABELA PERIÓDICA 

 

4.1 O que são recursos didáticos 

 

De acordo com Silva et al. (2012) de um modo em geral, os especialistas no 

ensino propõem-se em buscar novas metodologias para o complemento das lacunas 

deixadas pelo ensino tradicional, e em especial, no ensino de Ciências Naturais, que 

para contribuir e auxiliar o educador no processo de ensino-aprendizagem dos 

educandos, destacando o uso de novos recursos didáticos. Para Castoldi (2006) 

 
(...) com a utilização de recursos didático-pedagógicos pensa-se em 
preencher as lacunas que o ensino tradicional geralmente deixa, e com isso, 
além de expor o conteúdo de uma forma diferenciada, faz os alunos 
participantes do processo de aprendizagem. (CASTOLDI, 2006, p. 985). 
 

Para Souza (2007, p.111), “Recurso didático é todo material utilizado como 

auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado, pelo 

professor, a seus alunos”. A diversidade de recursos didáticos que podem ser 

utilizados é grande, como por exemplo: computador com projetor; jornais; cartazes; 

revistas; instrumentos didáticos conforme a disciplina (ex: para Química o uso de 

tubos de ensaio, para Ciências e Biologia, o uso de microscópio); fotonovelas e 

atividades lúdicas como paródias e jogos didáticos.  

No Ensino Fundamental e Médio, as atividades lúdicas são práticas que 

visam aplicação de uma educação que busca o crescimento pessoal do aluno e 

atuação em conjunto na sociedade. Os jogos são instrumentos que estimulam, 

provocam e desperta o processo de desenvolvimento do conhecimento. De acordo 

com Soares (2004) os jogos didáticos atuam como ferramenta que estimula a 

diversão, em qualquer contexto linguístico, em que se pode desconsiderar o objeto 

envolto na ação. Tendo regras em uma atividade lúdica pode ser considerado um 

jogo. 



25 
 

De acordo Kishimoto (1994), o jogo pode ser classificado como sendo um tipo 

de atividade lúdica, pois dispõe de duas funções: a lúdica e a educativa. Ambas 

devem estar em harmonia, pois quando a ludicidade se torna mais pronunciada que 

a função educacional, a atividade pode ficar configurada apenas como um jogo; e se 

a função educativa se sobressair em tal atividade, esta será apenas um material 

didático. Os jogos são constituídos por vários elementos característicos, o principal 

deles é consistir em uma atividade pautada em regras. Além disso, diversos autores 

colocam como outras características o fato de utilizarem estratégias motivadoras no 

ensino de conteúdos (CANTO; ZACARIAS, 2009), de favorecerem a tomada de 

consciência (CEZAR et al., 2008) e a de permitirem a tomada de decisão 

(FONSECA; SCOCHI; MELLO, 2002). Os jogos também trabalham o lado afetivo, a 

cooperação e, socialização em grupo. Portanto, os jogos são apontados como um 

tipo de ferramenta didática educativa que são indicados para diferentes momentos 

da aula, como para iniciar um conteúdo ou para um momento posterior a explicação 

de um conteúdo; pode ainda servir para revisão ou construção de conceitos 

importantes, e ainda para avaliar o aprendizado de conteúdos já desenvolvidos 

(CUNHA, 2004) 

Sobre essa temática Piaget (1981) afirma que ao utilizar métodos e 

ferramentas diferenciadas no processo de ensino-aprendizagem, o aluno adquire um 

avanço significativo no desenvolvimento educacional e psicológico, pois a inserção 

dos jogos didáticos, por exemplo, faz com que ele utilize assimilação, que é o 

processo cognitivo no qual o indivíduo integra um determinado conceito a um novo 

formato, motor ou conceitual, nas matrizes cognitivas existentes (WADSWORTH, 

1996). 

 

4.2 Os jogos didáticos como ferramenta auxiliar no Ensino de Ciências 

 

A importância da utilização dos jogos didáticos no Ensino de Ciências é um 

tema já bastante discutido no meio acadêmico. 

No que diz no PCN (BRASIL,1997) como no PCN+ (BRASIL, 2002) ambos 

estão descritos a utilização de uso de jogos e/ou recursos didáticos, pois são 

considerados importantes essa diversificação que promovem e desenvolvem pontos 

de vista como evidenciados na Orientações Curriculares Nacionais (OCN) como: 
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relações interpessoais e capacidade afetiva assim como a reflexão sobre os próprios 

pensamentos. 

Costa (2017) afirma que 

O uso de jogos didáticos como ferramenta auxiliar no Ensino de Ciências, 
desperta o interesse do aluno pela disciplina, levando-o a ter um contato 
mais dinâmico com o conteúdo e a aula se torna proveitosa e participativa, 
pois o motiva e o envolve na construção do conhecimento. (COSTA, 2017, 
p.15). 
 

No Ensino Fundamental, os jogos didáticos, são práticas que visam aplicação 

de uma educação que busca o crescimento pessoal do aluno e atuação em 

conjunto na sociedade. Os jogos são instrumentos que estimulam, provocam e 

desperta o processo de desenvolvimento do conhecimento, de acordo com Soares 

(2004) os jogos didáticos atuam como ferramenta que estimula a diversão, em 

qualquer contexto linguístico, em que se pode desconsiderar o objeto envolto na 

ação.  

Costa (2017) ainda diz que “Os jogos didáticos levam os alunos a adquirirem 

o conhecimento de forma dinâmica e prazerosa, porque formam conceitos éticos, 

apresentam regras, estimulam o trabalho em equipe e o respeito mútuo”. Para 

Maluf (2006) a inclusão dos jogos como mecanismos pedagógicos são capazes do 

desenvolvimento e a ampliação dos significados construtivos para o aluno, embora 

a agregação deste significado torna-se melhor com o uso dos jogos didáticos. 

Fialho (2007) afirma que ao utilizar jogos didáticos, os educandos serão 

estimulados a associação do conteúdo adquirido em sala de aula com situações do 

seu dia-dia, contribuindo com o seu avanço cognitivo, estimulação do raciocínio e a 

interação e diversas trocas de saberes com os seus colegas. 

 

4.3 O que dizem os documentos norteadores da Educação Básica 

 

No PCN do Ensino Fundamental II, Ciências afirma-se que é neste seguimento, 

onde o estudante tem o reconhecimento de mundo e sua primeira construção das 

explicações científicas, com introdução formalmente de conceitos básicos da 

biologia física e Química para o seu processo de ensino e aprendizagem. 

 

Em relação aos conteúdos conceituais, particularmente de quinta a oitava 
séries, persiste uma tendência que os aborda de modo estanque nas 
disciplinas científicas, tais como se consagraram há mais de um século, e 
de forma caricatural. Apresenta-se separadamente Geologia, dentro de 
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água, ar e solo; Zoologia e Botânica, como sendo classificação dos seres 
vivos; Anatomia e Fisiologia humana, como sendo todo o corpo humano; 
Física, como fórmulas, e Química, como o modelo atômico-molecular e a 
tabela periódica (BRASIL, 1998, p.26). 

 

No que tange ao conteúdo do ensino da disciplina de Química os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), há uma série de conteúdos 

para se trabalhar, e os professores tem a tendência em acelerar com a disciplina, 

desconsiderando o aluno como o produtor do seu próprio conhecimento. Apesar 

disso, é necessário que haja uma interlocução, para além da promoção do Ensino 

de Química com uma contribuição de uma visão maior do conhecimento, que 

possua sentido e possa haver a interação à vida do aluno e que se apresente de 

forma relevante (BRASIL, 2000). 

No Ensino Médio a Química, segundo os PCN, sendo uma disciplina escolar, 

deve atuar como um instrumento de formação humana.  

 

O aprendizado de Química pelos alunos de Ensino Médio implica que eles 
compreendam as transformações Químicas que ocorrem no mundo físico 
de forma abrangente e integrada e assim possam julgar com fundamentos 
as informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e 
tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos. Esse 
aprendizado deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos 
químicos em si quanto da construção de um conhecimento científico em 
estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações 
ambientais, sociais, políticas e econômicas (BRASIL, 1999, p.31). 
 

Com isso ensinar não se resume apenas em abordar os conceitos teóricos do 

livro didático e sim trazer a contextualização do que está sendo ensinado para vida 

dos estudantes. Como diz Barros e Santos (2009), “os professores devem buscar 

alternativas para tornar a disciplina mais compreensível, tais como a 

contextualização avanços científicos e tecnológicos que afetam diretamente a 

sociedade”. 

Entende-se que, tanto para o Ensino Fundamental quanto para o Ensino de 

Ciências, o conteúdo de Química está presente, desta forma se faz necessário um 

cuidado mais crítico ao tratar desse conteúdo em sala de aula, para que o aluno se 

sinta motivado e estimulado a aprender Química. 

