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INTRODUÇÂO
 
Segundo Braga (2007), nos dias atuais os jogos podem ser utilizados como um ótimo recurso para a aprendizagem dos
alunos. Desta forma pode-se considerar que um recurso é adequado para todas as idades, uma vez que está envolvido
no desenvolvimento e na motivação da manifestação de suas criatividades, assim como, no estímulo da imaginação,
resultando no amadurecimento da compreensão da realidade.
Uma aula expositiva pode ser enriquecida, aprimorada com a utilização de alguns recursos didático-pedagógicos, que
não seja o quadro e o giz. Esta é uma preocupação constante de alguns profissionais da educação, já que os
equipamentos são aliados valiosos no processo de ensino e aprendizagem. Na literatura didática e pedagógica existem
indicação de inúmeros meios e recursos para as aulas, que podem ser utilizados pelos professores, com resultados
comprovadamente positivos (PILETTI, 1995; RONCA e ESCOBAR, 1984).                       
                                                                                                                                 
Segundo Negrine (1994) a inteligência é uma forma de adaptação ao meio, e o jogo é basicamente uma forma de
relação da criança com o contexto no qual ela está inserida; neste sentido, adverte que a criança elabora e desenvolve
suas estruturas mentais através das diversas atividades lúdicas. Para Piaget, conforme Brenelli (1996), por meio de
atividade lúdica, a criança assimila ou interpreta a realidade própria, atribuindo, então, ao jogo um valor educacional
muito grande. Neste sentido, propõe-se que a escola possibilite um instrumental à criança, para que, por meio de jogos,
ela assimile as realidades intelectuais, a fim de que estas mesmas realidades não permaneçam exteriores à sua
inteligência. Baseando-se nestas afirmações, pode-se verificar a importância que Piaget atribui às atividades lúdicas,
reforçando a ideia de que os educadores devem utilizá-las no contexto educacional.
É possível encontrar na literatura da área de Educação e especializada em Ensino de Ciências uma infinidade de
potencialidades atribuídas ao uso de jogo no ensino. Fortuna (2003), diz: o aluno enquanto joga desenvolve a iniciativa,
a imaginação, o raciocínio, a memória, a atenção, a curiosidade e o interesse, concentrando-se por longo tempo em
uma atividade. Kishimoto (1996) completa que o jogo não é o fim, mas o eixo que conduz a um conteúdo didático
específico resultando em um empréstimo da ação lúdica para a compreensão de informações.
Vygotsky (1998) afirma que a influência do brinquedo no desenvolvimento da criança é enorme. Através do brinquedo a
criança aprende a agir numa esfera cognitivista, sendo livre para determinar suas próprias ações. O brinquedo
desenvolve a curiosidade e a autoconfiança, proporcionando o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da
concentração.
Não resta dúvida que os recursos didáticos desempenham grande importância na aprendizagem. Para esse processo, o
professor deve apostar e acreditar na capacidade do aluno de construir seu próprio conhecimento, incentivando-o e
criando situações que o leve a refletir e a estabelecer relação entre diversos contextos do dia a dia, produzindo assim,
novos conhecimentos, conscientizando ainda o aluno, de que o conhecimento não é dado como algo terminado e
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acabado, mas sim que ele está continuamente em construção através das interações dos indivíduos com o meio físico e
social (BECKER, 1992).
Cabe, portanto, ao professor, como mediador desse processo, criar situações e atividades pensadas especificamente
para promover a reconstrução dos saberes por parte dos alunos, ou seja, planejar atividades didáticas para o processo
de ensino. O planejamento escolar consiste numa atividade de previsão da ação a ser realizada, implicando definição,
dentre outros aspectos, dos objetivos a atender, procedimentos e recursos a serem utilizados, formas de avaliação,
abrange o planejamento das atividades de ensino e de aprendizagem, determinados, como já dissemos, por uma
intencionalidade educativa envolvendo objetivos, valores, atitudes, conteúdos (LIBÂNEO, 2008).
O presente trabalho teve como objetivo evidenciar a participação de graduandos em escola da rede pública de ensino
fundamental com o intuito de promover aos alunos o aprimoramento de seus conhecimentos através de jogos didáticos.
 
