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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo de propor um ensino pautado com jogosdidáticos, a fim de
mobilizar os estudantes na alfabetização científica a aprender, adotando uma estratégia diferente da
aula expositiva, a partir da integração e mediação com os alunos, na busca de tornar possível o
desenvolvimento de conceitos e da criticidade, auxiliando-os na tomada de decisões, a qual é
necessária em seu dia-dia. Para nossa fundamentação, nos autamos em Kishimoto (1994),
Conceição (2017), Charlot (2005), Hodson (1998), Brasil (1999), Ortiz (2005), Harlan; Rivkin (2002)
que tratam em seus textos suas concepções sobre a importância dos jogos e atividades práticas. A
partir dessa oportunidade de pesquisa, podemos exercer uma ação crítica e reflexiva a respeito do
uso de jogos didáticos como metodologia de ensino, possibilitando uma preparação para seu uso no
processo de ensino e aprendizado, corroborando na nossa prática docente, consequentemente na
construção da nossa identidade profissional. Assim, percebemos o uso de jogos didáticos como útil
na metodologia ao aprendizado.

Palavras-chaves: Jogos didáticos; Metodologia; Alfabetização Científica.

SUMMARY

The aim of this study is to propose a teaching based on games in order to mobilize students in scientific literacy
learning, adopting a strategy different from the lecture, from integration and mediation with the students, in the quest to
make possible the Development of concepts and criticality, helping them to make decisions, which is necessary in their
daily lives. For our reasoning, we focus on Kishimoto (1994), Conception (2017), Charlot (2005), Hodson (1998), Brazil
(1999), Ortiz (2005), Harlan; Rivkin (2002) who deal in their texts with their conceptions about the importance of games
and practical activities. From this research opportunity, we can exercise a critical and reflexive action regarding the use
of didactic games as teaching methodology, enabling a preparation for its use in the teaching and learning process,
corroborating in our teaching practice, consequently in the construction of our Professional identity. Thus, we perceive
the use of didactic games as useful in methodology to learning.
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INTRODUÇÃO

A utilização de jogos é uma ferramenta que contribui para o sentido de aprender. Nessa
perspectiva, essa atividade pode auxiliar no desenvolvimento da alfabetização científica. A
experiência lúdica favorece a reflexão e fomenta a adoção de metodologias para o
desenvolvimento da prática docente de forma eficiente. Mas, para tanto, o professor deve ter
concepção sobre o que ensinar, o que significa aprender, o que é ciência. Com objetivo de
tornar-se um docente reflexivo e, por conseguinte pesquisador de sua própria prática. Dessa
forma, então, o educador tem que ter sensibilidade e considerar seus alunos como sujeitos
singulares, os quais já possuem experiências ricas e podem ser exploradas.

Além disso, convém oferecer estímulos para seu desenvolvimento cognitivo, para
posteriormente eles modificarem suas concepções e realizem conexões que propiciem
evoluções cognitivas em sua aprendizagem. Posto isto, o professor pode e deve utilizar os
jogos didáticos como meio que promova um melhor desempenho na aprendizagem dos
alunos. A sua finalidade educativa é favorecer o ensino, por envolver uma diversidade de
elementos conceituais e alicerce teórico, além de propiciar a tríade professor – aluno –
conhecimento.

O uso do jogo ainda que seja para revisar conteúdos, sob a forma de fixação de
aprendizagem, possibilita uma interação mais harmoniosa e horizontal entre professor,
alunos e conhecimento, porque envolve vários aspectos: diálogo, trabalho coletivo,
estratégia de resolução, raciocínio lógico e, sobretudo, diversão. A alegria é contagiante, o
tempo não é contabilizado e parece passar rápido, há envolvimento de quem participa.

Nesta conjuntura, o que é o jogo Se buscarmos seu significado no dicionário,
encontraremos, como sendo sinônimo de passatempo, ou melhor, são atividades físicas ou
mentais que têm regras e procedimentos apoiados em um sistema que define perdas e
ganhos. Em outras palavras, o jogo é a ação lúdica envolvendo uma situação estruturada
pelo próprio tipo de material, todo jogo acontece em um espaço, com uma sequência própria
da brincadeira. (KISHIMOTO, 1994).

Segundo Conceição (2017), afirma que, os jogos no ensino, apoiado na hipótese que a
experiência lúdica pode favorecer a reflexão, estimula a adoção de metodologias para o
desenvolvimento da prática docente de forma eficiente.

Nessa lógica, propomos um ensino pautado com jogos didáticos, a fim de mobilizar os
estudantes na alfabetização científica a aprender, adotando uma estratégia diferente da aula
expositiva, a partir da integração e mediação com os alunos, na busca de tornar possível o
desenvolvimento de conceitos apresentados nos jogos. Esses jogos didáticos são utilizados,
sendo um elemento de reforço de conteúdos já apreendidos anteriormente. Contudo, essa
ferramenta de ensino deve proporcionar elucidar o desenvolvimento de um percurso correto
ao aluno, colaborando na construção de sua individualidade.

