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RESUMO

O presente trabalho pretende investigar, analisar e abrir espaço para a reflexão sobre o ato de
jogar para aprender conceitos científicos básicos do ensino fundamental. Busca-se isto através de
uma pesquisa bibliográfica.

O ato de jogar foi descrito pelos autores estudados como uma importante fonte de aprendizagem
e um possível método de ensino. Pode-se entender, portanto, que os currículos escolares deveriam
ser redimensionados de modo que contemplem rotinas de jogos que sejam respeitados como uma
possibilidade metodológica séria para o processo de ensino-aprendizagem de ciências.

A educação e a pedagogia têm passado por grandes transformações nos últimos séculos. Novas
práticas e teorias têm sido utilizadas e debatidas buscando os melhores resultados e,
principalmente, uma educação de maior qualidade. Muito se escreveu sobre a utilização de jogos
como parte do arsenal educacional, como aponta PRADO, HUIZINGA e ALVES de tal sorte que
faz-se necessário uma revisão de literatura crítica e cuidadosa acerca dos trabalhos com maior
relevância no tema especificado. Este artigo tem como o objetivo, portanto, de ser uma análise de
como os jogos em geral são capazes de influenciar na aprendizagem nos anos iniciais do ensino
fundamental e não uma pesquisa sobre os benefícios específicos de um jogo pré-estabelecido.

Palavras-chave: ludicidade; jogos; ciências.



ABSTRACT

The present work intends to investigate, analyze, and open space for reflection about the act of
playing to learn basic scientific concepts in elementary school. This is sought through a
bibliographic research.

The act of playing was described by the authors studied as an important source of learning and a
possible teaching method. It can be understood, therefore, that school curricula should be
re-dimensioned to include game routines that are respected as a serious methodological
possibility for the science teaching-learning process.

Education and pedagogy have gone through major transformations in the last centuries. New
practices and theories have been used and debated seeking the best results and, mainly, a higher
quality education. Much has been written about the use of games as part of the educational
arsenal, as pointed out by PRADO, HUIZINGA, and ALVES, so a critical and careful literature
review of the most relevant works on the specified theme is necessary. This article aims,
therefore, to be an analysis of how games in general are able to influence learning in the early
years of elementary school and not a research on the specific benefits of a pre-established game.

Keywords: playfulness; games; science.



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

DPP Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação

MEC Ministério da Educação

RDs Repositórios Digitais



LISTA DE F FIGURAS

Figura 1 Alunos brincam com a Trilha dos Seres Vivos 24
Figura 2:Jogo Fotossíntese levado para apresentar a alunos e professores 29
Figura 3: Jogo pandemic em sala de aula 32



Sumário
1. INTRODUÇÃO 13

1.1 Objetivo geral 14

1.2 Objetivos específicos 15

1.3 Problema 15

1.4 Hipótese 15

1.5 Justificativa 16

2 REVISÃO DA LITERATURA 17

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 33

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 34

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 35

6 REFERÊNCIAS 36



13

1. INTRODUÇÃO

Desde tenra idade que o ser humano encontra no jogo um mecanismo de entretenimento

que o acompanha ao longo de sua vida, ainda que em circunstâncias e com objetivos diferentes.

Com fins puramente lúdicos ou também pedagógicos, jogar pode proporcionar momentos de

diversão e descontração e traduz-se, muitas vezes, num valioso recurso terapêutico e de

aprendizagem, sobretudo para as crianças mais novas. Por mais simples e informal que seja o

contexto onde é utilizado, há sempre algum ensinamento que se aprende, revê ou reforça durante

o jogo (GOMES, 2012).

Há uma considerável mudança de consciência acontecendo nas escolas e dentre as

diferenças evidentes nos parâmetros referentes à aprendizagem, uma das principais é a

recorrência ao lúdico, por parte dos professores, e está claro para muitos a importância do ato de

jogar. Porém, muitos não percebem resultados palpáveis deste ato na aprendizagem, e

consequentemente, se perdem em realização de atividades que talvez não transmitam o lúdico na

sua essência, como se esperaria destas atividades (PRADO, 2018).

Neste sentido, é importante localizar que a ludicidade está ligada a um processo que

envolve o teatro, as brincadeiras, a imaginação e o jogo. Este último será o foco desta pesquisa,

principalmente no que tange aos jogos didáticos e a sua utilização como uma ferramenta

facilitadora da aprendizagem, e proporcionador de um ambiente desafiante em que o

desenvolvimento intelectual e humano é possível (MARTINS, 2018).

Para tanto, o presente trabalho irá se apoiar nos documentos oficiais, como a Síntese das

Diretrizes Curriculares da Educação Básica (CNE), as quais enfatizam que os eixos norteadores

das práticas pedagógicas devem ser as interações e as brincadeiras, garantindo às crianças as mais

diversas experiências, envolvendo as múltiplas linguagens; e a Base Nacional Comum Curricular

(BNCC) que define seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os quais devem ser

assegurados a todas as crianças, a saber (BRASIL, 2017).
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Na contemporaneidade existem muitas pesquisas sobre mudanças nos paradigmas

educacionais, e a busca por uma educação contextualizada e lúdica tem se tornado um tema

recorrente em artigos e em debates acadêmicos. Nestes debates uma pergunta fica no ar: aprender

brincando é realmente algo possível? Este artigo sugere que sim em uma breve análise da

importância do jogo e do processo para uma aprendizagem significativa em sala de aula, a partir

do estudo. Pretende-se investigar, analisar e abrir espaço para a reflexão sobre o ato de jogar para

aprender conceitos científicos básicos do ensino fundamental. Busca-se isto através de uma

pesquisa bibliográfica. Nesse sentido, assim como CAMPOS (2003), pode-se considerar a

utilização dos jogos didáticos como uma alternativa viável e interessante, pois pode preencher

muitas lacunas deixadas pelo processo tradicional de transmissão-recepção de conhecimento.

Favorecendo a construção, pelos alunos, de seus próprios conhecimentos, num trabalho em

grupo, por exemplo, possibilitando a socialização de conhecimentos prévios e sua utilização para

novos conhecimentos mais elaborados.

O jogo pedagógico ou didático é aquele produzido com um objetivo de proporcionar

determinadas aprendizagens, diferenciando-se do material pedagógico, por conter o aspecto

lúdico. É utilizado para atingir determinados objetivos pedagógicos, sendo uma alternativa para

se melhorar o desempenho dos estudantes em alguns conteúdos de difícil aprendizagem

(CUNHA apud MARCIANO, 2017).