METODOLOGIA
 
Os jogos foram aplicados por alunos-bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) na
Escola-Campo de Ensino Fundamental Divaldo Suruagy, localizada no Bairro Brasília, no município de Arapiraca-AL. A
escola recebeu sete bolsistas e estes se dividiram em três turmas de 6 ° ano do ensino fundamental.
Inicialmente foi selecionada a turma-alvo para participação dos jogos, posteriormente os alunos-bolsistas foram assistir
as aulas para depois auxiliarem a professora intervindo com jogos para facilitar no ensino-aprendizagem daquela sala
de aula. Dentre as demonstrações de experimento e jogos didáticos apresentados a turma destacaram-se os jogos
didáticos entre eles os que mais contribuíram para o ensino-aprendizagem da turma, o Dominó sobre doenças causadas
por água contaminada e o Tabuleiro sobre Solo e Rochas.
O dominó foi o primeiro jogo utilizado sua confecção foi feita pela turma de 6° ano. Foram necessários os seguintes
materiais: cartolina, régua, tesoura, cola, lápis, borracha e recortes de figuras e definições sobre o conteúdo. Os alunos
foram separados em dupla, inicialmente eles desenharam as pedras do dominó na cartolina, cortando-a e em seguida
foram coladas as figuras e definições sobre o conteúdo, e posteriormente iniciaram a competição permanecendo as
mesmas duplas e elas jogaram entre si, a primeira partida foi apenas um ensaio para ver quem tinha habilidade com o
jogo e a segunda partida foi valendo 1 (um) ponto extra, para auxiliar na nota, ganhara a nota o jogador que ficasse sem
nenhuma pedra ou com menor quantidade de pedras.
            O Jogo Tabuleiro foi confeccionado pelos próprios bolsistas, foram utilizados os seguintes materiais para a
confecção Cartolina, papel emborrachado, cola e tesoura, garrafas pet, e para a execução do jogo foram utilizados
dado, envelopes, fichas para as perguntas. Inicialmente a turma foi dividida em 3equipe com um líder cada, cada um
escolheu uma cor (representada por uma garrafa). Os líderes jogaram o dado, quem tirou o maior número foi o primeiro
a jogar, após jogar o dado, cada jogador andou com a garrafa, casa a casa, até o número sorteado. Nas casas azuis o
jogador respondeu uma pergunta se acertasse andaria uma casa se errasse voltaria duas casas. O vencedor foi o que
chegar à ultima casa primeiro.
            Foram utilizadas as seguintes perguntas:
1. Por que o solo humífero é escuro?
R. Porque ele é composto por matéria orgânica.
2. Por que o solo arenoso não retém água?
R. Por que as partículas de areia são maiores, permitindo que a água penetre com mais facilidade.
3. Quais as camadas da terra?
R. Crosta terrestre, Manto e Núcleo
4. O que quer dizer solo fértil?
R. Solo capaz de produzir plantas.
5. Quais são os tipos de Rochas?
R. Rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas.
6. As rochas magmáticas são compostas de:

1. Magma      b. Solo      c. Sedimentos
7. As rochas sedimentares são compostas de:

1. Terra          b. Solo      c. Sedimentos
8. As rochas metamórficas são compostas de:

1. Solo            b. Transformações de rochas magmáticas e sedimentares 
c. Magma
9. Quais desses tipos de rochas são metamórficas?
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1. Granito          b. Mármore         c.  Basalto
10. O que são minerais?
R. São os materiais que constituem as rochas.
11. O que é intemperismo?
R. conjunto de processos originados pela ação dos seres vivos e da chuva e do vento e do calor  do sol, provocando
modificações físicas e químicas.
12. É correto afirmar: O basalto, utilizado na construção civil, é um exemplo de rocha magmática, formada com o
magma das erupções vulcânicas?
R. É correto.
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES
 
