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RESUMO

Os parâmetros curriculares nacionais apresentam que as modalidades didáticas devem ser usadas e
incrementadas nas aulas por professores(as) para que a aquisição de conhecimentos se desenvolva
de forma ativa. Nessa perspectiva, Este trabalho apresenta um relato de experiência sobre a
aplicação de dois jogos didáticos, como uma estratégia didática para aprendizagem e revisão de
conteúdos, ressaltando a importância de o(a) docente utilizar recursos alternativos, que possibilitem
uma melhor compreensão dos assuntos relacionados a Ciências. O presente estudo objetivou
analisar a eficiência de dois recursos didáticos nas aulas de Ciências como uma estratégia de
fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem na educação básica. Os jogos didáticos
aplicados com os(as) estudantes permitiu uma considerável compreensão a respeito dos temas
propostos.

PALAVRAS-CHAVES: Jogos didáticos. Aulas de Ciências. Modalidades didáticas.

ABSTRACT

The national curricular parameters present that the didactic modalities must be used and increased in
the classes by teachers so that the acquisition of knowledge develops actively. In this perspective, this
paper presents an experience report on the application of two didactic games, as a didactic strategy
for learning and review of contents, emphasizing the importance of the teacher to use alternative
resources, that allow a better understanding of the related subjects to Sciences. The present study
aimed to analyze the efficiency of two didactic resources in science classes as a strategy to strengthen
the teaching and learning process in basic education. The didactic games applied with the students
allowed a considerable understanding about the proposed themes.

KEY WORDS: Educational games. Science classes. Didactic modalities.

RESUMEN

Los parámetros curriculares nacionales presentan que las modalidades didácticas deben ser usadas e
incrementadas en las clases por profesores (as) para que la adquisición de conocimientos se
desarrolle de forma activa. En esta perspectiva, este trabajo presenta un relato de experiencia sobre
la aplicación de dos juegos didácticos, como una estrategia didáctica para el aprendizaje y la revisión
de contenidos, resaltando la importancia de que el docente utilice recursos alternativos, que posibiliten
una mejor comprensión de los asuntos relacionados a las Ciencias. El presente estudio objetivó
analizar la eficiencia de dos recursos didácticos en las clases de Ciencias como una estrategia de
fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación básica. Los juegos didácticos
aplicados con los estudiantes permitieron una considerable comprensión acerca de los temas
propuestos.

PALAVRAS-CHAVES: Juegos didácticos. Clases de Ciencias. Modalidades didácticas.

1. INTRODUÇÃO

Segundo os parâmetros curriculares nacionais, o intenso processo de criação cientifica tem se
ampliado, pois a associação entre Ciência e Tecnologia se torna cada vez mais presente no dia-a-dia
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da sociedade. Como consequência, há uma modificação ativa no mundo e no próprio ser humano, o
que torna necessária a discussão de questões que se relacionem com as Ciências Biológicas
(BRASIL, 2000). Segundo Krasilchik (2000):

As modalidades didáticas usadas no ensino das disciplinas científicas
dependem, fundamentalmente, da concepção de aprendizagem de Ciência
adotada. A tendência de currículos tradicionalistas ou
racionalistas-acadêmicos, apesar de todas as mudanças, ainda prevalecem
não só no Brasil, mas também nos sistemas educacionais de países em vários
níveis de desenvolvimento. Assumindo que o objetivo dos cursos é
basicamente transmitir informação, ao professor cabe apresentar a matéria de
forma atualizada e organizada, facilitando a aquisição de conhecimentos
(KRASILCHIK, 2000, p. 87).

Entre os questionamentos que perpassam o ensino de Ciências da Natureza, pode-se citar a
valorização da vida em sua tamanha diversidade, a relação dos seres humanos com o meio em que
vivem e o planeta, à ética no desenvolvimento de tecnologias que propiciem uma melhor qualidade de
vida e a construção do conhecimento e pensamento tecnológico e cientifico (BRASIL, 2000).

O ensino de Ciências, ainda, é marcado pela
predominância de práticas metodológicas que
privilegiam, ainda, o estudo de conceitos através de
aulas expositivas com o objetivo meramente de
transmissão de conteúdos de forma mecânica, fazendo
com que não haja uma motivação e participação efetiva
dos(as) alunos(as) na sala de aula (ZUANON; DINIZ,
2004).