O ato de jogar foi descrito pelos autores estudados como uma importante fonte de

aprendizagem e um possível método de ensino. Pode-se entender, portanto, que os currículos

escolares deveriam ser redimensionados de modo que contemplem rotinas de jogos que sejam

respeitados como uma possibilidade metodológica séria para o processo de ensino-aprendizagem

de ciências.

Muito se escreveu sobre a utilização de jogos como parte do arsenal educacional, como

aponta Teixeira, Huizinga, Alves e Prado, de tal sorte que faz-se necessário uma revisão de

literatura crítica e cuidadosa, acerca dos trabalhos com maior relevância no tema especificado.

Este artigo tem o objetivo, portanto, de ser uma análise de como os jogos em geral são capazes de

influenciar na aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental.
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1.1 Objetivo geral

Pesquisar a utilização de jogos para o ensino de ciências nos anos iniciais do ensino

fundamental, buscando entender a importância do brincar e da ludicidade. Pretende-se investigar,

analisar e abrir espaço para a reflexão sobre o ato de jogar para aprender conceitos científicos

básicos do ensino fundamental. Busca-se isto através de uma pesquisa bibliográfica sobre a

utilização dos jogos como ferramenta educativa.

1.2 Objetivos específicos

Identificar as adequações dos jogos e o uso em sala de aula;

Descrever tipos de jogos mais adequados para o ensino de ciências se apoiando nos

documentos oficiais, como a Síntese das Diretrizes Curriculares da Educação Básica (CNE), que

enfatizam que os eixos norteadores das práticas pedagógicas devem ser as intenções e as

brincadeiras, garantindo às crianças as mais diversas experiências, envolvendo as múltiplas

linguagens; e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC);

Também se revisará os principais jogos citados pelos autores investigados e analisados na

nossa pesquisa bibliográfica;

1.3 Problema

Os professores dos anos iniciais do ensino fundamental utilizam como ferramenta de

aprendizagem jogos para o ensino de ciências? No passado, o ensino era professor falando e

aluno anotando: atualmente, com diversas distrações digitais ou não, é possível ensinar no modo

tradicional sem buscar um ensino lúdico ou gamificado? Seria necessária uma renovação

epistemológica e didática dos professores? Quais são as possibilidades e limites dos jogos como

ferramenta educativa?
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1.4 Hipótese

O presente trabalho supõe, a partir de sua pesquisa bibliográfica, que o ato de jogar para

aprender conceitos científicos básicos do ensino fundamental, pode ser uma ferramenta adequada

e promissora no processo educacional.

Muitos professores entendem a importância do brincar e da ludicidade, mas muitos não

veem resultados tangíveis desse ato na aprendizagem e, consequentemente, se perdem em

atividades incapazes de transmitir a alegria que deveriam divertir. Nesse sentido, aprender

brincando é realmente algo possível? Este artigo sugere que sim, em uma breve análise da

importância do jogo e do processo de jogar para a aprendizagem significativa em sala de aula.

Na contemporaneidade existem muitas pesquisas sobre mudanças nos paradigmas

educacionais, e a busca por uma educação contextualizada e lúdica tem se tornado um tema

recorrente em artigos e debates. Há uma mudança que parece ocorrer no campo da consciência e,

entre as diferenças mais óbvias nos parâmetros de aprendizagem, uma das mais importantes é a

utilização dos jogos como ferramenta educativa.

1.5 Justificativa

Os jogos de tabuleiro oferecem muitos benefícios aos alunos, estimula e desenvolve

importantes habilidades como a comunicação verbal, o raciocínio lógico, atenção, concentração e

a interação social. Promove entre os jogadores o respeito, a paciência, as diferenças entre eles e a

sociedade a qual vivemos. Na contemporaneidade existem muitas pesquisas sobre as mudanças

nos paradigmas educacionais, e a busca por uma educação contextualizada e lúdica. Há uma

mudança que parece ocorrer no campo da consciência e, entre as diferenças mais óbvias nos

parâmetros de aprendizagem, uma das mais importantes é a utilização de jogos como ferramenta

educativa.
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O presente trabalho pretende investigar, analisar e abrir espaço para a reflexão sobre o ato

de jogar para aprender conceitos científicos básicos do ensino fundamental, através de uma

pesquisa bibliográfica, pois pode preencher muitas lacunas deixadas pelo processo tradicional de

transmissão-recepção do conhecimento.

2 REVISÃO DA LITERATURA

A lista de produções acadêmicas utilizadas na confecção desta revisão de literatura consta

no quadro abaixo.

Quadro 1: Demonstrativo das pesquisas em análise

AUTOR TÍTULO OBJETIVOS

PRADO JOGOS DE
TABULEIRO
MODERNOS COMO
FERRAMENTA
PEDAGÓGICA:
PANDEMIC E O
ENSINO DE
CIÊNCIAS

Analisa de forma específica o jogo de tabuleiro
Moderno Pandemic, suas características
principais, suas diferenças em relação aos jogos
clássicos e seus possíveis usos pelo professor
no ensino de conceitos científicos.

MARTINS JOGOS DIDÁTICOS
COMO
METODOLOGIA
ATIVA

NO ENSINO DE
CIÊNCIAS

Procura entender os desafios e as necessidades
de se utilizar metodologias ativas no Ensino de
Ciências da Natureza, principalmente fazendo
uso de jogos didáticos.

CAMPOS O USO DE JOGOS
DIGITAIS NO ENSINO
DE CIÊNCIAS
NATURAIS E
BIOLOGIA: UMA
REVISÃO

Analisa e discute a utilização de jogos digitais,
educativos ou comerciais, no ensino de
Ciências naturais e Biologia no Ensino
Fundamental e Médio, descritos na produção
acadêmica nacional e internacional.
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SISTEMÁTICA

TEIXEIRA O JOGO COMO
RECURSO
PEDAGÓGICO NO
ENSINO DE CIÊNCIAS:
UMA PROPOSTA PARA
O ENSINO E
APRENDIZAGEM DA
BIODIVERSIDADE

Apresenta o jogo didático de tabuleiro
denominado: “Guardiões da Biodiversidade”,
como estratégia didática direcionada ao ensino
do bioma Mata Atlântica, selecionando, como
público-alvo para o estudo, a turma do 7º ano
dos anos finais do Ensino Fundamental,
realizando o estudo em uma escola pública
urbana e regular da Zona da Mata Mineira
(MG), em 2019.