Tanto no que diz no PCN (BRASIL,1997) como no PCN+ (BRASIL, 2002), em 

ambos estão descritos a utilização de uso de jogos e/ou recursos didáticos, pois são 

considerados importantes essa diversificação que promovem e desenvolvem pontos 

de vista como evidenciados na Orientações Curriculares Nacionais (OCN) como: 
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relações interpessoais e capacidade afetiva assim como a reflexão sobre os próprios 

pensamentos. 

 

 

5. A RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Segundo Damasceno e colabodores (2008) 

 

As fórmulas e as equações Químicas são mediadoras do conhecimento 
químico, e o sucesso do ensino e consequentemente de sua aprendizagem 
dependem da maneira como os professores trabalham e relacionam esta 
simbologia com outros aspectos do conhecimento químico (Damasceno, 
2008, p.01) 
 

Nas escolas, o Ensino de Química não vem proporcionando ao discente um 

aprendizado satisfatório com a compreensão dos conteúdos que devem ser 

trabalhados. Feltre (2005) aponta que, quando se trata de ensinar a tabela periódica, 

o método de ensino desse conteúdo comumente adotado pelos professores ainda é 

a memorização. 

Para Gonzalez e Paleari (2006), na utilização do método tradicional de ensino 

(aulas expositivas) pelos docentes, apenas a memorização é favorecida, 

comprometendo assim processos de ensino e aprendizagem dos estudantes, pois 

deixa lacunas que impossibilitam o desenvolvimento do pensamento lógico para a 

construção de conceitos científicos. 

Para trabalhar a Química de forma clara, tornando a informação acessível aos 

alunos, alguns professores se empenham na busca por ferramentas pedagógicas 

para serem utilizadas em sala de aula. Essas ferramentas cumprem o importante 

papel de contribuir com a dinâmica do processo educacional, tornando a sala de 

aula um lugar mais agradável e atraente para os alunos, trazendo modelos, figuras, 

ilustrações, jogos educacionais e experimentação investigativa como colaboradores 

da investigação científica e construção do conhecimento (FERREIRA et.al., 2010).  

Atualmente pode se aferir que, ao tratar da tabela periódica e seus conceitos e 

características, fica evidenciado que os recursos mais utilizados em sala de aula é o 

livro didático; além dele, ainda se faz uso da tabela propriamente dita, seja impressa 

ou digital disponível na internet e em aplicativos educacionais, ambos de acesso 

gratuito. Embora vivamos em uma sociedade tecnológica, a tecnologia nem sempre 

é acessível para todos, o que dificulta o uso de tabelas digitais, sendo a impressa, 
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disponíveis em livros didáticos, vendidas em papelarias ou doadas por editoras às 

escolas, a de uso mais comum (TRASSI et al., 2001; EICHLER; DEL PINO, 2000). 

Na busca por recursos que auxiliem o Ensino de Química, Fialho (2005) diz 

que o professor ainda procura novos recursos didáticos para motivar os estudantes 

e auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Com base nisso, este trabalho se 

propôs a construir e apresentar dois jogos didáticos para contribuir com o ensino da 

tabela periódica e suas características. A escolha desse tema visou o 

aproveitamento dos jogos para introduzir o conteúdo tanto para o Ensino 

Fundamental quanto para o Ensino Médio. A estratégia escolhida utiliza a 

contextualização desses elementos químicos, apresentado a relação com o 

cotidiano do aluno, para assim contribuir de forma significativa com a aprendizagem 

desse conteúdo. Entende-se que a relevância desse trabalho se expressa na 

produção de dois jogos didáticos eficientes que abordam um tema tão complexo e 

extenso da Química, como a Tabela Periódica, para mudar a rotina de memorização 

presente nas salas de aula. 

 

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1 Geral 

Elaborar, validar e disponibilizar os recursos didáticos “Super Trunfo – Tabela 

Periódica” e “Qui-Memória – Tabela Periódica” para uso como ferramentas no ensino 

de características e propriedades periódicas de elementos químicos a alunos de 

Ensino Fundamental e Médio. 

 

6.2 Específicos 

 Elaborar um jogo didático voltado para o ensino de Tabela Periódica; 

 Produzir guias de orientações aos docentes sobre as regras e formas de 

uso dos jogos desenvolvidos; 

 Avaliar o uso dos jogos produzidos com alunos de ensino médio e 

fundamental; 

 Deixar disponíveis para empréstimo dois jogos didáticos que abordam o 

conteúdo Tabela Periódica; 
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7. METODOLOGIA 

 

Neste item serão apresentados dados referentes a demarcação do local de 

atuação, descrição dos jogos didáticos criados e produzidos, bem como sobre as 

ferramentas de validação utilizadas para verificar a eficiência destes jogos para o 

ensino do conteúdo proposto. 

 

7.1 Local de desenvolvimento da pesquisa 

 

O trabalho desenvolvido teve como local de aplicação duas instituições de 

ensino, que ficam localizadas no município de Miracema (figura 1), situado na 

Mesorregião Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro.). 

Figura 1: Mapa do município de Miracema – RJ 

 

Fonte: IBGE (2017) 

 

A pesquisa foi realizada nos espaços de aprendizagem: CIEP 143 - Professor 

Álvaro Augusto da Fonseca Lontra e na instituição de ensino estadual denominada 

Instituto de Educação de Miracema (IEM). A escolha dos locais de aplicação foi 

baseada na facilidade de acesso aos mesmos, devido a atuações anteriores 

enquanto era bolsista do Projeto de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade 

Federal Fluminense. Além disso, a escolha de duas instituições de educação básica 

se deve ao fato de uma possuir o ensino fundamental (CIEP 143), e a outra possuir 

o ensino médio (IEM). Tanto no CIEP 143 quanto no IEM, as turmas participantes da 

pesquisa foram selecionadas por indicação dos professores regentes responsáveis 

pela disciplina de Ciências/Química.  
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7.2 Materiais e métodos dos Jogos 

 

7.2.1 As similaridades dos jogos 

 

Como já mencionado anteriormente, os jogos deste trabalho têm como tema 

central a Tabela Periódica e suas características. A escola dessa temática se deve a 

quantidade de informações que esse conteúdo dispõe e, com isso, a dificuldade de 

trabalha-la em sala de aula. Como esse assunto é abordado tanto no ensino 

fundamental quanto no ensino médio, produzir dois jogos com a mesma temática 

proporciona a liberdade de escolha do docente para a estratégia didática a ser 

utilizada (uma vez que cada jogo possui a sua característica específica, mesmo se 

tratando do mesmo tema). 

Ambos os jogos didáticos são jogos de cartas, e, diferente da proposta de 

classificação dada por Krulik e Rudnik (1983) apud Borin (1996), que dizem que 

jogos são apenas de treinamento (que requer conhecimento prévio para auxiliar a 

memorização ou fixação de conceitos, fórmulas e técnicas ligadas a alguns tópicos 

do conteúdo; sendo empregados como ferramenta de reforço) ou de estratégia (que 

requer o desenvolvimento de raciocínio lógico e estratégico bem elaborados para a 

conclusão da atividade), estes jogos podem ser utilizados tanto para introdução do 

conteúdo (quanto não é necessário conhecimento prévio do mesmo), quanto para 

treinamento, quanto como ferramenta de verificação de aprendizagem. 

 

7.2.2 O jogo didático “Super Trunfo – Tabela Periódica” 

 

Este jogo consiste em uma adaptação do jogo Super Trunfo®, da Grow®, e 

foi desenvolvido para abordar o tema Tabela Periódica com alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio. 

Constitui-se de um conjunto de 01 manual de regras autoexplicativo 

(Apêndice A); 01 guia do professor, com um resumo do conteúdo, apresentação 

didática do jogo, objetivos didáticos e sugestões de momentos de uso do mesmo 

(Apêndice B); 01 encarte de dúvidas, que apresenta uma tabela periódica e algumas 

poucas informações pertinentes (Apêndice C); 40 cartas (Apêndice L), um dado de 

seis faces (para determinar a ordem de participação dos jogadores) (Figura 2). 
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Figura 2: Kit do jogo “Super Trunfo – Tabela Periódica” 

 

 

O jogo foi fabricado com materiais de baixo custo e de fácil aquisição (cola, 

papel, tesoura), e também de um computador, uma impressora, e uma plastificadora 

para maior obtenção de durabilidade do jogo.  

A carta do jogo possui uma logo desenvolvida pela Orientadora desta 

pesquisa, com o nome “Super Trunfo – Tabela Periódica” no verso como 

padronização, e também possui as (dimensões de 8,5 cm x 9,5 cm), para melhor 

visualização dos alunos. 