Tal problemática torna-se ainda mais aparente quando referimo-nos ao ensino de Ciências e Biologia,
pois tais áreas necessitam da capacidade de compreensão de estruturas complexas e microscópicas
para a compreensão de determinado conceito (TEMP; SANTOS, 2012). A partir desse pressuposto,
indaga-se: utilizar materiais didáticos poderia ser uma ferramenta eficaz no processo de ensino e
aprendizagem nas aulas de Ciências

Os recursos didáticos são ferramentas que devem ser levados em consideração, para promover o
desenvolvimento do ensino e aprendizagem. Existe uma infinidade de tipos de recursos que podem
ser utilizados nas salas de aulas, que variam dos mais comuns e tradicionais, como o livro didático e o
quadro negro, até recursos audiovisuais, modelos e jogos didáticos, datashow e notebook ou até
mesmo as aulas práticas em laboratórios (SILVA; MORAIS; CUNHA, 2011).

A utilização de materiais didáticos no processo de ensino e aprendizagem é bastante importante, pois
desenvolve a criatividade dos(as) estudantes, sua coordenação motora e habilidades de manipular
instrumentos diversos que podem ser utilizados pelo(a) professor(a) durante a explanação de suas
aulas. Com isso, o docente deve ter objetivos previamente definidos ao trabalhar com recursos
didáticos, por isso sua utilização deve ser acompanhada de uma reflexão didático-pedagógica
(SOUZA, 2007).

Os(as) docentes de Ciências e Biologia devem possuir um conhecimento de forma mais ampla que
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não se limite apenas a apresentações expositivas, ou seja, é preciso que se tenha um trabalho que
valorize a participação do(a) discente e é de suma importância que o profissional da educação
conheça teoricamente a ciência para facilitar a criação de novas metodologias de ensino
(CARVALHO; GIL-PERÉZ, 1993).

Entretanto, em muitos casos a escola e até mesmo o(a) professor(a) não detém recursos necessários
para a execução de atividades lúdicas, além disso, há resistência por parte de alguns professores
quanto à mudanças na sua metodologia de ensino (Carvalho, 2002). Entre as principais barreiras
apontadas estão: a falta de capacitação e planejamento do(a) docente em realizar aulas práticas, a
disponibilidade de espaço físico e a falta de ferramentas didáticas apropriadas (BRAGHINI,1998).

A seleção da modalidade didática de ensino tem um papel importante na objetividade do aprendizado
em Biologia. Dessa forma é necessário que a escolha da mesma esteja de acordo com os conteúdos
e objetivos que o(a) educador(a) deseja alcançar junto aos(as) alunos(as), com relevância em poder
unir os pontos positivos de cada modalidade a um determinado assunto (KRASILCHIK, 2008).

Desse modo, compete ao(a) professor(a) saber selecionar o recurso mais adequado que esteja
disponível, de acordo com sua realidade. Contudo é importante que o(a) docente saiba a forma
correta de utilizar o material escolhido, para que assim suas aulas sejam relevantes para a
aprendizagem dos(as) discentes (BIZZO, 2007).

A compreensão dos conteúdos relacionados a Ciências pode ser facilitada pela utilização de recursos,
como os jogos didáticos, mas seu manuseio deve ser ministrado com base em conhecimentos
concretos e que sejam facilmente entrelaçados com os fundamentos do jogo, a fim de promover uma
aprendizagem educativa (ZUANON; DINIZ; NASCIMENTO, 2010). Os autores ainda destacam que:

O ensino por meio de jogos possibilita a criação de um ambiente motivador
que é necessário para a maximização de potenciais, o que facilita a dinâmica
do processamento cognitivo de informações. Isto implica ainda na criação de
um espaço pedagógico e dialógico que favoreça a construção contínua de
processos internos simples de estruturação de realidades (ZUANON; DINIZ;
NASCIMENTO, 2010, p. 51).

Em vista disso, os jogos são ferramentas práticas que podem resolver dificuldades, como a
complexidade de conceitos e constantes atualizações nos campos de pesquisas, de forma
estimulante e criativa (JANN; LEITE, 2010). Nesse contexto, a utilização de jogos didáticos é
apresentada como uma alternativa para incrementar os tradicionais métodos de ensino de Ciências.
Para Miranda (2001) o jogo didático é capaz de alcançar vários objetivos que estão diretamente
relacionados à cognição, afeição, socialização, motivação e criatividade.

A utilização de metodologias ativas que sejam capazes de despertar a curiosidade do(a) aluno(a)
possibilita que este desenvolva habilidades e competências, conforme ressaltado nos PCNs.
Dessarte, para que haja a promoção de um aprendizado eficiente e que ultrapasse a memorização de
conceitos, nomes de organismos ou processos são importantes que os temas sejam abordados como
problemas a serem resolvidos com os(as) estudantes (BRASIL, 2000).