MARCIANO JOGOS DIDÁTICOS NO
ENSINO DE CIÊNCIAS:
UMA PROPOSTA DE
APRENDIZAGEM
SOBRE OS ANIMAIS
VERTEBRADOS

O jogo didático se caracteriza como uma
importante alternativa para auxiliar nos
processos de construção do conhecimento.
Assim, o estudo desenvolvido teve por
objetivos elaborar, confeccionar e avaliar a
utilização de um jogo, visando favorecer na
aprendizagem do conteúdo sobre animais
vertebrados.

KNECHTEL ESTRATÉGIAS
LÚDICAS NO ENSINO
DE CIÊNCIAS

O estudo propõe o lúdico como uma importante
ferramenta metodológica para tornar o ensino
de Ciências mais atraente e prazeroso. Para
tanto, foram desenvolvidas atividades lúdicas
relacionadas aos conteúdos estruturantes de 5ª
série do Ensino Fundamental, conforme as
diretrizes curriculares do Estado do Paraná.

NASCIMENTO
JUNIOR

OFICINA DE JOGOS
PEDAGÓGICOS DE
ENSINO DE ECOLOGIA
E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL COMO
ESTRATÉGIA DE
ENSINO NA
FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

Apresenta uma oficina pedagógica de educação
ambiental valorizando a importância da
utilização de jogos pedagógicos no ensino
somando-se no esforço pedagógico coletivo que
busca por ferramentas de possam deixar o
processo de ensino-aprendizagem mais
motivador

SCHULTZ O JOGO COMO
RECURSO

Este artigo apresenta o jogo didático como
estratégia pedagógica para o ensino de
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PEDAGÓGICO NO
ENSINO DE CIÊNCIAS:
UMA PROPOSTA PARA
O ENSINO E
APRENDIZAGEM DA
BIODIVERSIDADE

Ciências. O jogo de tabuleiro denominado:
“Guardiões da Biodiversidade”, com
direcionamento ao bioma da Mata Atlântica

PAIS A CONTRIBUIÇÃO DA
LUDICIDADE NO
ENSINO DE CIÊNCIAS
PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL

Tem o objetivo de realizar um levantamento
bibliográfico com relação ao ensino de ciências
de forma lúdica, fazendo uma revisão
bibliográfica de artigos publicados nas bases de
dados BVS e SCIELO, entre os anos de 2013 a
2017, referentes à aplicação de aulas lúdicas e a
utilização de práticas para ministração de aulas
de ciências,

NEVES JOGOS LÚDICOS COMO
FERRAMENTA
AVALIATIVA NO
ENSINO DE CIÊNCIAS

Este artigo aborda uma didática de intervenção
lúdica como atividade avaliativa no ensino de
ciências em uma escola no interior do
Amazonas

ROSA DA
SILVA

IMPORTÂNCIA DA
APLICAÇÃO DE
ATIVIDADES LÚDICAS
NO ENSINO DE
CIÊNCIAS PARA
CRIANÇAS

Relata a aplicação de uma oficina pedagógica,
realizada na Unidade Escolar Rosa Teixeira de
Castro, localizada na cidade de São Raimundo
Nonato - PI, buscando desenvolver “um pensar
e agir ecológico”.

FONSECA UTILIZAÇÃO DE JOGOS
PEDAGÓGICOS NO
ENSINO DE CIÊNCIAS
DA NATUREZA:
REVISÃO
INTEGRATIVA

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura
cujo objetivo foi revisar quais são os principais
jogos pedagógicos utilizados no ensino de
ciências da natureza no ensino fundamental e se
esses são eficazes no aprendizado. Essa revisão
consistiu na síntese de estudos já publicados em
periódicos no período de 2010 a 2020
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ALVES JOGOS DIGITAIS: UMA
REVISÃO SOBRE
DEFINIÇÕES,
FUNDAMENTOS E
APLICAÇÕES NO
ENSINO DE CIÊNCIAS

Busca fazer uma revisão sobre alguns conceitos
fundamentais relacionados ao design de jogos
digitais, assim como abordar algumas
experiências do uso de jogos digitais,
comerciais ou didáticos, em atividades
escolares, além de promover reflexões sobre os
desafios para o avanço dessa área de pesquisa e
para o uso dos games pelos professores nas
escolas.

CONCEIÇÃO JOGOS DIDÁTICOS NO
ENSINO E NA
APRENDIZAGEM DE
CIÊNCIAS E BIOLOGIA:
CONCEPÇÕES E
PRÁTICAS DOCENTES

Buscou compreender as concepções de
professores de Ciências e Biologia sobre a
utilização dos jogos didáticos no contexto
escolar. Utilizou-se uma abordagem qualitativa
de natureza descritiva, com a aplicação de
questionário com dois professores de Biologia
que lecionam em duas escolas da rede pública
estadual de ensino de Alagoas, uma na cidade
de Rio Largo e outra na cidade de Maceió.

BANDEIRA JOGOS LÚDICOS NO
ENSINO DE CIÊNCIAS:
“O THE WALL DA
AXONOMIA ANIMAL”
NO ENSINO PÚBLICO
DO MUNICÍPIO DE
OARI/AM

O presente trabalho abordou a temática
“taxonomia animal” através de um jogo lúdico,
elaborado pela observação da deficiência no
processo de ensino-aprendizagem sobre a
temática no ensino público de Coari/AM.

SOUSA ENSINO DE CIÊNCIAS:
UMA ANÁLISE DA
RELEVÂNCIA EM SE
UTILIZAR JOGOS
LÚDICOS NOS ANOS
INICIAIS

O objetivo principal desta pesquisa é evidenciar
a importância dos jogos lúdicos no processo de
ensino e aprendizagem de Ciências. Para isto, a
metodologia adotada foi a pesquisa qualitativa,
por meio de levantamento bibliográfico.

ROSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE
JOGOS DIDÁTICOS NO
ENSINO DE CIÊNCIAS

A proposta desenvolvida teve por objetivos
elaborar, confeccionar, aplicar e avaliar o jogo
didático no auxilio, na compreensão e
aprendizagem dos conteúdos de Ciências. O
jogo foi elaborado com base nas literaturas
referentes aos conteúdos específicos do ensino
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de Ciências do sextos e sétimos anos do Ensino
Fundamental II

CANDEIAS A UTILIZAÇÃO DO
JOGO DIDÁTICO NO
ENSINO DE
MICROBIOLOGIA NO
ENSINO
FUNDAMENTAL E
MÉDIO

Propõe a elaboração

de materiais que contribuam para os processos
de ensino e aprendizagem incorporando a
dimensão lúdica, abordando as características
dos microrganismos (bactérias, fungos e vírus)
e doenças a eles relacionadas são conteúdos
abordados pelas disciplinas Ciências e
Biologia, no ensino fundamental e médio

SILVA A IMPORTÂNCIA DA
LUDICIDADE NO
ENSINO DE CIÊNCIAS

O objetivo deste trabalho foi analisar os
resultados de uma intervenção pedagógica
utilizando a elaboração, confecção, aplicação e
avaliação de sete jogos lúdicos como forma de
auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de
Ciências de alunos do 6º Ano do Ensino
Fundamental. Participaram desse trabalho
quatro turmas de alunos do 6º Ano do Ensino
Fundamental da escola Pública Ulisses
Mauricio localizada no município de
Sertãozinho-PB

FERREIRA JOGOS DIDÁTICOS
PARA O ENSINO DE
CIÊNCIAS

Tem por objetivo relatar o desenvolvimento de
jogos didáticos pela equipe do Subprojeto
PIBID “Ciências Naturais – Pádua”,
desenvolvido, desde 2014, na Escola Municipal
Escola Viva Professora Edy Belloti, em Santo
Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro

SILVA JUNIOR JOGOS DIDÁTICOS
COMO INSTRUMENTO
DE
ENSINOAPRENDIZAGE
M NO ENSINO DE
CIÊNCIAS NO ENSINO
FUNDAMENTAL

Este trabalho aborda a importância do lúdico no
processo educativo com o auxílio de um jogo
didático – “Plateljogo”, e verificar se essa
ferramenta metodológica contribuiu
efetivamente para a aprendizagem dos alunos
na compreensão de conceitos relacionados aos
platelmintos.
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MANI A IMPORTÂNCIA DOS
JOGOS DIDÁTICOS NO
ENSINO DE CIÊNCIAS

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a
importância dos jogos didáticos no ensino de
Ciências, reconhecendo o jogo como alternativa
atrativa e dinâmica, favorecendo o processo de
ensino aprendizagem dos conteúdos de
ciências, além de proporcionar uma reflexão
sobre a utilização de novas práticas
pedagógicas. A pesquisa foi desenvolvida com
alunos do 3º, 4º e 5º ano do Ensino
Fundamental I e professores de uma escola da
Rede Municipal de Araras-SP

LEITE NEUROGAME –
SACUDINDO OS
NEURÔNIOS:
PROPOSTA
PEDAGÓGICA
LÚDICA NO ENSINO
DE CIÊNCIAS

Avalia o recurso educacional lúdico
“Neurogame – Sacudindo os neurônios” no
ensino de ciências, buscando motivar os
estudantes para o processo de
ensino-aprendizagem e favorecer a construção
de conhecimentos acerca do Sistema Nervoso.

GARCIA O JOGO DIDÁTICO
NO ENSINO DE
CIÊNCIAS:

Uma análise do jogo
“descobrindo o corpo
humano”

O estudo teve o objetivo de aplicar o jogo
“Descobrindo o Corpo Humano” em turmas de
ensino fundamental e médio como recurso
didático para facilitar o aprendizado dos
estudantes. O jogo foi elaborado com base na
literatura referente aos Jogos Didáticos e aos
conteúdos específicos, onde um protótipo do
jogo foi avaliado por estudantes de uma escola
particular da cidade de São João de Meriti

O vocábulo lúdico, etimologicamente, tem como raiz latina ludus e está vinculado aos

jogos sem compromisso, mas com regras claras, e que objetivem o entretenimento, o teatro e a

competição em um ambiente delimitado e controlado. Segundo HUIZINGA (2004), o ato de

brincar é mais antigo que a cultura e está presente não só no gênero humano, mas também em

muitos outros animais. Neste caso, segundo PIAGET citado por KNECHTEL (2010), é a

radiação reflexa ou de origem natural. Nos humanos o brincar é um tipo de atividade social, com
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contextos sociais e culturais, sendo a atividade lúdica o “berço’’ da atividade intelectual

(KNECHTEL, 2010).

MARTINS (2018), procurando compreender os obstáculos, contratempos, contrariedades,

reveses e o quão importante é a utilização de metodologias ativas no ensino das ciências,

principalmente fazendo uso de jogos didáticos, aponta:

Estamos em pleno século XXI, frente a uma enormidade de movimentos de

transformação em todas as áreas do conhecimento onde surgem novos cenários,

pois é um tempo no qual as imprevisibilidades e os desafios estão presentes

exigindo desenvolvimento de novas tecnologias. Mudanças que nos

acompanham e que precisam de soluções às mais diversas situações originadas

desse processo constante, que exige pessoas cada vez mais com um perfil ativo e

transformador que contribuam no desenvolvimento da educação e da sociedade

como um todo.

As mudanças na sociedade podem ter um impacto positivo na educação, entendendo as

especificidades de cada fase do desenvolvimento humano. Vale lembrar que, para PIAGET

(2010), citado no trabalho de diversos autores estudados aqui e em especial no de KNECHTEL

(2010), o conhecimento cognitivo passa por etapas claramente definidas que os professores

podem e devem levar em consideração, ao planejar as suas aulas. Com base nas características

cognitivas de cada indivíduo. Deste modo os professores podem escolher os conteúdos,

atividades e exercícios lúdicos mais atrativos e modernos que busquem dialogar com cada faixa

etária de alunos de um modo que seja efetivo e não uma mera formalidade. KNECHTEL(2010)

acrescenta também, a partir de sua pesquisa bibliográfica, que o conhecimento das

características-chave do desenvolvimento infantil é, na realidade, fundamental para planejar aulas

adequadas, o que vai resultar no seu bom desempenho.
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FIGURA 1 ALUNOS BRINCAM COM A TRILHA DOS SERES VIVOS

Foto: Portal Diversa/IRM (2019)

