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Introdução 
A utilização do lúdico em ensino de química e 

ciências é uma das propostas de nosso grupo de 
pesquisa1. O jogo é um instrumento que desperta o 
interesse, pois ele impõe desafios ao aluno. 
Desafiado, busca com satisfação a superação de seu 
obstáculo, propiciando o reconhecimento da 
realidade, através do qual o sujeito adequa novos 
objetos ou conceitos à própria realidade pessoal, 
experimentando funções para os objetos2.  

No jogo há ainda: simbolismos, no qual se 
representa a realidade e as atitudes; significação, na 
qual se permite relacionar ou expressar experiências; 
atividade, no ato de executar ações; o 
intrinsecamente motivado, para se incorporar 
motivos e interesses e finalmente, o regrado, sujeito 
a regras implícitas e explícitas1,2. 

O objetivo da “batalha periódica” é introduzir 
conceitos sobre a tabela periódica e elementos 
químicos de forma lúdica e cooperativa, despertando 
o interesse do aluno que entende a tabela periódica 
como mero instrumento de memorização, sem saber 
maiores informações a respeito dos elementos 
químicos, como origem, métodos de obtenção, 
aplicações e propriedades. 

Metodologia 
O jogo foi criado baseando-se em um jogo já 

existente chamado WAR®, da empresa GROW, 
amplamente conhecido pelos alunos, um dos 
critérios de utilização de jogos em educação. 

O jogo consiste na distribuição aleatória dos 
territórios/países, por meio de cartas. Os jogadores 
escolhem uma carta objetivo que indica a estratégia 
que deve utilizar durante o jogo. São usados dados 
para atacar os territórios adversários e para se 
defender. Os jogadores colocam exércitos em seus 
territórios de acordo com seus objetivos e 
quantidade de territórios que ele possui/conquistou. 
Na Batalha Periódica o tabuleiro foi confeccionado 
de modo que ao invés dos continentes, têm-se 
regiões fictícias contendo famílias ou grupos de 
elementos químicos da tabela periódica. Os 
continentes com os elementos químicos são 
interligados de acordo com a sua afinidade química. 

Cada carta–elemento apresenta uma descrição 
de acordo com a sua classificação na tabela 
periódica: metal, não-metal ou gás nobre.  Os 
exércitos foram mantidos, do jogo original, para dar 

a ele dinamicidade, justificando o fato de que a 
conquista dos espaços no tabuleiro, se dá pela 
presença dos exércitos, assim como no WAR 
original. Quanto mais territórios conquistados pelo 
jogador, maiores são suas chances de trocá-los por 
exércitos. Porém há uma regra: só há troca quando 
se têm 3 cartas iguais (ou seja, todas cartas-
elementos de metais) ou três cartas diferentes (metal, 
não-metal e gases nobres). 

Ganha o jogo aquele que atingir o seu objetivo.  
No caso da Batalha Periódica, os objetivos estão 
relacionados a conquistas de Famílias, Períodos ou 
grupos característicos, como metais, não-metais, 
gases nobres, metais de transição. O jogador que 
perder todos os seus territórios/famílias/períodos e 
consequentemente não tiver nenhum exército é 
eliminado do jogo. 

O jogo foi aplicado em turmas de primeiro ano 
do ensino médio do Colégio Estadual Assis 
Chateubriand na cidade de Goiânia. 

Resultados e Discussão 
Os resultados mostraram que a atividade tem um 

alto grau de interação entre os jogadores e o tópico a 
ser discutido, propiciando um debate a respeito das 
várias características dos elementos químicos. 

A função lúdica aliada à presença de regras, 
propicia um melhor aproveitamento do conteúdo do 
jogo, fazendo com que o aluno conheça os tópicos 
sem a necessidade de memorizar o conhecimento. 

A liberdade, característica do lúdico, também 
aparece. Como o professor é apenas um mediador da 
forma com que a atividade será jogada, são aos 
alunos que discutem entre si a atividade proposta, 
sendo que o professor tem a função de dirimir 
algumas dúvidas que aparecem durante a atividade, 
ratificando a função avaliadora da atividade. 

Conclusões 
Como pode ser jogado por grupos de alunos, a 

Batalha Periódica é um jogo cooperativo, no qual 
todos se ajudam em um objetivo comum. Mostrou-
se também uma estratégia importante na aquisição 
de dados ou na exploração de conceitos em química. 
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