Como informações contidas no jogo foram selecionadas a massa atômica, a 

eletronegatividade, a densidade e os elétrons de valência. Além dessas 

informações, cada carta ainda apresenta o nome do elemento, seu símbolo, e uma 

imagem contextualizadora. Também estão presentes a codificação que a carta 

possui, que possibilita a dinâmica do jogo. 

 

Este Jogo possui a seguinte dinâmica:  

 A seleção do primeiro jogador é definida através do lançamento do 

dado, iniciando o jogo quem obtiver o maior. 

 As cartas são embaralhadas e distribuídas igualmente entre os 

participantes, para que cada jogador fique com sua pilha.  

 O primeiro jogador começa a rodada pegando uma carta da sua pilha, e 

coloca à sua frente sobre a mesa e escolhe uma propriedade presente 

na carta.  
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 Em sequência, os adversários terão que pegar uma carta das suas 

pilhas e colocá-las sobre a mesa para que sejam comparadas, 

observando a propriedade escolhida pelo primeiro jogador. 

 O jogador que tiver a carta com maior valor da propriedade escolhida 

levará consigo todas as cartas da mesa. 

 Caso um jogador retire da pila a carta “Super Trunfo” ele levará todas as 

outras, independente do valor da propriedade escolhida, perdendo 

apenas para as cartas 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. 

 Se houver empate no valor da propriedade, uma segunda propriedade 

deverá ser escolhida pelo jogador iniciante. 

 Nas rodadas seguintes, o jogador vencedor da rodada anterior segue o 

mesmo procedimento. 

 Ao ficar sem cartas, o participante é eliminado do jogo. 

 Ganha o jogo aquele que conseguir todas as cartas do jogo. 

 

7.2.3 O jogo didático “Qui-Memória” 

 

O jogo “Qui-Memória” foi inspirado no tradicional jogo da memória. Porém, no 

jogo didático produzido para esta pesquisa foram feitas alterações para que o par de 

cartas a serem relacionadas fosse composto por uma carta contendo o elemento 

químico e a outra contendo uma contextualização deste elemento no cotidiano. 

Este jogo consiste em um conjunto formado por: 01 dado de seis faces (para 

determinar a ordem de participação dos jogadores), 01 manual de regras 

autoexplicativo (Apêndice G); 01 guia do professor (Apêndice H) com um resumo do 

conteúdo, apresentação didática do jogo, objetivos didáticos e sugestões de 

momentos de uso do mesmo; 01 encarte de dúvidas que apresenta uma tabela 

periódica e algumas poucas informações pertinentes (Apêndice I); e 40 cartas 

(Apêndice L) divididas em dois grupos de igual quantidade (20 delas são de 

elementos químicos mais presentes no cotidiano, contendo o nome, símbolo, 

algumas características e alguma propriedade periódica ou aperiódica; e as outras 

20 são os pares correspondentes, contendo uma imagem de algo que possua ou 

represente esse elemento no cotidiano e um pequeno texto contextualizador) (Figura 

3). 
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Figura 3: Kit do jogo “Qui-Memória” 

 

 

O jogo foi produzido com materiais de baixo custo e de fácil aquisição (cola, 

papel sulfite tamanho A4, tesoura), e também de um computador, uma impressora, e 

uma plastificadora para maior obtenção de durabilidade do jogo.  

As cartas do jogo possuem uma logo desenvolvida pela Orientadora desta 

pesquisa, com o nome jogo “Qui-Memória – Tabela Periódica” no verso como 

padronização, e também possui as (dimensões de 6,5 cm x e 9,0 cm), para melhor 

visualização e manuseio dos alunos. 

As informações selecionadas para compor as cartas são: símbolo e nome do 

elemento, número atômico (representado pela letra Z), e massa molar expressa em 

grama por mol (g.mol-1); já o par correspondente é composto um texto didático 

explicativo com algumas propriedades e uma imagem contextualizadora. 

Este Jogo possui a seguinte dinâmica: 

 A seleção do primeiro jogador é definida através do lançamento do 

dado, iniciando o jogo quem obtiver o maior valor e seguindo em ordem 

decrescente (quando houver quatro jogadores).  

 As cartas são embaralhadas e todas viradas com a logo do jogo para 

cima, ou seja, as informações Químicas para baixo. 

 Cada jogador, na sua vez, deverá virar duas cartas à sua escolha, para 

tentar encontrar o respectivo par.  

 No caso do jogo didático “Qui-Memória – Tabela Periódica”, o par não é 

representado por duas cartas iguais, mas sim por uma carta-texto 

contendo a contextualização e a outra carta-imagem contendo o nome 

correto do elemento em questão. 
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 Ao virar cada carta o jogador deverá ler em voz alta a carta-texto e 

descrever a carta-imagem para que o(s) colega(s) que está(ão) 

participando da partida ouça(m). 

 Se o jogador conseguir associar ambas as cartas, deve reter o par 

consigo, continuando a jogar até errar. 

 Caso não encontre o respectivo par, as cartas devem ser colocadas na 

mesma posição, em que se encontrava com o logo para cima, passando 

a vez para o jogador seguinte. 

 O Jogo termina quando todas as cartas estiverem retidas, com seus 

respectivos pares pelos jogadores.  

 Ganha o jogo aquele que conseguir o maior número de pares. 

 

7.2.4 Os materiais e processos de produção 

 

As cartas dos jogos didáticos desenvolvidos foram impressas papel sulfite 

tamanho A4 e gramatura 75 g.m-2, de forma colorida para melhor visualização dos 

elementos e das imagens representativas, além de melhor identificação da logo 

criada pela orientadora deste trabalho, para cada um dos jogos. As cartas foram 

recortadas em tamanhos quadrados e coladas a frente (que contém a informação do 

jogo) com o verso (que contém a logo do jogo) (figura 4 A e 4 B). Para aumentar a 

durabilidade das mesmas, foi utilizado uma plastificadora térmica. 

 

Figura 4: (A) frente (lado esquerdo) e verso (lado direito) de uma carta do jogo Qui-Memória. 

 

Fonte: o autor. 
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Figura 4: (B) frente (lado esquerdo) e verso (lado direito) de uma carta do jogo Super Trunfo. 

 

Fonte: o autor. 

 

Os manuais de regras, os guias dos professores e os encartes de dúvidas de 

ambos os jogos foram feitos em impressão colorida, também em papel sulfite e 

tamanho A4. Destes, os únicos plastificados são os encartes de dúvidas, por serem 

um material de muito manuseio durante as partidas de ambos os jogos. Para a 

facilitação de transporte e organização os jogos foram colocados em pastas 

personalizadas com adesivo de papel couché tamanho A4 e gramatura 90 g.m-2, 

acabamento glossy, com as logos de cada um dos jogos. 

 

7.3 Aplicações, Avaliação e Validação das atividades lúdicas 

 

Neste item serão apresentadas as informações referentes as aplicações 

realizadas com cada um dos jogos, bem como as formas e ferramentas de avaliação 

e validação das atividades desenvolvidas. 

 

7.3.1 Aplicações dos jogos 

 

Para a aplicação dos jogos, a dinâmica completa pode ser resumida na figura 

5. 
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Figura 5: resumo da dinâmica antes dos jogos. 

 

Fonte: o autor 

 

Inicialmente foi levantado junto às professoras regentes o momento mais 

oportuno para que o jogo pudesse ser aplicado, pois era necessário que os alunos já 

tivessem tido alguma explicação teórica dada pela professora em sala de aula. 

Como mencionado anteriormente, por ter sido bolsista PIBID durante um período de 

tempo, as professoras regentes eram pessoas já conhecidas, facilitando o acesso a 

informação e à escola. Além disso, também foi pedido consentimento ao diretor das 

instituições para que o trabalho pudesse ser desenvolvido. Definidas as turmas, as 

informações de quantidade de alunos foram levantadas para que a dinâmica de 

divisão de grupos e a organização dos questionários pudesse ser realizada de forma 

acertada. 

Os Jogos foram aplicados a 44 alunos do 1º ano do Ensino Médio, do Instituto 

de Educação de Miracema (IEM) e 39 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 

Regular, do CIEP 143 - Professor Álvaro Augusto da Fonseca Lontra, ambas 

situadas no município de Miracema/RJ. 

Uma vez em sala de aula, a dinâmica geral da aplicação está resumida da 

figura 6. Cada etapa é realizada completamente antes do início da próxima, e serão 

melhor abordadas nos parágrafos seguintes. 
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Figura 6: resumo do procedimento de aplicação do jogo. 