Nesse sentido, Charlot (2005), salienta a ideia de construção do conhecimento como um
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processo educacional no qual o homem adquire conhecimentos, a partir das relações que
ele desenvolve com seu contexto social. Além disso, cada indivíduo compreende o mundo
de maneira própria, conforme as relações que mantém com suas experiências e concepções
prévias, tornando uma atividade de hominização, socialização e singularização.

Convém ressaltar, no entanto, que para acontecer à mobilização nesse processo de
construção do conhecimento, o uso de jogos precisa ter eficácia no sentido do seu
planejamento. A aplicação não possa recair no vazio, em seu uso inadequado ou
inapropriado. Os alunos devem perceber que os conteúdos determinados pela matriz
curricular estão sendo abordados e o uso do jogo, embora como atividade lúdica, tem em
pauta que deve ser apreendido por eles.

Assim, atrelados a esses componentes, surgem o desenvolvimento de habilidades
cognitivas, manuais ou sociais. O fato é que, atividades com jogos didáticos permitem maior
interação entre professores e alunos, proporcionando em muitas ocasiões a oportunidade de
um planejamento conjunto, o qual, o aluno negocia atividades em jogo.

Na próxima secção iremos abordar a importância do jogo didático para alfabetizar
cientificamente nossos alunos, a fim de que, adquiram criticidade e tomada de decisão.

A IMPORTNCIA DOS JOGOS DIDÁTICOS PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL

São muitas as dificuldades enfrentadas pelos alunos no processo de aprendizagem. Nesse
sentido, torna-se necessário que o professor busque metodologias e recursos didáticos que
diminuam esses problemas e estimulem a alfabetização científica dos estudantes. Para que
isso ocorra, é necessária a articulação dos conteúdos curriculares com o cotidiano, por meio
da utilização de atividades práticas, tendo em vista que, para Hodson (1998), os alunos têm
um papel ativo durante a sua realização. Entre essas atividades, estão os jogos didáticos
durante o desenvolvimento das aulas de química, por exemplo.

A inserção de jogos no ensino comunga à proposição dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (BRASIL, 1999), em que o ensino deve possibilitar uma formação abrangente,
voltada para um sujeito crítico capaz de compreender, modificar e atuar na sua realidade.

O ensino de ciências, estar associado ao desafio de favorecer competências e habilidades.
Diante dessa necessidade, percebe-se que os jogos didáticos é uma possibilidade para
trabalhar a alfabetização científica de uma forma diferenciada, de modo que o aluno seja
capaz de fazer e saber fazer aquilo que lhe é apresentado. No entanto, para o
desenvolvimento de competências e habilidades são necessários materiais e/ou atividades,
com as quais o aluno mobilize o seu desejo de aprender.

Podemos assim dizer, que a forma como serão apresentadas as atividades práticas
colaboram para o desenvolvimento ímpar de aprendizagem. A forma como os conteúdos

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/jogos_didaticos_uma_proposta_didaticametodologica_para_o_desenvol.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.3-7,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



estão sendo ensinados na sala de aula contribui para um ensino plausível ou deficiente.
Quando os conteúdos são apenas apresentados, e o estudante copia os conceitos
apresentados, torna-se um ensino mediano, o qual o educando se apropria mecanicamente
da nova informação. Então, as atividades somente possuem função de ocupar a criança,
devido não exigir raciocínio. Ao estudante não é promovido à oportunidade de utilizar aquele
conhecimento em situações corriqueiras, questionando e compreendendo como aquele
conhecimento existe no seu cotidiano.

Dessa maneira, contextualizar os conteúdos, levando em consideração o cotidiano do aluno,
como também seus conhecimentos prévios, é um dos grandes pontos para que a
aprendizagem se torne significativa. Partindo dos interesses culturais e percepções dos
estudantes, o ensino e a aprendizagem tornam-se acessível aos integrantes e contexto
escolar.

É instigante para o aluno quando o professor busca fazer o uso de diferentes ferramentas de
ensino, procurando tornar seu ambiente de trabalho mais atraente, procurando diferenciar
suas aulas, utilizando meios de aproximar a realidade do aluno. Assim, facilitando o
processo de ensino aprendizagem a partir de conteúdos desenvolvidos segundo diversas
abordagens e metodologias, como os jogos em especial, podendo ser importantes
instrumentos didáticos ao propiciar situações de ensino e aprendizagem.

O jogo é um recurso que agrada pessoas de diferentes idades, de certo modo, tem
características que podem ser de grande interesse para a educação, favorecendo a
formulações de conceitos, o espírito crítico, reflexão, formulações de novas hipóteses, e
tomada de decisão.

Os jogos surgem, assim, como uma opção diferenciada no processo educacional, que
apresenta desafios que exigem a mobilização de recursos cognitivos e investimento pessoal
para a tomada de decisão, possibilitando divertir-se enquanto aprende e aprender brincando
(ORTIZ, 2005).