Segundo os Parâmetros curriculares nacionais (2000), o jogo cria estímulo e um ambiente propício
para a aprendizagem dos(as) alunos(as), do mesmo modo que permite que o(a) professor(a) conheça
e consequentemente amplie suas estratégias de ensino, incentivando a comunicação e expressão
dos(as) estudantes, de prazerosa e participativa. De acordo com Pedroso (2009):

Notoriamente, as atividades lúdicas, como as brincadeiras, os brinquedos e os
jogos, são reconhecidos pela sociedade como meio de fornecer ao indivíduo
um ambiente agradável, motivador, prazeroso, planejado e enriquecido, que
possibilita a aprendizagem de várias habilidades. Outra importante vantagem,
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no uso de atividades lúdicas, é a tendência em motivar o aluno a participar
espontaneamente na aula (PEDROSO, 2009, p. 3184).

Nessa perspectiva, este trabalho apresenta um relato de experiência sobre a aplicação de dois jogos
didáticos, como uma estratégia didática para aprendizagem e revisão de conteúdos, ressaltando a
importância de o(a) docente utilizar recursos alternativos, que possibilitem uma melhor compreensão
dos assuntos relacionados a Ciências. O presente estudo objetivou analisar a eficiência de dois
recursos didáticos nas aulas de Ciências como uma estratégia de fortalecimento do processo de
ensino e aprendizagem na educação básica.

Nesse contexto, o estudo apresenta breve reflexão teórica sobre os recursos didáticos com enfoque
nos jogos didáticos; aborda os procedimentos metodológicos adotados; detalha o relato de
experiência, com base na análise de pontos fundamentais da aplicação dos jogos didáticos; e
posteriormente, são feitas as considerações finais.

1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola pública municipal, da zona rural do município de Simão
Dias/SE, pela professora regente, autora desse trabalho, entre os meses de maio e junho de 2018.
Foi analisada uma turma de 7º ano do Ensino Fundamental, durante a aplicação de dois recursos
didáticos que foram adaptados de jogos famosos como: batalha naval e bingo. Ambas as atividades
foram elaboradas e adaptadas pela autora, com base nos assuntos que foram ministrados no
semestre letivo.

O primeiro jogo didático “Batalha Naval Biológica” foi adaptado baseado nas regras do jogo Batalha
Naval, que consiste em uma tabela com linhas e colunas designadas por letras e números. Em cada
lacuna foram colocados envelopes com cartões que continha perguntas referentes aos assuntos:
classificação dos seres vivos, vírus, reino monera, reino protista e reino fungi. Todos os
questionamentos foram elaborados pela professora.

A sala foi dividida entre dois grupos e eles decidiram quem iria começar a jogar. Um(a) integrante do
grupo tinha que escolher um número e uma letra, que correspondia a um dos envelopes com uma
pergunta e sua determinada pontuação. Caso o grupo errasse a resposta a questão era passada para
a outra equipe, que tinha a opção de responder ou descartar, no final ganhou o grupo que acertou o
maior número de questões e acumulou mais pontos. As perguntas descartadas ao final do jogo foram
explicadas e discutidas pela professora.

O segundo jogo didático “Bingo dos invertebrados” foi adaptado fundamentado nos princípios básicos
do bingo. Foram criadas 40 perguntas sobre os invertebrados: introdução ao estudo dos
invertebrados, poríferos, cnidários, platelmintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e
equinodermos, que substituiu as tradições “pedras” do bingo. As cartelas foram confeccionadas com
as respostas das questões, cada uma, tinha 16 respostas que estavam misturadas.

Os(as) alunos(as) receberam de forma individual, uma cartela, e a professora conduziu o sorteio das
“pedras” com perguntas, que deveriam ser respondidos por algum estudante, os demais marcavam
nas suas cartelas, caso houvesse, as respostas. O(a) vencedor(a) foi aquele(a) que completou a
cartela primeiro.

Após a aplicação de ambos os jogos didáticos foram promovidas discussões com os alunos(as)
acerca da metodologia e recursos adotados. As informações foram obtidas por meio do registro de
vivências em diários de campo e observações assistemáticas realizadas durante a aplicação das
aulas. Marconi e Lakatos (2010) afirmaram que este tipo de observação permite maior flexibilidade
para observar comportamentos e falas espontâneos.
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A partir das anotações, foram traçados alguns critérios de avaliação e discussão sobre os relatos
escritos: 1) aplicações dos jogos didáticos “Batalha Naval Biológica” e “Bingo dos invertebrados”; 2) o
papel da professora regente na condução das atividades e 3) desafios encontrados durante a
aplicação dos recursos mencionados.

1. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As atividades foram avaliadas em sala de aula pela professora e os(as) alunos(as) e alguns trechos
foram ressaltados para a análise dos dados, com base nos critérios estabelecidos.

Os jogos didáticos “Batalha Naval Biológica” e “Bingo dos invertebrados” foram aplicados uma
semana antes da realização da prova escrita de caráter somativo, na referida instituição de ensino. Os
recursos utilizados tinha o intuito de abordar de forma lúdica e dinâmica os conteúdos que foram
explanados durante o semestre letivo e, com isso promover reflexões, esclarecimentos de dúvidas
e/ou ser uma alternativa metodológica para a promoção do ensino e aprendizagem dos(as)
estudantes.

3.1- Aplicação dos jogos didáticos “Batalha Naval Biológica” e “Bingo dos invertebrados”

Durante a aplicação da “Batalha Naval Biológica” foi possível destacar que a competição instigava os
grupos a se esforçarem para recordar as explicações obtidas em aulas anteriores, com a finalidade de
acertar o questionamento e acumular mais pontos. Com isso, o trabalho em equipe é um atributo a
ser levado em consideração, pois os(as) alunos(as) discutiam entre si o assunto referente à pergunta
escolhida para chegar a um ponto em comum durante a resolução do problema.

As competições e jogos são estratégias que sempre têm acompanhado o desenvolvimento do ser
humano em sociedade, que independe da cultura, classe social ou aspectos históricos. O ato
atribuído ao jogar, sempre esteve junto ao amadurecimento de habilidades mentais, sociais, físicas e
psicológicas (JANN; LEITE, 2010). Com isso, é importante levar em consideração que as
competições, quando saudáveis, são importantes ferramentas para facilitar o processo de ensino e
aprendizagem.

Segundo Zanon, Guerreiro e Oliveira (2008) ressaltam que os jogos didáticos só serão considerados
educativos se desenvolverem competências e habilidades específicas, que são importantes para o
processo de ensino e aprendizagem, como por exemplo, a capacidade de resolver problemas,
desenvolvimento da percepção, criatividade e raciocínio rápido. Se o recurso estabelece como meta
atingir essas habilidades, pode ser considerado de jogo didático educativo (ZANON; GUERREIRO;
OLIVEIRA, 2008).

O recurso pedagógico deve ser utilizado para alcançar objetivos específicos, pois é uma alternativa,
que se usada de maneira correta, pode ser um fator positivo para gerar melhores resultados no
desempenho dos(as) discentes em conteúdos que são considerados de difícil aprendizagem
(GOMES; FRIEDRICH, 2001). Além disso, o jogo didático deve ser usado para incentivar os(as)
alunos(as) em suas atividades escolares, dando suporte ao seu aprendizado de forma dinâmica, além
de estimular o trabalho equipe, importante para o processo de socialização (JANN; LEITE, 2010).

A organização e direcionamento das situações de aprendizagens também devem ser levadas em
consideração, pois contribuem para a construção de habilidades e competências que são importantes
para sua formação de forma integral. Os(as) discentes promoviam entre si um processo
organizacional que remetia a seguinte configuração: os(as) alunos(as) que sabiam mais aquele
determinado assunto, era o(a) responsável por conduzir os debates que levavam o grupo a decidir
que resposta seria dada como correta. Nesse momento foi possível observar que o poder da
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autonomia estava sendo desenvolvida pelos(as) discentes.

Muitos pesquisadores conduzem estudos na área de educação voltada para as discussões de
metodologias que beneficiembusca pelo aprendizado de forma autônoma, ou seja, que o(a) aluno(a)
busque construir seu conhecimento por ferramentas que promovam certa autonomia. É necessário,
que os(as) discentes discutam e troquem informações para desenvolver um senso critico e que o(a)
professor(a) conduza esses momentos por meio da mediação.

O professor de Física da Universidade de Harvard propôs uma metodologia de ensino, chamada de
“peer instruction” (instrução entre pares), que tem como intuito promover a aprendizagem e
aplicabilidade de conceitos, por meio da discussão entre os(as) discentes (KOEHLER et al, 2012).
Segundo Crouch el al (2007), a instrução por pares envolve e mantém o(a) estudante atento por
intermédio de atividades que empregam os conceitos que estão sendo apresentados, para
posteriormente serem explicado para os(as) colegas.