Com isso será possível propor atividades ou problemas que o aluno possa solucionar por

si próprio, incorporando os novos conhecimentos aos que puderam ser anteriormente adquiridos

de forma a promover uma situação de equilíbrio (KNECHTEL, 2010). TEIXEIRA (2021),

corrobora este entendimento sobre as fases, apresentando o jogo didático de tabuleiro

denominado: “Guardiões da Biodiversidade”, como estratégia didática direcionada ao ensino do

bioma Mata Atlântica, selecionando, como público-alvo para o estudo, a turma do 7º ano dos

anos finais do Ensino Fundamental, realizando o estudo em uma escola pública urbana e regular

da Zona da Mata Mineira (MG), em 2019. MANI (2014) percorre um caminho bastante

semelhante, avaliando positivamente a importância dos jogos didáticos no ensino de Ciências,

reconhecendo o jogo como alternativa atrativa e dinâmica, favorecendo o processo de ensino

aprendizagem dos conteúdos de ciências, além de proporcionar uma reflexão sobre a utilização

de novas práticas pedagógicas, desenvolvendo a sua pesquisa com alunos do 3º, 4º e 5º ano do

Ensino Fundamental I e professores de uma escola da Rede Municipal de Araras-SP
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Neste sentido é importante localizar que PIAGET (2010) explica o desenvolvimento

cognitivo como um processo contínuo do desenvolvimento humano, que depende, sobretudo, das

ações do sujeito e de suas intenções com os objetos. Se a educação pretende fomentar esse

desenvolvimento, deve-se viabilizar o crescimento do aluno, permitindo que isso aconteça

(NASCIMENTO JUNIOR, 2013). Por isso, os professores devem desenvolver novas práticas que

permitam aos alunos melhores aprender, utilizando métodos adequados para que encontrem

respostas por si próprios, e para formular soluções para os problemas apresentados e propostos.

Uma destas respostas é o jogo, no entanto, é preciso ser sempre claro quanto aos objetivos deste,

sobre o que se pretende atingir com a atividade lúdica que se utilizará, é preciso levar em conta a

etapa e as fases do desenvolvimento em que o aluno está (PIAGET apud KNECHTEL, 2010).

As transformações e padrões culturais da sociedade moderna trouxeram mudanças na

forma como as pessoas entendem como agir cientificamente no mundo. A educação precisa

responder a essas mudanças. Localizar e ensinar ciências neste mundo em constante

transformação é fundamental para o desenvolvimento pessoal e social de numerosas atividades.

Tudo isso tem sua importância e impacto em sala de aula (NASCIMENTO JUNIOR, 2013).

Se observarmos um breve panorama da história dos jogos veremos que todo ser humano

pode ter benefícios com a ludicidade e o brincar, tanto em termos de diversão e prazer quanto em

termos de aprendizagem. Por meio de atividades lúdicas, exploramos e refletimos sobre as

realidades e as culturas em que vivemos, de um modo simultâneo. Aprendemos sobretudo acerca

das normas e dos nossos papéis sociais (NASCIMENTO JUNIOR, 2013).

Pode-se dizer que no entretenimento podemos ir além da realidade, tal como é a que

exploramos em jogos de imaginação, transformando-a de modos infinitos. A utilização de jogos,

jogos e da ludicidade na educação pode ajudar no florescimento de muitas capacidades que

contribuem para a aprendizagem, ampliando uma rede de significados construtivos para crianças

e jovens. Desde tenra idade que o ser humano encontra no jogo um mecanismo de entretenimento

que poderá servir com o passar dos anos. Jogar oferece momentos de diversão ou mesmo de

descontração e pode ser terapêutico. Por mais simples e informal que seja o contexto onde é



26

utilizado, há sempre algum ensinamento que se aprende, revê ou reforça com os jogos. (GOMES,

2012)

O ensino de ciências não consiste apenas em transmitir informações curiosas, mas é

importante atentar que este ensino ajuda os alunos a compreenderem a si mesmos, aos outros e à

sociedade (HUIZINGA, 2004). Oferece-lhe diferentes ferramentas para escolher entre muitos

caminhos possíveis, mas atentando para aquele que é compatível com os valores desenvolvidos

na idade e na sua visão de mundo e com as dificuldades que enfrentará ao longo da vida. Nesse

sentido, o professor deve deixar de ser um simples transmissor de conhecimento científico e

cumprir o papel de investigador das ideias e experiências de seus alunos (GARCIA, 2017). Ele

deve reconhecer os alunos como construtores de seus conhecimentos, pois suas propostas de

atividades devem estar relacionadas com atividades científicas (KNECHTEL, 2010).

A ludicidade, na realidade, está relacionada a um processo complexo que envolve a

imaginação teatral, as brincadeiras e os jogos. A ludicidade pode ser utilizada como uma

ferramenta importante, capaz de facilitar e catalisar o aprender, além de proporcionar um

ambiente descontraído. (MARTINS, 2018)

Segundo Piaget citado por KNECHTEL (2010), o uso dos jogos no processo ensino

aprendizagem dá um grande prazer e um equilíbrio emocional para a criança, que também se

torna imprescindível no contato com o objeto, já que crianças entre 6 a 10 anos se encontram nas

fases: pré-operatório e operatório concreto, os jogos contribuem para o desenvolvimento

intelectual das crianças tornando-se cada vez mais significativos à medida que estes se

desenvolvem.

Para Vygotsky, mencionado por MANI (2014), as crianças formam as suas estruturas

mentais por associação e por instrumentos. Na brincadeira, a criação de situações imaginárias

surge da tensão do indivíduo e da sociedade ajudando no desenvolvimento infantil. O lúdico pode

liberar a mente da criança, fornecendo a possibilidade de novas formas de interpretação da

realidade. O jogo didático, portanto, é aquele fabricado com o objetivo de proporcionar uma

determinada aprendizagem, mas caracterizado por conter um relevante e marcante caráter lúdico
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(BANDEIRA, 2019), sendo uma alternativa importante para se melhorar o ambiente escolar,

possibilitando um maior desenvolvimento dos aprendentes (ANDRADE, 2004).

