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Resumo: O presente trabalho buscou construir um jogo educativo a ser aplicado como estratégia 
complementar de ensino de ciências/química, usando abordagens temáticas de Ciência-Tecnologia-
Sociedade, promovendo reflexões sobre os impactos da ciência e da tecnologia sobre a sociedade. 
Essa oficina de ensino prever um momento de debate sobre a ciência e a tecnologia presente nos 
arranjos produtivos locais do estado do Espírito Santo, e sua relação com a ciência/química. Assim, 
espera-se que esse produto educativo possa contribuir de forma lúdica com a melhoria da qualidade 
do processo de ensino-aprendizagem de química/ciências, aproximando a ciência e a tecnologia 
existente ao cotidiano escolar. 
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 INTRODUÇÃO 

 A abordagem da disciplina de química e das demais científicas no ensino básico, em âmbito 

nacional, em geral, está desconectada com a realidade local. Isso pode contribuir para que os 

discentes não percebam a conexão existente entre o sabe escolar e o saber científico, nem o saber 

cotidiano (Zanon e Maldaner, 2007). A educação científica e tecnológica carece de estratégias de 

ensino realizadas com interdisciplinaridade e transdisciplinaridade a fim de que produza 

contextualização e transposição didática, o que pode facilitar a compreensão dos conceitos dos 

conteúdos programáticos ensinados em sala de aula (Delizoicov, Angotti e Pernambuco, 2002). 

 Um possível contribuinte nesse processo é o jogo educativo, que é uma ferramenta que torna 

possível a realização de um trabalho contextualizado e interdisciplinar/transdisciplinar dos conteúdos 

programáticos (Carvalho e Leite, 2009; Murcia, 2005). Além disso, também poderá servir como 

ensino não formal de ciência, propiciando a curiosidade de crianças e adultos a entenderem a ciência 

e a tecnologia de forma contextualizada, levando em consideração às questões políticas, sociais e 

econômicas do estado do Espírito Santo e do Brasil. O presente trabalho buscou construir um jogo 

educativo a ser aplicado como estratégia complementar de ensino de ciências/química, usando 

abordagens temáticas de Ciência-Tecnologia-Sociedade. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A pesquisa teve como intuito produzir um jogo educativo de tabuleiro mediado por cartas, 

articulando os conteúdos programáticos de química com os arranjos produtivos locais (APL) do 

estado do Espírito Santo (Albagli e Brito, 2002). A realização do projeto contou com o levantamento e 



 

 

seleção dos principais APL do Estado do Espírito Santo com maior aproximação com os conteúdos 

de. Em seguida confeccionou-se o jogo educativo “Terra da Ciência e Tecnologia” (Quadro 1), que foi 

aplicado em duas turmas do PROEJA do IFES, como Pré-Teste, para avaliar a receptividade e 

possíveis correções do jogo (Carvalho e Leite, 2010). 

 Durante a realização das aplicações do jogo a turmas de PROEJA, foram aplicados 

questionários aos alunos participantes do Pré-Teste.  Através da tabulação dos questionários 

envolvidos constatou-se dentre muitos fatores a grande maioria dos alunos considera que o caráter 

lúdico do jogo aliado ao conteúdo interdisciplinar possui um caráter didático, que pode ser explorado 

em âmbito escolar. Além disso, a pesquisa constatou que o jogo educativo gerou um impacto positivo 

para a maioria dos alunos, que passaram a ver a disciplina de Química de forma menos abstrata.  

 
Quadro I. Correlação entre os conteúdos programáticos de química e os APL do Espírito Santo. 

Atividade produtiva  Conteúdos programáticos de Química 
Exploração de petróleo  Química Orgânica e Físico-Química. Compostos orgânicos e suas propriedades. 

Equilíbrio de fase. 
Extração de rochas Química Geral e Inorgânica. Matéria e energia; transformação da matéria. 

Produção de ligas metálicas Química Geral e Inorgânica. Propriedades e estrutura da matéria. Físico-
Química. Eletroquímica. 

Produção de celulose Química Orgânica. Compostos Orgânicos. Processos orgânicos. 

Produção de café solúvel Química Orgânica. Compostos Orgânicos. Processos orgânicos. 

 
 CONCLUSÃO 

 A realização do projeto “Análise e produção de jogos educativos para o Ensino de Ciências 

com emprego da abordagem de Ciência-Tecnologia-Sociedade” demonstrou a possibilidade em se 

complementar o ensino regular a partir de uma estratégia de ensino não-convencional. 

 Além disso, é uma prática pedagógica que pode gerar um aumento do conhecimento sobre o 

estado, a ampliação dos conhecimentos inter-relacionados com a química e refletir sobre os impactos 

da ciência e tecnologia sobre a sociedade. Com isso, o aluno reflete sobre as atividades econômicas 

do estado do Espírito Santo e a relação delas com o ensino de Química. 
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