A metodologia ativa de ensino “Instrução por pares” tem o potencial de promover a aprendizagem
significativa, pois envolve a construção de significados para os conteúdos estudados. Entretanto, para
que isso aconteça é necessário que o(a) discente assimile os conhecimentos que já existem em sua
estrutura cognitiva, isso implica dizer que deve haver uma conexão do assunto que o(a) estudante já
sabe com os que estão sendo adquiridos (KOEHLER et al, 2012).

Franklin, Peat e Lewis (2003) destacaram que os jogos didáticos possuem inúmeras vantagens numa
perspectiva educacional, uma delas é que os(as) alunos(as) são participantes ativos ao invés de
serem, apenas, observadores e assimiladores passivos, tendo a oportunidade de tomar decisões,
resolver problemas e reagir aos resultados obtidos das suas próprias decisões.

O segundo jogo didático, “Bingo dos invertebrados”, foi aplicado de forma individual, cada estudante
recebeu sua respectiva cartela e conforme, as “pedras” com perguntas iam sendo sorteadas, eles(as)
marcavam suas respostas. No entanto, cada questão era debatida com todos os alunos(as) em
conjunto de forma interativa, até chegar à resposta correta, a professora mediava os debates
norteando o caminho para a resolução do problema.

Cabe destacar que durante a execução da aula, na medida em que as questões iam sendo sorteadas,
havia determinado assuntos que foram pouco assimilados pelos(as) estudantes no momento da
explanação teórica, mostrando uma dificuldade maior em responder algumas perguntas, como por
exemplo, os questionamentos que se referiam as classes mais complexas e com maior número de
representantes, os artrópodes e os moluscos.

Dessa forma, em comparação com o outro jogo didático aplicado, neste houve uma participação da
professora no momento de nortear as discussões e relembrar conceitos abordados no momento da
aula expositiva. Porém, é preciso destacar que as respostas não eram dadas “prontas”, a docente
apresentava caminhos para que os(as) estudantes conseguissem retomar o que foi explicado
anteriormente.

Segundo Zuanon, Diniz e Nascimento (2010) a construção de saberes mais elaborados no ensino de
Ciências exige um processo de abstração para direcionar a compreensão de seus conceitos,
hipóteses, teorias e pressupostos que estão relacionados com o entendimento das relações dos seres
vivos entre si e com o meio em que vivem. Com isso, pode-se levar em consideração que utilizar
recursos didáticos, como os jogos, podem contribuir para o preenchimento dessa lacuna, que é a
dificuldade em assimilar determinados conteúdos envolvidos no ensino de Ciências.

Com as crescentes inovações no desenvolvimento da Ciência e Tecnologia é imprescindível que as
discussões estejam voltadas para o Ensino de Ciências e Biologia no ambiente escolar, pois é
necessário que os(as) docentes busquem novos recursos didáticos que promovam uma maior
eficiência no processo de ensino e aprendizagem e que desperte o interesse dos(as) estudantes
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(JANN; LEITE, 2010).

A aprendizagem do aluno acontece quando este participa ativamente da construção do conhecimento,
no momento em que interage com o meio externo, sendo um fator decisivo para a formação
intelectual do estudante. Em vista disso o(a) docente precisa levar em consideração a associação dos
conteúdos com o cotidiano do aluno de forma cognitiva, podendo desenvolver uma formação
investigativa (DELIZOICOV; ANGOTTI, 2002).

Os professores de Ciências e Biologia devem possuir um conhecimento de forma mais ampla que não
se limite apenas a apresentações expositivas, ou seja, é preciso que se tenha um trabalho que
valorize a participação do discente e é de suma importância que o profissional da educação conheça
teoricamente a ciência para facilitar a criação de novas metodologias de ensino (CARVALHO;
GIL-PERÉZ, 1993).

3.2- Papel da professora na condução das atividades

Durante a aplicação do jogo didático “Batalha Naval Biológica” a professora adotou uma postura
centrada na atribuição da autonomia dos(as) alunos(as), deixando-os(as) livre para conduzir seus
pensamentos e conhecimentos acerca do assunto. Sendo assim, nesse momento foi privilegiado o
trabalho em equipe, os(as) estudantes discutiam entre si quais respostas seriam escolhidas, em
poucos momentos os(as) discentes solicitaram ajuda da professora e, quando esse fato aconteceu
era pra reler a pergunta, com o intuito de entender melhor o que estava sendo questionado.

