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Introdução 
É nítido que os estudantes não possuem afinidade com os conteúdos estudados nas aulas de Química e, de maneira 
mais específica, quando são abordados assuntos sobre tabela periódica- por apresentar-se como uma temática extensa 
e nada atrativa para a grande maioria deles (FERREIRA, et al.,2012). Na atualidade, a utilização de jogos lúdicos 
mostra-se como um recurso didático eficaz, sendo muito usado como uma alternativa na facilitação do aprendizado de 
temas em Química, com a finalidade de tornar o processo ensino/aprendizagem mais significativo para os alunos 
(BRANDÃO,2014). O presente trabalho teve como objetivo empregar o uso de jogos didáticos, construídos de forma 
cooperativa com os alunos, onde seriam abordados conceitos envolvendo a tabela periódica, com o intuito de auxiliar 
no entendimento do conteúdo. A justificativa para a elaboração desta atividade, está no papel fundamental que a 
didática lúdica apresenta, como um instrumento que facilita a interação, o trabalho em equipe e a atração pelas aulas. 

Metodologia 
A atividade foi trabalhada com uma turma de 28 alunos do 9º ano, da escola Ponto de Ensino (Pensi), localizada no 
município de Petrópolis - RJ. Os educandos apresentaram os jogos em duas modalidades: tabuleiro ou cartas. Os 
estudantes foram divididos em grupos, onde houve a produção de sete jogos diferentes. Esses jogos teriam que abordar 
algum tema referente à tabela periódica. Para avaliar a eficiência na aprendizagem, foi utilizado um questionário com 
perguntas fechadas, onde os estudantes dariam sim ou não, aos aspectos referentes à compreensão do conteúdo. 
Além disso, eles avaliaram o processo de criação dos jogos, com notas de um a cinco. 

Resultados e Discussão 
Os resultados foram apresentados em gráficos que demonstraram o rendimento na aprendizagem através dos jogos, 
onde mais de 80% das respostas foram positivas quanto à aquisição dos conceitos abordados, indicando que essa 
metodologia facilitou o alcance das ideias desenvolvidas. Com relação às notas, mais de 90 % dos estudantes deram 
nota 5 para a criação dos jogos. Os resultados apresentados, corroboraram os achados de Rêgo, Cruz Junior, Araújo 
(2017), os quais sugeriram que “os jogos educacionais atuam como ferramentas eficientes nos processos de ensino e 
aprendizagem da Química. ” Ainda neste sentido, Ferreira et al. (2012) afirmam que esta ferramenta didática foi muito 
importante para solidificar o conteúdo tabela periódica, de maneira a possibilitar um fortalecimento e uma assimilação 
maior dos conceitos apresentados ao longo da atividade. A participação ativa do aluno também foi fator de extrema 
importância na assimilação, integração e estruturação do conhecimento (SILVA, et al., 2019). Sendo assim, podemos 
entender que a ligação dos jogos com o ensino, torna-se ferramenta proveitosa para o professor, de forma que ele 
possa trabalhar o desenvolvimento de competências significativas, para aplicação nos diferentes contextos da vida do 
discente (RÊGO; CRUZ JÚNIOR; ARAUJO,2017). 

Considerações Finais 
Os resultados apresentados atestam que os jogos educacionais são ferramentas eficientes nos processos de ensino e 

aprendizagem da Química, sendo proveitoso tanto para os educadores quanto aos educandos. Desta forma, vemos 

que os jogos foram de fundamental importância como auxílio na aquisição do conhecimento relacionado as aulas de 

tabela periódica. 
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