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RESUMO 

O jogo é um mecanismo de suma importância quando se refere á recursos ou 

metodologias didáticas para a inovação no ambiente escolar. Através do mesmo há 

facilitação e compreensão dos conteúdos de ciências aplicados em sala de aula nas 

series iniciais. O presente trabalho tem como objetivo analisar de forma mais profunda, 

dentro do espaço escolar, a aplicação do Jogo Labirinto de Ciências como metodologia 

didática para o ensino de ciências nas turmas do terceiro ao sexto ano do ensino 

fundamental. O jogo foi elaborado, partindo da pesquisa acadêmica sobre jogos 

didáticos, na busca de novas práticas que melhorem o ensino de Ciências com a 

finalidade de estimular a aprendizagem, a memorização dos termos científicos e a 

compreensão e assimilação dos assuntos da grade curricular da disciplina de Ciências. A 

metodologia do trabalho abordou principalmente a análise de questionários aplicados 

antes e depois da aplicação do Jogo Labirinto de Ciências, mostrando a percepção e o 

desenvolvimento dos alunos através deste ensino com jogos didáticos. Por intermédio 

da aplicação do jogo didático, constatou-se maior aprendizado dos alunos sobre os 

assuntos da grade curricular da disciplina de ciências, mostrando a eficácia desta 

proposta de ensino. 

 

Palavras-chave: Jogo Educativo. Lúdico. Ensino-aprendizagem. Ciências. Ensino 

Fundamental. 

  



 
 

RESUMEN 

El juego es un mecanismo de gran importancia cuando se trata de recursos y 

metodologías de enseñanza para la innovación en el ámbito escolar. A través de la 

misma para la facilitación y la comprensión de los contenidos de ciencias aplicadas en 

el aula en las primeras series . Este estudio tiene como objetivo analizar más 

profundamente dentro del ámbito escolar , la aplicación de juego de laberinto de 

Ciencias como una metodología docente para la enseñanza de la ciencia en las aulas del 

tercer al sexto grado de primaria . El juego ha sido desarrollado , a partir de la 

investigación académica sobre los juegos educativos , en busca de nuevas prácticas que 

mejoren la enseñanza de la ciencia con el fin de estimular el aprendizaje , la 

memorización de términos científicos y la comprensión y asimilación de las materias 

del plan de estudios de la disciplina de la ciencia . La metodología de trabajo dirigida 

principalmente al análisis de los cuestionarios antes y después de la aplicación de juego 

Laberinto de las Ciencias, que muestra la percepción y desarrollo de los estudiantes a 

través de este aprendizaje con juegos educativos. A través de la aplicación de juego 

didáctico , hubo una mayor aprendizaje de los estudiantes acerca de los temas del 

programa de estudios de la disciplina de la ciencia, que muestra la eficacia de esta 

propuesta didáctica . 

 

Palabras clave: Juego educativo. Juguetón. La enseñanza y el aprendizaje. Ciencias. 

Educación Primaria.  
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1.  INTRODUÇÃO 

A educação engloba o ato de ensinar e aprender. De fato ela tem objetivo 

fundamental da buscar constante de transmissão de saberes. Este fenômeno pode ser 

observado através de qualquer sociedade, pois ela é responsável pela manutenção e 

perpetuação das ciências humanas. O processo educativo desde a antiguidade foi se 

modificando devido às transformações sociais no decorrer do tempo. No sistema das 

escolas há alguns anos atrás, o professor assumia funções, como vigiar e aconselhar os 

alunos, corrigir e ensinar as matérias, organizador dos conteúdos e estratégias de ensino 

e, portanto, o único responsável e condutor do processo educativo.  O professor visto 

como autoridade máxima, onde não podia haver discordância no que este falava no 

âmbito escolar. A função primordial da escola, nessa época, era transmitir 

conhecimentos disciplinares para a formação geral do aluno, formação esta que o 

levaria, ao inserir-se futuramente na sociedade, a optar por uma profissão valorizada 

(LUCKESI, 1994).  

Com o passar dos anos a educação começou a ser vista com outros olhos, onde a 

escola não era mais detentora absoluta de todo o processo educacional, mais todo o 

universo ao redor do alunado. Passando a incluir a família como um lugar onde a 

criança vai ter um primeiro contato com o mundo e os princípios de realidade humana 

(LONGHI; BENTO, 2006, p.1). 