Borges (2012) ressalta que o uso do recurso didático depende de três fatores: estar disponível, para
que o professor possa ter livre acesso, de preferência que exista no seu espaço de trabalho; ser
acessível, pois o docente precisa conhecer a teoria e aspectos do funcionamento do jogo em questão,
além de ser de baixo custo; e ser adequado aos objetivos que estes desejam alcançar, para que o
material não assuma, apenas, um caráter de brincadeira.

Os jogos didáticos entram nesse cenário como uma estratégia de ensino, que são tidos como
recursos práticos, com custo reduzido, fácil aplicação e manipulação durante as aulas, além de
promover um processo de aprendizagem estimulante e criativa, pois desenvolvem relações sociais e
interativas por meio de atividades em grupo, aguça a curiosidade e desejo de construir novos
conhecimentos (JANN; LEITE, 2010).

O jogo “Bingo dos invertebrados” exigiu uma participação mais direcionada da professora, pois foi
possível notar que os(as) estudantes apresentaram uma dificuldade maior em algumas questões,
como foi dito anteriormente. Dessa forma, a docente participou de forma ativa em constantes
momentos, mediando às discussões e norteando a linha de raciocínio na resolução dos problemas
apresentados. A partir do momento, que a educadora levantava determinadas questões, os(as)
discentes começavam a avançar para a resposta correta da pergunta. Cabe ressaltar, que tiveram
alguns assuntos que foi necessário uma retomada mais aprofundada, pois exigia um grau de
compreensão maior.

Desse modo, o(a) professor(a) precisa assumir o papel de mediador(a) do conhecimento, para que
assim possa transformar o conhecimento cientifico em conhecimento escolar, ou seja, é necessário
que o(a) docente identifique a complexidade dos conceitos e teorias cientificas e consiga realizar a
transposição didática (ANTUNES; SABÓIA-MORAIS, 2010). Com isso, é importante discutir como o(a)
docente pode assumir essa função dentro das salas de aulas contemporâneas. Segundo Thadei
(2018):

A ação mediadora do professor há alguns anos ocupa as pautas de
discussões acadêmicas de cursos de formação inicial ou continuada de
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professores, sobretudo da educação básica. Diferentes correntes teóricas,
entre elas a sócio-histórica-cultural, estudaram a mediação na educação e são
responsáveis por importantes contribuições às práticas pedagógicas (THADEI,
2018, p. 91).

Thadei (2018) ainda ressalta que re(afirmar) que a postura do professor(a) tradicionalista, ou seja,
transmissor de informações deve ser substituído por um(a) docente inovador(a), que seja mediador(a)
entre os alunos(as) e o objeto de conhecimento parece ser insuficiente para aqueles que estão no
processo de formação inicial e que muitas vezes o conceito de mediação é usado de forma
superficial.

As representações sobre a profissão docente são de extrema importância para o fortalecimento do
exercício de sua prática, pois os(as) professores(as) constroem seu perfil de educador(a) com base
em situações vivenciadas durante sua prática, que refletem nas atribuições de suas habilidades
competências (MESQUITA, 2010). Pesquisas estão sendo desenvolvidas com base nos critérios de
apontar quais competências precisam ser desenvolvidas pelo(a) docente, ou seja, qual seria o papel
do profissional da educação como educador(a).

Perrenoud (2000) destaca que além dos saberes é necessário que o(a) professor(a) possua
competências profissionais que não sejam reduzidas, apenas, em conhecer o conteúdo que deve ser
ensinado. Com isso, o autor retrata em sua obra “Dez Novas Competências para Ensinar” quais são
as competências necessárias para o fortalecimento da profissão docente, são elas: organizar e dirigir
situações de aprendizagem; administrar a progressão das aprendizagens; conceber e fazer evoluir os
dispositivos de diferenciação; envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; trabalhar
em equipe; participar da administração da escola; informar e envolver os pais; utilizar novas
tecnologias; enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; enfrentar os deveres e os dilemas
éticos da profissão; e administrar sua própria formação contínua (PERRENOUD, 2000).

3.3- Desafios encontrados na aplicação dos jogos didáticos

Mediante a aplicação dos jogos didáticos, podem-se citar inúmeras dificuldades que muita das vezes
compromete o seu andamento e/ou até mesmo, problemas que impossibilitam o uso de recursos
didáticos nas aulas de Ciências, porém cabe ao(a) professor(a) saber conduzir essas situações e
fazer adaptações que possam aperfeiçoar e resolver os desafios encontrados.