No clássico estudo Homo Ludens de Huizinga, citado por diversos autores pesquisados

nessa pesquisa bibliográfica encontramos o indício de que o jogo é pelo menos tão antigo quanto

a cultura e talvez até seja anterior a esta, pois este sempre esteve presente nas sociedades

humanas e em muitas interações entre mamíferos, de tal forma que, a cultura aparece na forma de

jogo que desde os primeiros passos das civilizações humanas (Martins, 2018).

Para Huizinga (2004), os jogos teriam uma dupla origem e surgiram da unidade existente

entre o brincar e a cultura humana, podendo ser objetivamente observado e concretamente

definido pelo estudo antropológico das culturas humanas. O autor afirma, portanto, que brincar

não é só fisiológico ou um reflexo psicológico, é uma função significativa do próprio ser humano,

ou seja, tem um certo significado em sua própria essência (HUIZINGA apud PRADO).

MARCIANO (2017) corrobora este entendimento caracterizando a ludicidade e o jogo didático

como importantes alternativas educacionais.

GARCIA (2017) segue pelo mesmo caminho:

O principal desafio para o uso de jogos nos processos educacionais consiste em

superar as estratégias tradicionais, ou seja, na medida em que essas visões forem

abandonadas ou, pelo menos, contextualizadas, os jogos na educação terão

significado educativo. Portanto, o uso de recursos se torna um instrumento para

facilitar este processo, tornando o aluno participativo, colaborativo e motivador.

Neste sentido é interessante relembrar o argumento de HUIZINGA (2004), citado por

PRADO (2018), no qual aponta que muitos animais brincam como homens e não esperam que os

iniciem em atividades lúdicas. Cães, por exemplo, são convidados a brincar, e respeitam a regra

que os proíbe de morder com demasiada força a orelha de outro cão ou as mãos do dono.

Normalmente se associa a diversão ao enfraquecimento dos objetivos educacionais,

transformando os jogos didáticos em simples atividades formais, mas incapazes de divertir-se

genuinamente (PRADO, 2018).
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Segundo MANI (2014), os setores mais tradicionalistas do ensino têm determinado uma

distinção muito exagerada e um tanto quanto mecânica e preconceituosa entre as atividades

lúdicas e o trabalho. Dentro dessa visão, aprender é uma tarefa que requer muito trabalho, talvez

atendendo mais um chamado ideológico do papel da escola, no sentido de preparar crianças para

o futuro de trabalhos enfadonhos, do que efetivamente preocupado com a educação. (MANI,

2014)

Sobre isso GARCIA (2017), citando Paulo Freire, aponta:

Viver a abertura respeitosa aos outros e, de quando em vez, de acordo com o

momento, tomar a própria prática de abertura ao outro como objeto de reflexão

crítica deveria fazer parte da aventura docente. O sujeito que se abre ao mundo e

aos outros inaugura com seu gosto a relação dialógica em que se confirma como

inquietação e curiosidade, como inconclusão em permanente movimento da

história (FREIRE apud GARCIA, 2017).

Neste sentido, a aprendizagem é o processo pelo qual o conhecimento e capacidades são

forjados a partir da experiência vivida. O desafio do professor é, por conseguinte, fazer com que

o conhecimento que precisa ser adquirido, passe da memória de curto prazo para uma memória

de longo prazo, duradoura, e este processo é de grande complexidade (SILVA, 2013).

SOUZA (2020) aponta que com brincadeiras as crianças podem aprender ações num

campo intelectual e cognitivo que pode desenvolver “tendências internas”, cerebrais, ao invés de

agir de modo não refletido, num campo estritamente visual e não intelectual. Desse modo, os

jogos lúdicos, no processo de ensino e aprendizagem de Ciências nos anos iniciais podem ter

grande importância, concluindo-se que há grande utilidade no lúdico e nos jogos para o processo

de ensino-aprendizagem. Esta afirmação é corroborada pelo próprio pensamento de piagetiano

supracitado no começo desta revisão literária, no qual afirma-se que a atividade lúdica é, nada

mais nada menos, que o berço obrigatório da atividade intelectual e, portanto, indispensável para

a própria prática educacional (KNECHTEL, 2010).

PRADO (2018), lembrando Vygotsky, corrobora com a ideia de Piaget referida no

parágrafo acima e enfatiza a importância dos jogos para a aprendizagem ao afirmar que o brincar
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tem uma influência de grande relevo no desenvolvimento infanto-juvenil, pois através e a partir

do brincar, as crianças aprendem a agir, despertam a curiosidade, adquirem iniciativa e

autoconfiança, promovem o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração e

da associação.

Huizinga mencionado por SCHULTZ (2021) acrescenta que as grandes atividades

arquetípicas da própria sociedade humana são marcadas pelo brincar e pelo jogo indo no mesmo

sentido das ideias anteriores. Porém, SCHULTZ (2021) enfatiza que é na linguagem e nos jogos

de linguagem, também estudados por Ludwig Wittgenstein no clássico Investigações Filosóficas,

que possibilita entender o mundo e, por conseguinte, nomeá-lo. Nomear e definir os objetos e o

mundo, e por trás de tudo isso elaborar metáfora e novos significados para infinitos jogos de

palavras: essa é a raiz do intelecto. O ser humano manufatura outros mundos, mundos

imaginativos que fundamentam os jogos e o próprio intelecto humano.
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FIGURA 2:JOGO FOTOSSÍNTESE LEVADO PARA APRESENTAR A ALUNOS E PROFESSORES

Foto: Mariana Tavares (2018)

Em vista disso é interessante lembrar PAIS (2019), que aponta que mesmo que a criança

seja “derrotada” na situação de conflito simulada pelo jogo, o sujeito terá a oportunidade de se

conhecer e estabelecer limites e reavaliar o que pode fazer pra ter um melhor desempenho, ou

mesmo se aquele jogo é divertido. Nos momentos de frustração pode desenvolver suas

possibilidades de enfrentar uma próxima derrota ou evitá-la. O autor acrescenta que diante destas

situações o sujeito aprende a superar obstáculos e novas possibilidades se desenvolvem abrindo

espaços para a elaboração de estratégias de jogo, desenvolvendo simultaneamente o intelecto e a

capacidade emocional.