Agora, na próxima secção será analisado a Base Nacional Comum (BNCC) quanto o uso de
recurso lúdico. Será uma estratégia de ensino possível

BASE NACIONAL COMUM E O USO DE RECURSOS LÚDICOS NA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA DOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

A Base Nacional Comum (BNCC) é um instrumento que objetiva orientar a elaboração do
currículo específico de cada escola, sem desconsiderar as particularidades metodológicas,
sociais e regionais de cada uma. Assim, a base determina os objetivos de aprendizagem
que se pretende alcançar, por meio da definição de competências e habilidades essenciais.
Sendo assim, a BNCC consiste em um documento norteador e uma referência única para
que as escolas produzam os seus currículos os quais devem estar de acordo com a nova
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BNCC, cumprindo as diretrizes gerais que possibilita as etapas de aprendizagem que devem
ser seguidas por todas as escolas. Nesse sentido, a BNCC seria o núcleo da ação,
passando pelos currículos de esferas educacionais (estaduais e municipais) para por fim,
nortear os Projetos Político Pedagógico (PPP) das escolas.

A área da ciência da natureza na BNCC vem sendo abordada como compromisso com a
formação integral dos alunos. Chassot (1994), salienta que seria desejável que os
alfabetizados cientificamente não apenas tivessem facilitada leitura do mundo em que
vivem, mas entendessem as necessidades de transformá-los em algo melhor. Desse modo,
o ensino de ciências nos anos iniciais implica na formação de alunos críticos, capazes de
fazer uma leitura do mundo, intervindo na sociedade em que vivem e transformando-a em
um local cada vez melhor. Assim, ao possibilitar esse novo olhar diante do mundo, os
estudantes protagonizam como cidadãos participantes da sociedade fazendo escolhas e
adquirindo tomada de decisão.

A formação de um cidadão crítico exige sua inserção numa sociedade em
que o conhecimento científico e tecnológico é cada vez mais valorizado.
Neste contexto, o papel das Ciências naturais é o de colaborar para a
compreensão do mundo e suas transformações, situando o homem como
indivíduo participativo e parte integrante do universo (BRASIL, 2006, p.15)

Então, trabalhar com ajuda de materiais manipuláveis na educação básica, especialmente
nos anos iniciais, exercem um papel importante na aprendizagem. Facilita a observação e a
análise, desenvolve o raciocínio lógico, crítico e científico, e é uma excelente metodologia na
construção do conhecimento, proporcionando aos alunos a contextualização com o
conhecimento e a realidade que estão inseridos, necessitando para isso, dos olhares
atentos dos professores para com os alunos e para o trabalho a realizar.

Para Harlan e Rivikin (2002), os estudos desenvolvidos no mundo sobre o desenvolvimento
intelectual da criança trouxeram várias contribuições na compreensão destas, defendendo a
forma como “[...] elas pensam de maneira diversa, necessitando do concreto até chegar o
abstrato” e ainda acrescenta que “as crianças constroem conhecimento, internamente,
interagindo com o mundo para apreender como ele funciona e para ressignificá-lo”
(HARLAN; RIVKIN, 2002, p. 34).

Na BNCC, esse processo investigativo é elencado a partir de competências específicas. As
crianças já se envolvem com uma série de objetos, materiais e fenômenos, em seu
cotidiano, na relação com o seu entorno. Dessa forma, as crianças são estimuladas a
construção de hábitos saudáveis e sustentáveis.

Assim, há valorização de componentes mais concretos dos ambientes que o cercam (casa,
escola e bairro), oferecendo aos alunos a oportunidade de interação, compreensão e ação
no seu entorno. Nos anos iniciais a intenção é despertar ainda mais a curiosidade das
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crianças e os jogos didáticos conseguem ampliar a curiosidade através do processo de
prática e procedimento de investigação envolvido na dinâmica da construção de
conhecimentos no ensino de ciência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Iniciamos com estudo com o intuito de mostrar que o uso de josgos em sala de aula é uma
estratégia pedagógica importante que favorece ao aluno de ter um sentido em aprender,
especificamente, para este caso da alfabetização científica dos anos iniciais do ensino
fundamental, a qual as crianças estão despertadas pela curiosidade. Então, podemos
verificar que é possível aprender se divertindo, direcionado por um recurso, o qual pode
ultrapassar o papel do recurso auxiliar e se tornar a metodologia aplicada para o
conhecimento.

No ensino de ciências, a utilização dos jogos está em formação principalmente na nova
BNCC, a qual ainda será implementada, necessitando de novas pesquisas. Assim,
propomos um ensino pautado com jogos didáticos, a fim de mobilizar os estudantes da
alfabetização científica a aprender, adotando uma estratégia diferente da aula expositiva, a
partir da integração e mediação com os alunos, na busca de tornar possível o
desenvolvimento de conceitos e da criticidade, auxiliando-os na tomada de decisões, a qual
é necessária em seu dia-dia.

Dessa forma, o uso de jogos didáticos se torna útil como metodologia ao aprendizado.
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