Um dos grandes problemas que comprometem a aplicação de atividades com recursos didáticos é a
dificuldade de articulação entre a teoria e a prática durante o processo de formação inicial e
continuada de professores(as) no ensino de Ciências. A falta de preparação dos(as) docentes é
apontada como um fator que dificulta a utilização de jogos didáticos, pois muitos(as) alegam que não
tiveram formação para esse tipo de aula durante sua graduação, com isso o modelo tradicionalista,
acaba sendo o mais utilizado pelos(as) educadores(as) no ensino de Ciências.

A racionalidade técnica que fundamenta muitos cursos de formação de professores tem propagado
que basta preparar o(a) professor(a) com a Ciência ser ensinada e a sua teoria pedagógica, que este
já está preparado para lecionar e aplicar tudo que foi aprendido durante a graduação (NASCIMENTO
JÚNIOR; SOUZA, 2009). A maioria dos(as) docentes tende a utilizar técnicas mais comuns e
tradicionais durante a explanação de suas aulas, muita das vezes por medo de inovar ou por uma
estagnação que lhe foi imposto no sistema educacional atual. Com isso o(a) aluno(a) acaba por não
participar ativamente do seu processo de aprendizagem (CASTOLDI; POLINARSKI, 2009).

Zuanon, Diniz e Nascimento (2010) evidenciaram que o ensino de Ciências e Biologia constitui-se de
uma maneira que favorece a aprendizagem de conceitos e métodos científicos de forma tradicional, o
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que é considerada cansativa e desmotivadora pelos(as) estudantes, pois adquirir esses
conhecimentos exige um processo mais elaborado, que é necessário para que haja novas
metodologias ativas a serem utilizadas pelos(as) profissionais da educação.

O reduzido tempo destinado a cada aula é outro fator que, geralmente, é ressaltado por docentes no
momento de aplicar aulas com materiais didáticos, eles(as) apontam que o tempo é insuficiente para
conduzir atividades dessa natureza, que exigem uma maior atenção e explicação e muitos(as) julgam
importante que haja uma preparação prévia do(a) professor(a) antes da aplicação desses recursos,
porém a carga horária de boa parte dos(as) educadores(as) está preenchida com atividades
extraclasses que são exigidas pelo sistema.

No entanto, existe uma imensa quantidade de materiais didáticos disponíveis em páginas e/ou
plataformas virtuais, de baixo custo, que não exigem demasiado tempo nas aulas e que são simples
de serem aplicados e conduzidos pelos(as) professores(as). Cabe ressaltar, que a inovação didática
deve ser um pressuposto importante na formação continuada de docentes, pois inúmeras pesquisas
produzem materiais que tem um potencial relevante para ser utilizado em salas de aulas e é
competência do(a) educador(a) conduzir seu processo de formação continuada.

Segundo Bonzanini e Bastos (2011), o pensamento científico tem sido constantemente modificado em
um curto espaço de tempo, e isso reporta as disciplinas de Ciências e Biologia a crescente
necessidade de atualização para que possam garantir aos(as) alunos(as) um ambiente atual,
dinâmico, inovador e favorável a construção do conhecimento, e dessa maneira impedir que esses
assuntos sejam abordados superficialmente.

Dessa forma, é necessário que os(as) professores(as) da educação básica estejam sempre em um
processo de formação continuada, para que possam conhecer materiais didáticos disponíveis, para
trabalhar esses temas de forma lúdica e criativa dentro da sala de aula (BONZANINI; BASTOS, 2011).

Temp e Santos (2013) também ressaltaram que a partir do desenvolvimento da Ciência e Tecnologia,
é de suma importância dar uma visibilidade mais ampliada para o estudo dessas áreas no ambiente
escolar. Logo é necessária a busca por recursos didáticos que facilitem o processo de ensino e
aprendizagem e despertem o interesse e motivação dos(as) discentes. Os(as) autores ainda
destacaram que os jogos didáticos são ferramentas de fácil acesso, possuem custo reduzido e
promovem a construção do conhecimento de forma ativa e estimulante.

O espaço e a estrutura da sala de aula também são fatores que dificultam a utilização de jogos
didáticos nas aulas de Ciências, pois muita das vezes a escola não oferece um suporte adequado a
atividades mais dinâmicas e interativas. No entanto, existem muitos jogos que podem ser adaptados à
realidade de cada instituição de ensino, ressaltando sua importância no ambiente escolar.