 

Fonte: o autor 

 

Para melhor otimização do tempo de aplicação dos jogos, para cada turma, 

realizou-se a divisão da mesma em dois grandes grupos, Lado A e Lado B. O lado 

A, que iniciou a dinâmica utilizando o jogo Qui-Memória, foi dividido em equipes com 

um representante cada. Já o Lado B, que iniciou a dinâmica utilizando o Super 

Trunfo, foi dividido em duplas/trios, e cada aluno jogou individualmente. Antes do 

início das partidas, realizaram-se explicações claras e objetivas sobre as dinâmicas 

e regras das duas atividades que seriam feitas. 

As partidas de cada lado da sala ocorreram simultaneamente (figura 7), e o 

professor regente da turma junto com o proponente das atividades, atuaram como 

mediadores do processo durante todo o tempo de aplicação dos jogos 

desenvolvidos. 

 

 

 

Aplicação do questionário de usabilidade 

Aplicação do questionário de verificação 

Aplicação do jogo 

Aplicação do questionário de sondagem 

Apresentação do jogo e das regras 

Divisão aleatória da turma em grupos 
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Figura 7: momento de uso dos jogos Super Trunfo (ST; superior) e Qui-Memória (QM; inferior). 

  

  

Fonte: o autor 

 

7.3.2 Avaliação Pedagógica 

 

Como um método para avaliar a qualidade e didática dos jogos, foram 

produzidos dois questionários de modelos diferentes. Os questionários de 

sondagem do conhecimento (Apêndice D; Apêndice J), que foram elaborados para 

aferir a sondagem do quanto de conhecimento prévio eles possuem do conteúdo da 

tabela periódica abordado nos jogos, são compostos por 18 perguntas objetivas com 

três opções de resposta (verdadeiro, falso e não sei). Estes questionários foram 

aplicados antes do uso do jogo, logo após a explicação da dinâmica da atividade. 

Os questionários de verificação da aprendizagem (Apêndice E; Apêndice 

K), elaborados para aferir o aprendizado dos alunos com os jogos, do mesmo modo 

são compostos por 18 perguntas objetivas com três opções de resposta (verdadeiro, 

falso e não sei). Estes questionários foram aplicados após o uso do jogo, no mesmo 

dia do mesmo, para verificar o quanto de informação foi construída nos alunos 

através dos jogos desenvolvidos. 

ST ST 

QM QM 
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Somente as perguntas do questionário do jogo didático Qui-Memória tiveram 

pequenas modificações, tendo a ordem das questões alterada e as perguntas 

modificadas em relação ao questionário de sondagem do conhecimento, para 

minimizar a memorização do questionário anterior. Já no Jogo didático Super Trunfo 

continuaram as mesmas perguntas, modificando apenas as ordens das questões. 

 

7.3.3 Avaliação Ergonômica 

 

Outra forma de avaliação das ferramentas propostas nesta pesquisa foi o 

método ergonômico. Dentro deste método foi avaliado apenas um aspecto: a 

usabilidade, que para Nielsen e Loranger (2007, p.XVII)  

 

[...] é um atributo de qualidade relacionado à facilidade do uso de algo. Mais 
especificamente, refere-se à rapidez com que os usuários podem aprender 
a usar alguma coisa, a eficiência deles ao usá-la, o quanto lembram daquilo, 
seu grau de propensão a erros e o quanto gostam de utilizá-la. Se as 
pessoas não puderem ou não utilizarem um recurso, ele pode muito bem 
não existir. 

 

Com o objetivo desta análise, dentro desta perspectiva de Nielsen e Loranger, 

foi desenvolvido um questionário de usabilidade (Apêndice F) e aplicado aos 

alunos, após o uso de cada um dos jogos, para avaliar o grau de capacidade do uso 

e manuseio de cada uma das ferramentas didáticas propostas. Neste questionário 

foram abordadas 10 questões fechadas com alternativas diversas para resposta, 

além de uma pergunta aberta para os alunos deixarem comentários e/ou opiniões 

referentes aos jogos utilizados. 

 

7.3.4 Avaliação Docente 

 

Como forma de avaliar a produção e a proposta dos jogos, foi aplicado um 

questionário de sondagem de opinião docente proposto por Almeida (2017) 

(Anexo A), aos professores de Ciências e Química que atuam nas turmas onde os 

jogos foram aplicados. No questionário foram abordadas questões como opinião 

pessoal acerca dos jogos didáticos, e sobre a experiência dos mesmos quanto ao 

uso de atividades lúdicas na relação do processo de ensino/aprendizagem, e 

perguntas pertinentes a atividade proposta.  
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O questionário possui 18 questões objetivas, com 5 níveis de resposta, 

divididas em blocos que abordam: Layout, o conteúdo do jogo, as regras, o tempo, o 

aprendizado e opinião pessoal e observações. Os questionários foram respondidos 

duas vezes por cada docente, um para cada jogo aplicado. 

 

8. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Esta pesquisa delimitou-se ao tema Tabela Periódica, com intuito de trabalhar 

de forma mais dinâmica as propriedades periódicas e aperiódicas. Foram 

trabalhados com duas turmas de cada segmento escolar, sendo duas do 9º ano do 

E.F. e duas turmas do 1º ano do E.M. No 1º ano, as professoras responsáveis pelas 

turmas disponibilizaram seu tempo de aula para que os jogos fossem aplicados com 

os alunos. 

Após a acomodação dos alunos em sala, o aplicador (autor) dividiu os alunos 

em grupos, através de seleção aleatória para que houvesse uma ampla interação 

entre a troca de saberes entre aluno-aluno. A princípio a ideia de não formar grupo 

com os colegas de costume gerou certa inquietação entre eles, porém ao longo dos 

jogos, notou-se que os alunos se mostram bem motivados, e que eles acabaram 

descobrindo muitas coisas/informações que antes passavam despercebidas ou até 

mesmo não sabiam. No 9º ano a inquietação não foi muito diferente, entretanto, se 

mostraram mais compassivos e entusiasmados com os jogos aplicados. Foi possível 

observar nitidamente a troca de saberes entre eles no decorrer da aplicação das 

atividades. 

Como colocado acima, o professor regente atuou constantemente durante a 

aplicação dos jogos como mediador da atividade, juntamente com o proponente da 

pesquisa. O professor enquanto mediador, além de auxiliar no esclarecimento e 

cumprimento das regras dos jogos, deve observar o comportamento pessoal e 

interpessoal do aluno, para compreender seus pontos fortes e fracos em convivência 

com outros alunos, além de identificar os conteúdos de maior dificuldade e menor 

compreensão. Desta forma é possível direcionar uma melhora continua no âmbito 

escolar (JORDÃO, 2003), uma vez que uma aula que dispõe de ferramentas 

didáticas é considerada pelos alunos uma aula que foge ao tradicional, podendo 

então contribuir para aproximação aluno-professor e aluno-aluno.  
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Aulas que fogem ao cotidiano possibilitam ao professor compreender melhor 

a dinâmica da sala de aula e assim se aproximar das dificuldades do aluno, pois 

quando o aluno está jogando e surge alguma dúvida, para que ele prossiga no jogo, 

é necessário que interaja, até mesmo aquele se mostra mais introspectivo, para que 

entenda as regras e ações do jogo. Para ter um êxito das utilizações de jogos 

didáticos Rego (2000) diz que a compreensão das regras é fundamental; atividades 

como estas são capazes de despertar altos níveis de entendimento, disponibilizando 

espaços de aprendizagem mais preparados e desafiantes. Segundo Martini, Jurca e 

Gonçalves (2014, p. 8-9) 

 

A metodologia do jogo deve ser bem entendida para que os alunos não se 
atrapalhem com as regras, e que, portanto, o conteúdo não fique mais 
complexo com a estratégia, o que inviabiliza a ação e os objetivos da 
aprendizagem. 

 

Por fim analisando os questionários foi percebido que os jogos ajudaram na 

obtenção e apropriação de conhecimento, de forma descontraída e agradável 

criando assim uma atmosfera que facilita a compreensão dos conteúdos abordados. 

Os resultados dos jogos serão melhores discutidos e apresentados nos subtópicos 

abaixo. 

 

8.1 Avaliação do jogo “Super Trunfo – Tabela Periódica” no Ensino 

Fundamental 

 

Os dados e discussões apresentadas neste item referem-se as respostas, e 

respectivas análises, dadas pelos 39 alunos das duas turmas de Ensino 

Fundamental do município de Miracema/RJ. Primeiramente serão apresentados os 

dados dos questionários de sondagem de conhecimento prévio, de verificação de 

aprendizagem e de opinião discente. As discussões serão apresentadas em item 

posterior. 