A partir da observação das aulas pelos alunos-bolsistas notou-se que se fazia necessário o auxílio de jogos para
aumentar a compreensão dos alunos em determinados assuntos. Segundo Ferreira (1998), os jogos sempre foram
inerentes ao ser humano, sendo que, primeiramente, eram usados somente devido ao seu aspecto lúdico. Com o
passar do tempo, o jogo passou a ser aplicado em atividades para formação do caráter e da personalidade.
A realização dos jogos foi muito importante para aprendizagem daqueles alunos, onde o Dominó sobre doenças
causadas por água contaminada proporcionou aos alunos uma aula dinâmica, mais interativa, onde eles puderam
aprender a construir o jogo e posteriormente ao utilizar o jogo puderam aprender o conteúdo. No jogo Tabuleiro o
empenho pelos alunos foi ainda maior, pelo fato de ser uma competição, os alunos tentavam ser melhores que os
demais, com isso se esforçavam mais e consequentemente aprenderam mais.
Os recursos didático-pedagógicos surtem maior efeito nas aulas apresentadas aos alunos do ensino fundamental
(séries iniciais), por serem ainda crianças e se interessarem muito mais por aulas diferentes torna-se mais fácil para
uma criança se envolver mais durante a aula com recurso pelo “espírito de brincadeira” que ela ainda possui
(COSTOLDI e POLINARSKI, 2009).
Os alunos-bolsistas perceberam que os alunos conseguiram aprender mais com o auxilio dos jogos, pois eles passaram
a estimular o raciocínio contribuindo para uma maior aprendizagem. Soares (2003) ao tratar sobre a relação
aluno/professor faz a seguinte menção: No método de ensino considerado tradicional, há um distanciamento entre aluno
e professor, causado pela ideia de que o primeiro é um transmissor e o segundo um receptáculo do conhecimento.
Os jogos possuem um valor educacional intrínseco, pois age como um motivador, unindo a vontade e o prazer durante o
desenvolvimento de uma atividade, tornando as aulas agradáveis e a aprendizagem fascinante, pois o ato de aprender
associa-se à diversão.
Diante dos resultados obtidos, concluímos que os jogos didáticos propiciam aos alunos momentos de aprendizagem
significativa, baseada na construção do seu próprio conhecimento. Visto que quando se proporciona aulas
diferenciadas, é notório o aumento de interesse tanto por parte dos alunos que irão sair da rotina das aulas tradicionais,
como para os professores que alcançarão uma maior participação de seus alunos nas aulas, obtendo um aumento
cognitivo considerável, uma vez que o processo cognitivo é contínuo e o professor deve favorecer esse processo
oferecendo condições para que isto ocorra.
 
CONCLUSÃO
 
A insuficiência de recursos didáticos e estratégias que contribuam para a aprendizagem dos alunos da escola, são
amenizados através das ações do programa PIBID que além de ajudar o licenciando em sua formação inicial, auxilia o
Professor/supervisor e contribui para a que o aluno apreenda o conteúdo. Assim, a participação em projetos dessa
natureza, além de promover a iniciação à docência, a integração entre a prática e os conhecimentos teóricos, também
proporciona a reflexão, debate e reelaboração. Esses elementos ainda permitem a construção de um espaço de ensino,
pesquisa e extensão, tornando-os pesquisadores e reflexivos de sua própria prática e do contexto social em que ocorre
a docência.
Portanto, três pilares são fundamentais para o sucesso na utilização dos jogos nas escolas: educadores preparados,
estrutura escolar e planejamento adequado, além de boa variedade e qualidade de jogos à disposição. Sem esses
pilares, a experiência educacional com o uso de jogos pode gerar resultados frustrantes.
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