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Introdução 

A Química é uma área de estudo essencialmente 

representacional e simbólica que exige um alto nível 

de abstração para sua aprendizagem. Para que haja 

aproximação do conteúdo escolar com a realidade 

dos alunos é essencial o desenvolvimento de 

metodologias que ampliem a visão do mero 

conhecimento científico para a aplicação do mesmo 

no âmbito social, e tecnológico, a chamada 

educação CTS (Ciência – Tecnologia – Sociedade), 

como afirma Pereira dos Santos e Mortimer (2002)
1
. 

A fim de estimular a construção de saberes por 

parte dos alunos, FREIRE (1996)
2
, este trabalho 

propõe o desenvolvimento de uma metodologia 

alternativa que inclui o uso da Tabela Periódica 

numa elaboração lúdica do simbolismo Químico. De 

acordo com Moura et al (2012)
3
: “devido  à  atuação  

das  atividades  prazerosas  no  organismo,  as  

atividades lúdicas  facilitariam  a  aprendizagem  por  

sua  própria  acepção,  pois  os mecanismos para os 

processos de descoberta são intensificados”.  

Dessa forma, a ideia do jogo com uma abordagem 

sociológica que possui um caráter ilustrativo e 

investigativo é um recurso didático que possibilita o 

desenvolvimento significativo de competências e 

habilidades cognitivas se mediadas adequadamente 

pelo professor. 

Resultados e Discussão 

Baseando-se em jogos de estratégia, semelhante ao 

jogo War®, os alunos - que representam sempre um 

renomado cientista - poderão conquistar os 

elementos da Tabela Periódica, a partir de objetivos 

pré-estabelecidos, se acertarem as perguntas 

referentes aquele elemento químico, cabendo a ele 

mesmo encontrar uma possível solução.  

A partir de temáticas interdisciplinares e 

multidisciplinares, os alunos participantes serão 

confrontados com vários problemas, contribuições e 

benefícios que envolvam a Química, seja na área 

Ambiental, Alimentícia, nas Artes, no uso de 

Combustíveis, dentre outras, e correlaciona-las com 

demais disciplinas do Ensino Médio: Biologia, 

Geografia, História. O objetivo é que os alunos 

participantes do jogo promovam relações da 

disciplina de Química com uma visão global e 

crítica. Além disso, perceber as contribuições dessa 

disciplina na sociedade, e a postura equivocada que 

muitos fazem a seu respeito. 

Vale lembrar que o jogo é inédito e após as devidas 

reestruturações buscaremos patenteá-lo. 

O Jogo Didático foi aplicado em caráter 

experimental, em um projeto piloto para um grupo 

de alunos do primeiro ano do EM de uma Escola 

Particular da cidade de Viçosa-MG. Houve grande 

aceitação do público e, a guisa de exemplificar 

apresentaremos algumas falas dos participantes: 

Aluno A: “A partir desse jogo, pude perceber o 

porque de estudar química. Ela realmente está 

presente em tudo”. Aluno B: “Quero saber mais 

sobre o cientista que eu representei... Qual a 

contribuição dele para a ciência?”.  

Entretanto, esperamos angariar dados mais 

consistentes para análise e reformulação do jogo, se 

necessário, a partir de sua aplicação para um grupo 

de formandos em Licenciatura em Química na 

Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, além 

de alunos que frequentam o projeto PIBID - 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência.  

Conclusões 

Este projeto visa uma análise elaborada do 

desenvolvimento cognitivo, envolvendo 

conhecimentos científicos de forma conjunta com os 

parâmetros CTS, a fim de favorecer a construção de 

significados pelos estudantes e ampliar suas ideias 

em relação à Química de forma crítica.  
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