 

8.1.1 Sondagem de conhecimento prévio 

 

As respostas apresentadas nos questionários de sondagem de conhecimento 

prévio encontram-se resumidas no gráfico 1. 
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Gráfico 1: dados de conhecimento prévio do nono ano para o Super Trunfo. 

 

Fonte: o autor 
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Em análise ao gráfico 1, é possível colocar que das 18 questões do 

questionário, 9 tiveram a quantidade de acertos maior do que a quantidade de erros 

ou respostas “não sei”; 6 questões tiveram mais marcação na coluna “não sei”, 

enquanto que apenas 3 questões tiveram a quantidade de erros maior do que 

acertos. Também é possível dizer que, pelos resultados, em média, os alunos do 

nono ano participantes da pesquisa tem um conhecimento prévio mediano a respeito 

do conteúdo abordado no jogo “Super trunfo – Tabela Periódica”, devido ao acerto 

de metade das questões propostas. Também é possível colocar que os temas de 

maior dificuldade, representados pelos que apresentaram maior índice de erros e de 

respostas “não sei”, dizem respeito a abundância dos elementos e assuntos 

relacionados a eletrosfera e distribuição eletrônica, respectivamente; como são 

alunos de nono ano do E.F. e o tema tabela periódica não é diretamente exposto 

nos documentos norteadores, é possível colocar que a dificuldade em responder 

corretamente a questões relacionadas está atribuída a possível forma de abordagem 

e a elucidação do conteúdo em sala de aula. 

Essa proposição se deve ao fato de tratar abundância de elementos na 

natureza está diretamente relacionada ao ato de contextualizar o conteúdo; quando 

não se trata adequadamente sobre exemplificação do tema dentro da realidade do 

aluno, ou seja, a contextualização, não é possível fazer relações de abundância. Ou 

quando o assunto é mencionado, é feito de forma maquinal, obrigando os alunos ao 

processo de “decorar para passar”. 

Já a atribuição da dificuldade com eletrosfera e distribuição eletrônica pode 

estar relacionada com o nível da abordagem. De acordo com o PCN (BRASIL, 

1998), PCN+ (BRASIL, 2006) e a BNCC (BRASIL, 2017), esse conteúdo não é 

tratado com profundida no Ensino Fundamental, sendo abordado de forma 

superficial apenas para ciência desse conteúdo, pois o mesmo é (ou deveria ser) 

melhor abordado no Ensino Médio. A superficialidade é aqui atribuída, não a 

incapacidade docente, mas sim a forma com a qual a Química é tratada no Ensino 

Fundamental, sendo abordada em apenas um semestre e de modo introdutório, de 

forma concomitante com vários outros aspectos atribuídos à disciplina pelos 

documentos norteadores da Educação Básica (o desenvolvimento de feiras de 

ciências, trabalhar com temas geradores interdisciplinares, dentre outras atividades, 
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reduzem o tempo de atividades diretas, impedindo que as introduções dos assunto 

sejam feitas de forma sólida).  

 

8.1.2 Verificação de aprendizagem 

 

Os resultados apresentados nos questionários de verificação de 

aprendizagem encontram-se resumidos no gráfico 2. 
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Gráfico 2: dados da verificação da aprendizagem do nono ano para o Super Trunfo. 

 

Fonte: o autor 
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Em análise ao gráfico 2, é possível colocar que das 18 questões do 

questionário, 11 tiveram a quantidade de acertos maior do que a quantidade de 

erros ou respostas “não sei”; 3 questões tiveram mais marcação na coluna “não sei”, 

enquanto que apenas 3 questões tiveram a quantidade de erros maior do que 

acertos. É possível afirmar ao analisar este gráfico que o desempenho foi 

satisfatório, visto que foram um pouco mais de 60% de acertos das questões. Assim 

como no resultado anterior, os temas de maior dificuldade com maior índice de erros 

e de respostas “não sei”, tratam de abundância dos elementos e assuntos 

relacionados a eletrosfera e distribuição eletrônica, respectivamente. Os motivos da 

repetição dos temas de maior dificuldade são atribuídos aos mesmos fatores, a falta 

de contextualização e a superficialidade da abordagem do conteúdo. Essa 

similaridade indica que o jogo desenvolvido não supriu sozinho, para esta turma, 

nestas condições, a necessidade de aprendizado desse conteúdo através dessa 

estratégia didática, sendo necessária uma outra abordagem para que os alunos 

consigam construir de forma mais sólida esses conhecimentos.  

 

8.1.3 Análise de opinião discente – usabilidade 

 

Em resposta ao questionário de usabilidade, aplicado a turma de Ensino 

Fundamental para o jogo Super Trunfo, pode-se montar o gráfico 3, apresentado 

abaixo. 

Gráfico 3: dados de usabilidade do nono ano para o Super Trunfo 

 

Fonte: o autor 
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Observando os dados obtidos do gráfico 3, de um modo geral, todos os 

participantes da atividade afirmaram que estava boa e fácil de ser utilizada, que 

gostaram do layout do jogo, e que compreenderam e aprenderam algo novo, 

aumentando o interesse na disciplina em que este conteúdo é abordado. Isso mostra 

que este jogo, de acordo com a opinião dos alunos, auxilia no aprendizado em vista 

dos resultados alcançados dentro do tempo programado para a atividade; e na 

totalidade dos participantes, a utilização de mais atividades como essa em outras 

aulas e em diversas disciplinas poderia ser um hábito. 

 

8.2 Avaliação do jogo “Super Trunfo – Tabela periódica” no Ensino Médio 

 

Os dados e discussões apresentadas neste item referem-se as respostas, e 

respectivas análises, dadas pelos 44 alunos das duas turmas do Ensino Médio do 

município de Miracema/RJ. Primeiramente serão apresentados os dados dos 

questionários de sondagem de conhecimento prévio, de verificação de 

aprendizagem e de opinião discente. As discussões serão apresentadas em item 

posterior. 

 

8.2.1 Sondagem de conhecimento prévio 

 

As respostas apresentadas nos questionários de sondagem de conhecimento 

prévio apresentam-se resumidas no gráfico 4. 
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Gráfico 4: dados de conhecimento prévio do 1º ano do E.M. para o Super Trunfo. 

 

Fonte: o autor 
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Ao analisar o gráfico 4, podemos observar que das 18 questões do 

questionário, 10 tiveram a quantidade de acertos maior do que a quantidade de 

erros ou respostas “não sei”; e que 4 questões tiveram mais marcação na coluna 

“erros”, enquanto que apenas 3 questões tiveram a quantidade de respostas “não 

sei”. Também é possível colocar que a maior dificuldade dos alunos, indicada pelos 

temas com maior índice de respostas erradas e de “não sei”, estão relacionadas 

com abundância, camada de valência (e consequentemente eletrosfera e 

distribuição eletrônica) e com dificuldade de leitura das informações presentes na 

tabela periódica. Como é um dos assuntos iniciais abordados no Ensino Médio, a 

dificuldade em responder perguntas com esses temas pode estar atribuída ao 

período de aplicação, que foi muito posterior à aula teórica dada pela professora 

regente, e a forma de abordagem desses temas em sala de aula. 

 

8.2.2 Verificação de aprendizagem 

 

Os resultados apresentados nos questionários de verificação de 

aprendizagem encontram-se resumidos no gráfico 5. 
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Gráfico 5: dados da verificação da aprendizagem do 1º ano do E.M. para o Super Trunfo 

 

Fonte: o autor 
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Em análise ao gráfico 5, é possível afirmar que das 18 questões do 

questionário, 15 tiveram a quantidade de acertos maior do que a quantidade de 

erros ou respostas “não sei”; 2 questões tiveram mais marcação na coluna “não sei. 

É notório ao dizer que o desempenho foi bom, com 83% de acertos das questões 

deste questionário. Assim como apresentado no gráfico, também é possível colocar 

que mesmo com a aplicação e funcionalidade do jogo desenvolvido, os alunos ainda 

apresentaram dificuldade nos temas de camada de valência (e consequentemente 

eletrosfera e distribuição eletrônica) e na leitura das informações presentes na tabela 

periódica; porém o índice de erros foi muito menor do que o apresentado no 

questionário de sondagem de conhecimento prévio 

 

8.2.3 Análise de opinião discente – usabilidade 

 

Em resposta ao questionário de usabilidade, aplicado a turma de Ensino 

Médio para o jogo Super Trunfo, pode-se montar o gráfico 6, apresentado abaixo. 