As possibilidades de decisão do jogo trazem a característica mais marcante do jogo, que é

a tensão (LEITE, 2012). O elemento tensão, para Huizinga, é fundamentalmente dominante no

jogo e sua presença torna tudo mais interessante. (CUNHA, 1989). A competição permite um

entendimento sobre as suas habilidades, talentos, pontos fracos e fortes. Os jogos oferecem-nos a
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oportunidade única de promover uma pedagogia diferenciada, uma vez que permitem ao

professor criar e controlar situações de aprendizagem dinâmicas e atrativas que correspondem à

situação educacional atual (BANDEIRA, 2019). Neste sentido, CONCEIÇÃO (2020) aponta que,

se o ensino estimulante, o aprendizado se estende fora da sala de aula. FERREIRA (2017) afirma

que “O local de trabalho, a classe e a forma de trabalhar mudam. O que funcionou antes não

funciona necessariamente hoje no que diz respeito à aprendizagem.” Por isso é necessário um

novo olhar para a educação, um olhar mais atento ao contexto do aluno. Neste sentido,

entendendo que a brincadeira possui algo de essencial para o desenvolvimento cognitivo dos

seres humanos e faz parte do contexto do processo de constituição do próprio conhecimento.

Neste sentido, os jogos fazem parte da história da humanidade desde a nossa infância e evoluíram

com a civilização. É importante relembrar PRADO (2018):

Sabe-se que jogos sempre estiveram presente na vida cultural dos

povos, sendo de grande importância para o ser humano, de qualquer

idade. Desde muito cedo as crianças aprendem a brincar e isso é

importante para elas, pois as brincadeiras e os jogos estão

relacionados ao seu universo e idade, o que possibilita o início do

desenvolvimento de suas habilidades (SILVA e KODAMA apud

PRADO).

E a base biológica dos jogos, como podemos ver na seguinte citação, é questionada:

Umas definem as origens e fundamentos do jogo em termos de

descarga da energia vital superabundante, outras como satisfação de

um certo “instinto de imitação”, ou ainda simplesmente como uma

“necessidade” de distensão. Segundo uma teoria, o jogo constitui

uma preparação do jovem para as tarefas sérias que mais tarde a

vida dele exigirá, segundo outra, trata-se de um exercício de

autocontrole indispensável ao indivíduo. Outras vêem o princípio

do jogo como um impulso inato para exercer uma certa faculdade,

ou como desejo de “ab-reação”, um escape para impulsos

prejudiciais, um restaurador da energia dispendida por uma

atividade unilateral, ou “realização do desejo”, ou uma ficção
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destinada a preservar o sentimento do valor pessoal (HUIZINGA

apud PRADO, 2018).

Essas diferentes teorias questionam os motivos e razões da existência do jogo PRADO

(2018) prossegue interessantemente:

(...) poderíamos considerá-lo uma atividade livre, conscientemente

tomada como “não-séria” e exterior à vida habitual, mas ao mesmo

tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total. É

uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com

a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro de limites

espaciais e temporais próprios, seguindo uma certa ordem e certas

regras. Promove a formação de grupos sociais com tendências a

rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença em relação

ao resto do mundo por meio de disfarces ou outros meios

semelhantes (HUIZINGA apud PRADO, 2018).

Jogar, sendo assim, é um conjunto de regras e com objetivos bem definidos, organizados e

com funções e posições definidas. Segundo ROSÁRIO (2017), o jogo é atraente, informativo e

possibilita variados contextos de interação, desenvolvendo habilidades nos alunos.

CAMPOS (2017) também aponta que o jogo pedagógico ou didático é desenvolvido com

o objetivo de desenvolver um aprendizado. Nesse caminho, o jogo não é o objetivo, mas uma

ferramenta que leva a conteúdos educacionais específicos.
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FIGURA 3: JOGO PANDEMIC EM SALA DE AULA

Foto: Assessoria de Comunicação (2021)

ALVES (2020) aborda os jogos digitais, que estão presentes no dia a dia de muitas

crianças e adolescentes, e têm sido utilizados por professores em atividades de ensino de ciências

nos anos iniciais e nos posteriores. O autor considera necessário e importante discutir as

experiências de utilização de jogos digitais, comerciais ou educacionais, nas atividades escolares.

SCHUYTEMA, citado por ALVES (2020), fornece alguns parâmetros importantes a

serem levados em consideração, no jogo digital para que seja atraente para os usuários e tenha um

formato educativo. Propõe, inclusive mecânicas que promovam uma verdadeira imersão na

narrativa do jogo. O autor também argumenta que o jogo com jogabilidade atraente, são jogos

capazes de atrair realmente os jogadores. Neste sentido, o jogo deve ser estimulante, emocionante

e intelectual para os jogadores (SCHUYTEMA apud ALVES, 2020).
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Na mesma linha, NOVAK observa que os jogos não podem deixar de oferecer aos

jogadores a oportunidade de competir e adquirir novos conhecimentos (ALVES, 2020).

A utilização de jogos digitais no ensino de diferentes disciplinas e em diferentes etapas do

processo educacional, é o objetivo de estudos muitos pesquisadores atuais ao redor do mundo,

que identificam seus aspectos positivos (SILVA, 2009). Pode-se desenvolver a leitura, o

raciocínio lógico, o planejamento de ações, entendimento de causa e efeito e etc. (ALVES, 2020).

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

O presente trabalho pretende pesquisar a utilização de jogos para o ensino das ciências

nos anos iniciais do ensino fundamental, buscando entender, antes de tudo, a importância do

brincar e da ludicidade. Pretende-se investigar, analisar e abrir espaço para a reflexão sobre o ato

de jogar para aprender, conceitos científicos básicos do ensino fundamental. Busca-se isto através

de uma pesquisa bibliográfica sobre a utilização dos jogos como ferramenta educativa.

Identificando as adequações dos jogos e o uso em sala de aula e descrevendo os tipos de

jogos adequados para o ensino de ciências, se apoiando nos documentos oficiais, como a Síntese

das Diretrizes Curriculares da Educação Básica (CNE), que enfatizam que os eixos norteadores

das práticas pedagógicas devem ser as interações e as brincadeiras, garantindo às crianças as mais

diversas experiências. Envolvendo as múltiplas linguagens; e a Base Nacional Comum Curricular

(BNCC), que define seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os quais devem ser

assegurados a todas as crianças, o saber [BRASIL, 2017]. Também se revisará os principais jogos

citados pelos autores investigados e analisados na nossa pesquisa bibliográfica.