A quantidade exacerbada de alunos(as) por turma também comprometem o andamento de muitas
aulas com atividades prática e/ou lúdicas, pois o(a) professor(a) acaba não conseguindo orientar
todos(as) de forma adequada. Dessa forma, o jogo didático tende a perder todos os seus atributos
positivos e, pode assumir um caráter meramente lúdico, sem levar em consideração os
conhecimentos pedagógicos que há por trás.

O uso do recurso didático depende de três fatores: estar disponível, para que o professor possa ter
livre acesso, de preferência que exista no seu espaço de trabalho; ser acessível, pois o(a) docente
precisa conhecer a teoria e aspectos do funcionamento do jogo em questão, além de ser de baixo
custo; ser adequado aos objetivos que estes desejam alcançar, para que o material não assuma,
apenas, um caráter de brincadeira; e ser adaptável a realidade escolar de alunos(as) e
professores(as) (BORGES, 2012).

Segundo Cabrera (2007), o lúdico no ambiente escolar contribui para a construção de saberes e
interações que estimulam os(as) discentes à elaboração do conhecimento e favorece a
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aprendizagem, porque no momento do jogo eles(as) são capazes de processar conceitos teóricos
para a produção de conhecimentos mais elaborados. Entretanto, é necessário objetivar as finalidades
lúdicas com o propósito de beneficiar a aprendizagem significativa.

As atividades lúdicas são recursos viáveis para incrementar as relações de professores(as) e os(as)
estudantes no processo de ensino e aprendizagem, além se serem ferramentas capazes de fornecer
aos(as) discentes diversas habilidades e competências, como motivação ao descobrir conceitos
novos, interação, planejamento e incentivá-los a participarem das aulas de forma espontânea
(PEDROSO, 2009).

1. CONCLUSÃO

O ensino de Ciências no Brasil passou por muitas reformas e mudanças até a contemporaneidade, e
dessa maneira foram criadas leis e parâmetros que passaram a dar uma ênfase mais específica para
os processos educacionais relacionados aos(as) professores(as) e alunos(as). Esse fator foi muito
importante para a consolidação dos estudos sobre o ensino de Ciências e Biologia.

A utilização de recursos didáticos vem sendo interesse muitos pesquisadores na área de educação,
por oferecer estratégias didáticas de baixo custo e que pode ser facilmente aplicadas dentro das salas
de aulas. Dessa forma, os jogos didáticos surgem como ferramentas que auxiliam e desenvolvem o
processo de ensino e aprendizagem dos(as) alunos(as) de modo eficiente, pois os(as) estudantes têm
autonomia pra buscar soluções que sejam eficientes para resolver os problemas propostos durante o
uso de jogos didáticos.

Nesse viés, o presente estudo propôs a análise das contribuições do uso de dois jogos didáticos para
a construção do conhecimento no ensino de Ciências. Todos os objetivos indicados no
desenvolvimento da pesquisa foram alcançados e foi verificado que o uso de metodologias
diferenciadas, como os jogos didáticos, pode ser ferramentas eficientes e trazer contribuições
significativas para a construção do conhecimento nas aulas de Ciências.

Os jogos didáticos aplicados com os(as) estudantes permitiu uma considerável compreensão a
respeito dos temas propostos, pois foi possível observar que o processo de ensino e aprendizagem
teve uma importante melhora em comparação aos conhecimentos prévios que os alunos obtiveram
durante as aulas teóricas. Esse fator pode ser ressaltado pelo caráter lúdico e interativo que os jogos
oferecem.

O material didático criado e analisado pode ser utilizado por qualquer professor(a) e escola, por se
tratar de uma ferramenta de baixo custo, acessível e de fácil manuseio, que não exige uma estrutura
demasiada da instituição de ensino, pois pode ser aplicado na própria sala de aula e com um tempo
de aproximadamente 50 minutos, além de não onerar o(a) docente.

Em vista disso, pode-se ressaltar que os(as) docentes devem sempre se manter em processo de
formação continuada, para que se tenham treinamentos que evidenciem o manuseio de metodologias
diferenciadas aliadas aos conteúdos teóricos que são explanados por meio de aulas expositivas e que
a partir disso, possa ocorrer uma união entre a teoria e a prática, que perpasse além do que é visto
nos livros didáticos, com o intuito de fortalecer a busca pelo conhecimento contemporâneo.

Por conseguinte é necessário que o(a) docente repense a importância demasiada que é atribuída
apenas ao método tradicionalista, buscando soluções para problemas visíveis no ensino e
aprendizagem e que passem utilizar materiais que estejam disponíveis ao seu acesso para
aperfeiçoar esse processo.
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