 

Gráfico 6: dados de usabilidade do 1º ano do E.M para o Super Trunfo 

 

Fonte: o autor 

 

Em verificação aos dados apresentados no gráfico 6, para os alunos a 

utilização do jogo foi boa, sendo de fácil manuseio e com boa jogabilidade; a 

aparência é agradável, com uma visualização atrativa; na compreensão do conteúdo 
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foi mediana. Porém para mais de 84% dos alunos evidencia o aprendizado de algo 

novo, demonstrando interesse na disciplina colaborando com o ensino, o tempo da 

atividade foi satisfatória por quase 80% dos participantes.Com isso é elencado pela 

grande parte dos alunos a utilização dessas atividades pedagógicas como em outras 

e também em outras disciplinas. 

 

8.3 Avaliação do jogo “Qui-Memória” no Ensino Fundamental 

 

Os dados e discussões apresentadas neste item referem-se as respostas, 

dadas nos questionários de sondagem de conhecimento prévio, de verificação de 

aprendizagem e de opinião discente. As discussões serão apresentadas em item 

posterior. 

 

8.3.1 Sondagem de conhecimento prévio 

 

As respostas apresentadas nos questionários de sondagem de conhecimento 

prévio apresentam-se resumidas no gráfico 7. 
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Gráfico 7: dados de conhecimento prévio do nono ano para o Qui-Memória 

 

Fonte: o autor 
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Ao verificar o gráfico 7, das 18 questões do questionário, 10 tiveram a 

quantidade de acertos maior do que a quantidade de erros ou respostas “não sei”; e 

que 4 questões tiveram mais marcação na coluna “erros”, e 4 questões tiveram a 

quantidade de respostas “não sei”. É possível afirmar que pelos resultados obtidos 

dos alunos do nono ano, possuem um conhecimento prévio mediano para o 

conteúdo abordado no Jogo “Qui-Memória – Tabela Periódica”. Este gráfico também 

permite afirmar que os temas de maior dificuldade, medida pela maior quantidade de 

erros e de respostas “não sei”, são de temas de simbologia, características dos 

elementos e de contextualização da tabela periódica. 

 

8.3.2 Verificação de aprendizagem 

 

Os resultados apresentados nos questionários de verificação de 

aprendizagem encontram-se resumidos no gráfico 8. 
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Gráfico 8: dados da verificação da aprendizagem do nono ano para o Qui-Memória 

 

Fonte: o autor 
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Observando o gráfico 8, é possível identificar que das 18 questões do 

questionário, 15 tiveram a quantidade de acertos maior do que a quantidade de 

erros ou respostas “não sei”; 2 questões tiveram mais marcação na coluna de “erros” 

e não houve questões com mais marcações na coluna “não sei”. Podemos afirmar 

que o desempenho foi muito bom, pois houve 83,33% de acertos das questões 

deste questionário. Assim como no gráfico anterior, estes resultados também 

permitem afirmar que os temas de maior dificuldade, são de temas de simbologia e 

de contextualização da tabela periódica. 

 

8.3.3 Análise de opinião discente – usabilidade 

 

Em resposta ao questionário de usabilidade, aplicado a turma de Ensino 

Fundamental para o jogo Qui-Memória, pode-se montar o gráfico 9, apresentado 

abaixo. 

 

Gráfico 9: dados de usabilidade do nono ano para o Qui-Memória 

 

Fonte: o autor 

 

Ao observar as respostas obtidas do gráfico 9, de modo em que, quase todos 

os participantes da atividade gostaram, afirmaram que o visual gráfico do jogo 

estava agradável, aprenderam algo não visto antes e compreenderam o conteúdo 

abordado, dessa forma demonstraram interesse na disciplina no qual os conceitos 
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são abordados no jogo, percebemos a contribuição do jogo no aprendizado 

evidenciado nos resultados, com uma boa duração da atividade. Com isso a 

utilização de atividades lúdicas, faz se necessária o uso não só nesta disciplina 

como em outras também. 

 

8.4 Avaliação do jogo “Qui-Memória” no Ensino Médio 

 

Os dados dos questionários de sondagem de conhecimento prévio, de 

verificação de aprendizagem e de opinião discente. As discussões serão 

apresentadas em item posterior. 

 

8.4.1 Sondagem de conhecimento prévio 

 

As respostas apresentadas nos questionários de sondagem de conhecimento 

prévio apresentam-se resumidas no gráfico 10. 
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Gráfico 10: dados de conhecimento prévio do 1º ano do E.M. para o Qui-Memória 

 

Fonte: o autor 
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Com a análise do gráfico 10, é possível identificar que das 18 questões do 

questionário, 12 tiveram a quantidade de acertos maior do que a quantidade de 

erros ou respostas “não sei”; 6 questões tiveram mais marcação na coluna de “erros” 

e não houve questões com mais marcações na coluna “não sei”. Também é possível 

dizer que, pelos resultados, os alunos do 1º ano participantes da pesquisa têm um 

conhecimento prévio acima da média a respeito do conteúdo abordado no jogo “Qui-

Memória – Tabela Periódica”. Com um desempenho de 66% de acertos das 

questões deste questionário. Outra observação possível diz respeito ao tema de 

maior dificuldade encontrada pelos alunos. Em observação ao gráfico, de acordo 

com o maior índice de respostas “não sei” e de erros, os temas de maior dificuldade 

são simbologia e contextualização. 

 

8.4.2 Verificação de aprendizagem 

 

Os resultados apresentados nos questionários de verificação de 

aprendizagem encontram-se resumidos no gráfico 11. 
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Gráfico 11: dados da verificação da aprendizagem do 1º ano do E.M. para o Qui-Memória 

 

Fonte: o autor 
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Analisando o gráfico 11, é possível identificar que das 18 questões do 

questionário, 14 tiveram a quantidade de acertos maior do que a quantidade de 

erros ou respostas “não sei”; 4 questões tiveram mais marcação na coluna “erros” e 

não houve mais marcações na coluna “não sei”. É possível dizer que o desempenho 

foi bom, com quase 80% de acertos das questões deste questionário. É possível 

colocar ainda que, em observação ao gráfico 11, os temas de maior dificuldade 

ainda são simbologia e contextualização, mesmo após a aplicação do jogo. 

 

8.4.3 Análise de opinião discente – usabilidade 

 

Gráfico 12:  dados de usabilidade do 1º ano do E.M. para o Qui-Memória. 

 

Fonte: o autor 

 

Na observação dos dados apurados no gráfico 12, é visível no qual uma 

grande parte dos alunos avalia a atividade considerada boa e fácil e com a 

aparência atrativa. Verifica-se uma boa compreensão e aquisição do conhecimento, 

demonstrado por todos os alunos o aumento do interesse na disciplina, no qual o 

conteúdo do jogo está inserido auxiliando no processo de ensino e aprendizagem. 

Dessa forma com o uso de ferramentas didáticas como esta em outras aulas, faz 

com que a aula fique mais dinâmica e lúdica, viabilizando a possibilidade da 

utilização em outras disciplinas. 
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8.5 Comparação dos resultados do jogo didático “Super trunfo – Tabela 

Periódica” 

 

Neste item serão apresentadas as comparações pertinentes das aplicações 

do jogo “Super Trunfo – Tabela Periódica” no Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio, baseada nos resultados apresentados em itens anteriores. 

 

8.5.1 Ensino Fundamental 

 

Após a aplicação dos questionários de sondagem de conhecimento prévio e 

de verificação de aprendizagem, é possível fazer uma comparação entre acertos e 

erros, e respostas “não sei”, com a finalidade de identificar a funcionalidade do jogo 

didático “Super Trunfo – Tabela Periódica”, como apresentado no gráfico 13. 

 

Gráfico 13: Comparação entre acertos e erros para o Super Trunfo no Ensino Fundamental. 

 

Fonte: o autor 

 

Como é possível ver no gráfico 13, em relação aos acertos, houve um 

aumento após o jogo; em relação aos erros, se manteve igual tanto para antes 

quanto para após o jogo; e das alternativas “não sei” pode-se notar que antes do 

jogo era muito maior a falta de informação, ou dúvida, sobre as questões e 

relacionadas a tabela periódica, e após a aplicação do jogo se observou uma 

melhora dobre essa questão. 
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8.5.2 Ensino Médio 

 

Já para o Ensino Médio, para o mesmo jogo didático desenvolvido, os dados 

apresentados são um pouco diferentes do que os mostrados pelo Ensino 

Fundamental, mas seguindo a mesma tendência, como é possível ver o gráfico 14. 

 

Gráfico 14: Comparação entre acertos e erros para o Super Trunfo no Ensino Médio. 

 

Fonte: o autor 

 

Como é possível identificar no gráfico 14, em relação aos acertos, houve um 

aumento bom em sua quantidade após o jogo; não houve erros; e das alternativas 

“não sei” a diferença foi apenas de uma questão, pode-se notar que antes do jogo 

pela sondagem do conhecimento os alunos tinham poucas informações pertinentes 

ao conteúdo abordado do jogo e logo após a aplicação do jogo com aplicação da 

verificação de aprendizagem, se observou uma melhora na quantidade de acertos, 

melhorando o desempenho dos alunos deste ano. 