São diversos os temas tratados na educação e nas ciências da natureza, principalmente os

relacionados ao processo de ensinar e de aprender que ajudam no desenvolvimento humano. Os

jogos parecem ser grandes facilitadores do processo.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Os Jogos de Tabuleiro Modernos apresentam grandes variações em suas características,

porém costumam ter a tendência em torno de um eixo comum: tempo curto de jogo (normalmente

duram de 30 minutos a duas horas); grande interação entre os jogadores; conflito indireto entre os

jogadores (competição por recursos e/ou pontos); ausência de eliminação de jogadores ou quando

acontece, é feita de forma que este nunca tenha que esperar muito tempo para uma próxima

partida; pouca influência da sorte; elementos que equilibram o jogo, como desvantagens para

aqueles que lideram e/ou vantagens para aqueles que estão perdendo; dilemas que levam o

jogador a pesar prós e contras de sua escolha e tomar uma decisão. Uma das características mais

presentes nesse tipo de jogo, os modernos, é a pouca influência da sorte e a substituição dessa

pelo pensamento estratégico e pela tomada de decisão. As características da tensão e da

autoavaliação aparecem mais em jogos como esses. Segundo Huzinga (2010), nos jogos

puramente de sorte, a tensão sentida pelo jogador só muito fracamente é comunicada a qualquer

observador. Mas esta situação muda logo que o jogo exige aplicação, conhecimentos, habilidade,

coragem e força (PRADO, 2019).

A partir dos apontamentos, consideramos a discussão proposta acerca do referencial

teórico-metodológico como uma das etapas dos resultados encontrados na pesquisa, fundamental

para embasamento da mesma, assim como a análise e execução de ações consoante o projeto de

extensão realizado. O Projeto de Extensão “Jogo Cooperativo – Jogos de tabuleiros modernos e

seus similares como ferramenta pedagógica”, em parceria com a Prefeitura Municipal de Pouso

Alegre, contou com diversos encontros entre os técnicos em educação do instituto e alunos de

diferentes escolas. Foram realizados cinco encontros nos espaços citados (no próprio campus e no

centro de esportes e artes da prefeitura) com apoio e cobertura do setor de comunicação do

IFSULDEMINAS e da Superintendência de Cultura do Município de Pouso Alegre. Os eventos

ocorreram em 05/06/2019, 27/07/2019, 31/08/2019, 28/09/2019 e 26/10/2019, contando,

respectivamente, com 12, 05, 17, 20 e 05 participantes (CARVALHO, 2020).
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A utilização de jogos didáticos nas aulas de ciências é uma experiência que a maioria dos

autores vê como muito promissora e demonstra que os jogos podem ser usados para apoiar o

ensino e a aprendizagem no trabalho. Porém, sabemos que os jogos não podem substituir as aulas

regulares, mas devem ser utilizados como um método de apoio aos professores, pois a sua

simplicidade não garante a aprendizagem plena do conteúdo. Nesse caso, o professor deve se

preparar com antecedência para que os alunos entendam o real significado do jogo, e não apenas

se divertir no processo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi verificado o potencial pedagógico dos jogos de tabuleiro como o Pandemic,

salientando os pontos fortes como a aprendizagem prática (com maior retenção), a reflexão em

equipe, o trabalho cooperativo, o desenvolvimento do pensamento e do raciocínio lógico, a

consolidação de noções geoespaciais (localização, direção, latitude, longitude), processos de

regionalização, características de países e cidades, a formação de sociedades humanas, o desafio

diante de pandemias, o enfrentamento de superpotências etc. Ao utilizar o jogo citado, podemos

trabalhar conceitos relativos à matemática, ciências, geografia e história, política, gestão,

administração, economia, geometria, dentre outros. Nessa prática lúdica, devemos proporcionar

ao público-alvo experiências para além da memorização de conteúdos, possibilitando a

transformação do estado passivo do indivíduo para um agente ativo, de modo que o uso de jogos

de tabuleiros é um caminho interessante nessa construção.

O presente trabalho conclui, a partir de sua pesquisa bibliográfica, que o ato de jogar para

aprender conceitos científicos básicos do ensino fundamental pode ser uma ferramenta adequada

e promissora no processo educacional. Buscou-se investigar, analisar e abrir espaço para a

reflexão sobre o ato de jogar para aprender conceitos científicos básicos do ensino fundamental e

acreditasse que este objetivo foi conquistado.

Na contemporaneidade existem muitas pesquisas sobre mudanças nos paradigmas

educacionais e a busca por uma educação contextualizada, lúdica e atrativa, tem se tornado um
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tema recorrente em artigos e debates da pedagogia. Há uma mudança que parece ocorrer no

campo da consciência e, entre as diferenças mais óbvias nos novos parâmetros de

ensino-aprendizagem, uma das mais importantes é a utilização dos jogos como ferramenta

educativa. Como aponta MARCIANO (2017) em seu trabalho:

Utilizar um jogo didático na aula de Ciências se mostrou uma experiência muito

promissora e demonstrou que pode ser possível a sua utilização para favorecer o

processo de ensino e aprendizagem. Mas servem para atuar como uma

metodologia de apoio ao professor, pois sua simples utilização não garante a

aprendizagem dos conteúdos. Nesse caso, é preciso haver uma preparação

antecipada do professor, permitindo que os alunos entendam o verdadeiro

significado do jogo e não o vejam como um mero passatempo. De acordo com

os resultados, concluímos que os jogos didáticos poderiam ganhar mais espaço

na prática pedagógica dos professores de Ciências.

Como concluiu o estudo de NASCIMENTO JUNIOR:

Os participantes da oficina do jogo tiveram a oportunidade de ter contato com um tipo

de estratégia pedagógica diferenciada para a aquisição de conceitos ecológicos e de

educação ambiental, de maneira a favorecer a motivação e as interações sociais entre

os participantes. Assim, pode-se perceber que esta prática contribuiu para disseminação

destes conceitos, sendo uma estratégia interessante para a formação de professores de

ciências e biologia.

A utilização de jogos didáticos nas aulas de ciências é uma experiência considerada

bastante promissora pela maior parte dos autores e demonstra-se que os jogos podem ser

utilizados como suporte ao processo de ensino e aprendizagem nos trabalhos. Os jogos devem

servir como método de apoio ao professor, pois sozinhos não garantem a aprendizagem total dos

conteúdos. Os professores devem se preparar com antecedência, para que os alunos entendam o

real significado do jogo e também se divirtam no processo.
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