 

8.6 Comparação dos resultados do jogo didático “Qui-Memória” 

 

Neste item serão apresentadas as comparações pertinentes das aplicações 

do jogo “Qui-Memória” no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, baseada nos 

resultados apresentados em itens anteriores. 
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8.6.1 Ensino Fundamental 

 

Depois da aplicação dos questionários de sondagem de conhecimento prévio 

e de verificação de aprendizagem, é possível fazer uma comparação entre acertos e 

erros, e respostas “não sei”, com a finalidade de identificação a funcionamento do 

jogo didático “Qui-Memória – Tabela Periódica”, como apresentado no gráfico 15. 

 

Gráfico 15: Comparação entre acertos e erros para o Super Trunfo no Ensino Fundamental. 

 

Fonte: o autor 

 

Como é possível observar ao analisar o gráfico 15, em relação aos acertos, 

houve um índice bom na quantidade de acertos após o jogo com a aplicação da 

verificação de aprendizagem; não houve erros; e das alternativas “não sei” a 

diferença foi pela metade, é perceptível que os alunos tiveram uma evolução na 

quantidade de acertos do jogo didático, isso mostra que esta ferramenta foi bem 

didática para os conteúdos abordados no jogo. 
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8.6.2 Ensino Médio 

 

Após a aplicação de ambas as ferramentas avaliativas desta pesquisa, é 

possível fazer uma comparação entre acertos e erros, e respostas “não sei”, com a 

finalidade de identificação a funcionamento do jogo didático “Qui-Memória – Tabela 

Periódica”, como apresentado no gráfico 16. 

 

Gráfico 16: Comparação entre acertos e erros para o Qui-Memória no Ensino Médio. 

 

Fonte: o autor 

 

Como podemos identificar no gráfico 16, comparando acertos e erros das 

ferramentas avaliativas deste trabalho, para os acertos houve pouca diferença 

entres os questionários de sondagem e verificação; nos erros houve um declínio na 

quantidade de erros, e para a alternativa “não sei” não houve nenhuma marcação. 

Esse é um índice de resposta muito bom, porque quando eles marcam não sei, para 

os alunos, eles não possuem nem o conceito formulado; mesmo errando isso 

demonstra o erro foi por falta da organização do conceito na hora de responder os 

questionários, e não por falta de conhecimento. 
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8.7 Comparação dos resultados do jogo didático “Super Trunfo – Tabela 

Periódica” entre o 9º ano do E.F e 1º ano do E.M 

 

Neste item serão apresentadas as comparações pertinentes das aplicações 

do jogo “Super Trunfo – Tabela Periódica” do Ensino Fundamental com o Ensino 

Médio, baseada nos resultados apresentados em itens anteriores. 

A primeira comparação trata dos questionários de conhecimento prévio 

aplicados aos ensinos fundamental e médio, como resumido no gráfico 17. 

 

Gráfico 17: Comparação do questionário de conhecimento prévio do Super Trunfo – Ensino médio 

versus Ensino Fundamental 

 

Fonte: o autor 

  

Ao contrapor os resultados obtidos pelos alunos do 9º ano do E.F. e do 1º ano 

do E.M., descritos no gráfico 17, verifica-se que os resultados foram bem próximos 

para os acertos e erros, sendo os resultados do E.M. um pouco maiores do que os 

resultados do E.F. Somente na coluna “não sei” houve uma diferença maior em 

relação à quantidade de marcações, sendo o maior índice apresentado pelos alunos 

do E.F. É perceptível que ambos os segmentos apresentaram a quantidade de 

acertos maior que a quantidade de erros, indicando conhecimento mediano (devido 

a quantidade de acertos obtida). 
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A próxima comparação trata dos questionários de verificação de 

aprendizagem aplicados aos ensinos fundamental e médio, como resumido no 

gráfico 18. 

 

Gráfico 18: Comparação do questionário de verificação da aprendizagem do Super Trunfo – Ensino 

Médio versus Ensino Fundamental 

 

Fonte: o autor 

 

Ao analisar o gráfico 18 é notável que das 18 perguntas, 15 delas os alunos 

do E.M acertaram e não obtiveram nenhum erro, e somente 2 questões com mais 

marcações na coluna “não sei”; já os alunos do E.F. tiveram 3 erros e 11 acertos e 2 

questões eles não souberam responder. Como era esperado, a quantidade de 

acertos foi maior para o E.M., assim como a menor quantidade de respostas “não 

sei”. 

 

Comparando os gráficos 17 e 18 é possível afirmar que em ambos gráficos os 

resultados das ferramentas avaliativas para o jogo “Super Trunfo” mostraram um 

aumento significativo na quantidade de acertos, independente serem de um 

segmento ou de outro; já os erros para o E.F. não variaram; continuo com um índice 

de três, enquanto que para o E.M. a variação foi de 4 pontos, chegado a zero erro. 

Já na alternativa “não sei”, variou bastante, e isso mostra que os alunos de certa 

forma, absorveram conceitos que atividade proposta quis passar, para o E.F. a 

variação foi maior, saindo de 6 para 3 respostas, enquanto que para o E.M. a 

variação foi menor, saindo de 3 para 2 respostas. 
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8.8 Comparação dos resultados do jogo didático “Qui-Memória – Tabela 

Periódica” entre o 9º ano do E.F e 1º ano do E.M 

 

As comparações apresentam neste item, são pertinentes das aplicações do 

jogo didático “Qui-memória – Tabela Periódica” do Ensino Fundamental com o 

Ensino Médio, baseada nos resultados apresentados em itens anteriores. 

A primeira comparação trata dos questionários de conhecimento prévio 

aplicados aos ensinos fundamental e médio, como resumido no gráfico 19. 

 

Gráfico 19: Comparação do questionário de conhecimento prévio do Qui-Memória – Ensino Médio 

versus Ensino Fundamental 

 

Fonte: o autor 

 

Ao compararmos o gráfico 19 de sondagem do conhecimento para o jogo Qui-

Memória de ambas as séries, é possível identificar que os alunos de EF tiveram 

menos acertos que os de EM, já os alunos do EM obtiveram o número maior de 

erros do que os alunos do EF como podem ver no gráfico, para os alunos do EM em 

sua totalidade não houve respostas maiores na coluna não sei, ou seja, eles tinham 

a convicção das outras colunas de acordo como mostrado no (Apêndice K).  

A comparação subsequente trata dos questionários de verificação de 

aprendizagem aplicados aos ensinos fundamental e médio, como resumido no 

gráfico 20. 

10 

4 4 

12 

6 

0 
0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Acertos Erros  Não sei 

Comparação dos questionários de Sondagem de 
conhecimento prévio  para o Qui-Memória  

Ensino Fundamental Ensino Médio 



70 
 

 

Gráfico 20: Comparação do questionário de verificação da aprendizagem Qui-Memoria – Ensino 

Médio versus Ensino Fundamental 

 

Fonte: o autor 

 

No questionário de verificação da aprendizagem para o Qui-Memória é 

possível identificar, na comparação do gráfico 20 que mostra os dados das séries 

participantes deste estudo, os alunos do 9º ano do E.F obtiveram 15 acertos das 18 

possíveis e apenas 2 erros, contra 14 acertos do 1º ano do E.M e 4 erros; para 

ambas séries não houve marcações na coluna “não sei”. Portanto mesmo com um 

conhecimento mediano os alunos do Ensino Fundamental obtiveram o maior número 

de respostas com o jogo Qui-Memória, isso mostra o bom funcionamento do recurso 

proposto para esta pesquisa. 

Comparando os gráficos 19 e 20 é possível afirmar que a avaliação para o 

jogo didático “Qui-Memória”, foi expressivo ao comparar os ambos gráficos. O 

gráfico 19 mostra um resultado significativo, onde podemos afirmar que para ambos 

os segmentos o jogo foi uma ferramenta eficiente, com um declínio dos erros em 

50% para o E.F, saindo de 4 indo para 2, e um declínio de 33% no E.M, saindo de 6 

para 4 erros. 

Como é verificado no gráfico 17, para alternativa “não sei”, não houve 

marcações para ambos segmentos; mesmo os alunos errando e não marcando que 

não sabiam, é possível colocar que eles possuem o mínimo de conceito após o jogo, 

pois apenas erraram por definição, uma vez que estavam convictos que a resposta 

era aquela marcada erroneamente. 
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8.9. Avaliação Docente 

 

Como mencionado nas metodologias, aos professores regentes das turmas 

foi aplicado um questionário de sondagem de opinião, um para cada jogo utilizado. 

Para o jogo “Super Trunfo – Tabela Periódica” o questionário dos docentes 

contou com 5 blocos de resposta que são: Layout; sobre o conteúdo do jogo; sobre 

as regras; sobre o tempo; sobre o aprendizado e opinião pessoal e observações.  

Para o bloco Layout apenas o professor B afirmou que o uso das imagens 

auxiliara na identificação dos elementos químicos, diferente do professor A que 

aponta que o uso das imagens no “Super Trunfo” não auxiliou na identificação; para 

ambos docentes não houve dificuldade na identificação das imagens contidas nas 

cartas. Ainda neste bloco para o tamanho das cartas e da fonte utilizada, ambos 

docentes afirmaram ser adequado o tamanho para a utilização dos discentes e que 

a quantidade de elementos apresentados nas cartas do jogo foi suficiente para um 

amplo entendimento deste conteúdo. 

No bloco que se refere aos conteúdos, para os professores A e B o jogo pode 

ser aplicado ambos segmentos, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Foi 

perguntado também se com as informações e fotos ilustrativas nas cartas houve 

alguma dificuldade de compreensão no conteúdo apresentado nelas, e ambos os 

docentes concordam que é preciso ministrar uma aula teórica antes da aplicação 

dos jogos. 

Sobre as regras e tempo das atividades, para as regras foi feito uma pergunta 

se houve alguma dificuldade no entendimento das mesmas. O docente A respondeu 

que houve uma dificuldade na compreensão das regras, mas que entendeu durante 

o jogo; para o docente B não houve dificuldade alguma na compreensão das regras 

do jogo. E para o tempo da atividade, os docentes A e B disseram que o tempo de 

uso da atividade é suficiente para 30 a 45 minutos. Para os professores houve 

tempo para começar e terminar a atividade dentro da aula, considerando que há a 

organização dos alunos para a realização da atividade. 

Ao responder as perguntas contidas no bloco de aprendizagem, ao ponto de 

vista do professor A o jogo “Super Trunfo” auxiliará o entendimento, mas só como 

complemento de uma aula comum, e para o professor B a atividade proporcionará 

uma melhora significativa. Com relação ao objetivo do jogo os docentes A e B 
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responderam que o objetivo foi alcançado com sucesso e que os alunos 

demonstrarão um maior interesse na disciplina com o uso da atividade. 

Para saber um pouco mais dos docentes acerca de opinião pessoal e 

observações da atividade aplicada, foi colocado em questão se eles utilizavam 

alguma atividade diferenciada com os alunos; os dois responderam que sim, o 

professor listou A utilização de revista/jornal, discussão/debate, jogo didático, 

experimentação e aula de campo. Já o professor B respondeu que já havia utilizado 

vídeo e experimentação. 

Em relação ao uso de atividades lúdicas os dois disseram que o uso de 

atividades lúdicas é uma atividade positiva e que aplicariam atividades similares a 

esta durante suas aulas, porque é uma forma de exercitar o conteúdo. Foi feito 

também uma pergunta se, com a aplicação da atividade, poderia ocorrer algum tipo 

de atrito entre os participantes, e os dois docentes sinalizaram que não. 

 

Para o jogo “Qui-Memória – Tabela Periódica”, assim como o questionário 

para o jogo “Super Trunfo” foi no mesmo formato, sendo que impressões descritas 

foram para a outra ferramenta desta pesquisa. 

No bloco Layout, tanto A quanto o professor B disseram que o uso das 

imagens auxiliara na identificação dos elementos químicos, e que não houve 

dificuldade na identificação das imagens contidas nas cartas. Para ambos os 

docentes não houve dificuldade na identificação das imagens contidas nas cartas. 

Ainda neste bloco, para o tamanho das cartas e da fonte utilizada, ambos docentes 

afirmaram ser adequado o tamanho para a utilização dos discentes e que a 

quantidade de elementos apresentados nas cartas do jogo foi suficiente para um 

amplo entendimento deste conteúdo. 

Sobre as regras e tempo das atividades, para as regras foi feito uma pergunta 

se houve alguma dificuldade no entendimento das mesmas. O docente A respondeu 

que houve uma dificuldade na compreensão das regras, mas que entendeu durante 

o jogo, para o docente B assinalou que não houve dificuldade alguma na 

compreensão das regras do jogo. E para o tempo da atividade, o docente A disse 

que o tempo de uso da atividade pode ser de 30 a 45 minutos e o professor B, que o 

uso para atividade precisa ser de 45 minutos ou mais. Para o professor A, houve 

tempo para começar e terminar a atividade dentro da aula, considerando que há a 
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organização dos alunos para a realização da atividade. Já para o B não foi 

suficiente, e precisaria de duas aulas. 

No bloco em que se refere ao conteúdo do jogo, para os professores A e B o 

jogo pode ser aplicado nos dois segmentos Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Também foi perguntado sobre as informações e fotos ilustrativas contidas nas cartas 

se houve alguma dificuldade de compreensão no conteúdo apresentado nelas, e 

eles enunciaram que é preciso dar aula teórica antes da aplicação dos jogos. 

Para as perguntas contidas no bloco de aprendizagem, ao ponto de vista dos 

professores A e B o jogo “Qui-Memória” proporcionará uma melhora significativa no 

aprendizado dos alunos. Com relação ao objetivo do jogo, os docentes A e B 

responderam que o objetivo foi alcançado com sucesso e que os alunos 

demonstrarão um maior interesse na matéria com o uso da atividade. 

Acerca de opinião pessoal e observações dos docentes para a atividade 

aplicada, foi colocado em questão se eles utilizavam alguma atividade diferenciada 

com os alunos; os dois responderam que sim, o professor A faz o uso de 

revista/jornal, discussão/debate, jogo didático, experimentação e aula de campo 

enquanto o professor B respondeu que já havia utilizado vídeo e experimentação.  

Em relação ao uso de atividades lúdicas os dois disseram que o uso de 

atividades lúdicas é uma atividade positiva e que aplicariam atividades similares a 

esta durante suas aulas. Para o professor A, a utilização de atividades como o “Qui-

Memória” é uma forma de exercitar o conteúdo, já para o professor B aumenta a 

interação entre os alunos. Quando questionados se, com a aplicação da atividade, 

poderia ocorrer algum tipo de atrito entre os participantes, os dois docentes 

disseram que não. 

 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização de jogos didáticos/atividades lúdicas possibilita aos discentes um 

aprendizado significativo visto que ambos os jogos produzidos nesta pesquisa, 

mostram a presença desses elementos no dia-dia do aluno. Na maioria das vezes 

eles não sabem que estes elementos estão ao seu redor, como por exemplo, no seu 

café da manhã, na sua higiene, e em outras atividades corriqueiras. Para HUIZINGA 
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(2001), a atividade lúdica precisa da contextualização, sem ela fica sem sentido para 

o processo de ensino e aprendizagem, tornando as atividades sem dinâmica e não 

agradável para bem-estar humano. 

Diversos autores confirmam que as ferramentas diferenciadas no processo da 

aprendizagem do aluno, por conciliar aspectos cognitivos existentes, favorecem a 

assimilação (que é um desses processos onde o indivíduo integra um conhecimento 

novo) proporcionando, assim, a reconstrução daquele conhecimento. (PIAGET, 

1981; CADORIN; MORANDINI, 2014; WADSWORTH, 1996). Sobre os documentos 

que norteiam e orientam no processo de ensino, COSTA (2017) reitera que “toda a 

comunidade escolar deve estar apta e envolvida na produção e uso de ferramentas 

que melhorem a qualidade do ensino. Facilitando, assim, a aquisição dos conteúdos 

pelos alunos, promovendo uma transformação educacional”. 

Com os resultados percebe-se que houve um crescimento na aprendizagem e 

no ganho do conhecimento dos conteúdos abordados pelos jogos, para a 

comprovação de sua eficácia pedagógica. Foi analisado através da usabilidade 

dentro da categoria ergonômica que os jogos “Super Trunfo – Tabela Periódica” e 

“Qui-Memória – Tabela Periódica” tiveram uma admirável aceitação pelos alunos 

participantes desta pesquisa. Assim como para os professores, que demonstraram 

nas respostas dos questionários de opinião docente, que o objetivo foi alcançado 

com sucesso, confirmando as impressões dos alunos na utilização dos jogos 

didáticos deste trabalho. 

Por fim, conclui-se que, em base nas análises das referidas ferramentas 

avaliativas, os jogos desta pesquisa cumprem com seu objetivo, que é a 

aprendizagem do conteúdo Tabela Periódica em sua contextualização no cotidiano 

dos estudantes.  
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