 A educação tradicional é aquela desenvolvida nas escolas regulamentadas por 

leis e organizadas de acordo com diretrizes nacionais. Com conteúdos pré-estabelecidos 

e ensinados por professores, que objetiva a transmissão do conhecimento sistematizado 

e o desenvolvimento de habilidades e competências. Requer local específico, 

organização curricular, disciplina e atividades sistematizadas e normatizadas por Leis, 

entre elas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).  

O Ensino de Ciências no Brasil, nas décadas que antecedem os anos 50 foi 

fortemente caracterizado por uma metodologia tradicional. O professor era o centro de 

todo o processo pedagógico desenvolvido na escola e ao aluno eram dadas, pelo 

professor, as informações sobre os fenômenos da Natureza, cabendo-lhe o dever de 
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aceitá-las sem muitos questionamentos. Os livros didáticos utilizados pelos professores 

eram resultado de traduções ou adaptações de autores europeus (BROSS, 1990, p.72).  

Nos últimos anos tem ganhado crescente importância a relação da Metodologia 

de Ensino de Ciências com as concepções que os alunos têm a respeito dos conceitos 

científicos e suas repercussões na formulação curricular. Da mesma forma, a história da 

ciência vem adquirindo relevância para a Metodologia de Ensino. No entanto, até pouco 

tempo, o ensino de ciências era visto primordialmente como parte obrigatória em planos 

de reformulação econômica e social, dada a sua inter-relação com o desenvolvimento 

das forças produtivas. Com o decorrer dos tempos as orientações metodológicas têm 

variado profundamente, colocando em evidência uma série de particularidades inerentes 

à área (BIZZO, 2007).  

Segundo, Castro (2004, p. 1) em seu artigo “O Professor e o Mundo 

Contemporâneo”, a escola contemporânea sofre com o desenvolvimento acelerado que 

ocorre em sua volta, onde as informações são atualizadas em frações de segundos, 

ocasionando de certa forma, o desgaste e o comprometimento das ações voltadas para o 

aprimoramento do ensino, fazendo com que a sala de aula se torne um ambiente de 

pouca relevância para a consolidação do conhecimento, tornando a vivência social o 

requisito primordial para a busca de aprendizado.  

Nesse sentido, o docente deve ser aquela pessoa capaz de contribuir para a 

realização do processo de improvisar e refinar o improviso de outra pessoa, no caso o 

estudante, contudo o professor deve refazer modelos e métodos de ensino, renovando 

suas atitudes em sala de aula; e para realizar esta árdua tarefa, é viável que o mesmo 

esteja constantemente atualizado, caso contrário ele não estará instruindo, treinando ou 

facilitando, mas impondo paradigmas e conceitos que não podem contribuir mais para a 

mudança e melhoria contínua da qualidade do comportamento dos seus aprendizes 

(FREIRE, 2010). 

 Uma proposta que pode contribuir para otimizar o aprendizado de ciências é a 

utilização de jogos e atividades lúdicas. O uso dessas atividades é de grande importância 

na sala de aula, tendo a função de motivador e facilitador do processo de ensino e 

aprendizagem de conceitos científicos. O jogo não se resume apenas a facilitar que o 

aluno memorize o assunto abordado, mas sim a induzi-lo ao raciocínio, à reflexão, ao 
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pensamento e, consequentemente, à (re) construção do seu conhecimento (LIMA. 

2011). 

A utilização de jogos em si tem como papel fundamental no desenvolvimento do 

ser humano e pode ser aplicado como ferramenta no processo educativo. Como destaca 

Melo (2008) ao falar sobre o jogo em sala de aula, o aluno aprende inconscientemente, 

pois a diversão alivia a pressão escolar e a necessidade constante de dominar o 

conteúdo, a pressão que no olhar do alunado existir na escola é substituído pela 

descontração. A cada dia é preciso buscar novas metodologias de ensino, repensar o 

conteúdo e as praticas pedagógicas visando uma melhor qualidade de ensino.  

Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho consistiu em analisar de forma mais 

profunda, dentro do espaço escolar, a aplicação do jogo trilha de Ciências como 

metodologia didática para o ensino de Ciências nas turmas do terceiro ao sexto ano do 

ensino fundamental e como objetivos específicos, avaliar a utilização do jogo trilha de 

Ciências como recurso para a inovação, exposição e aplicabilidade de conteúdos 

didáticos no ensino de Ciências e a importância deste mecanismo lúdico na facilitação e 

compreensão dos conteúdos aplicados em sala de aula através do resultado das 

experiências propostas através da aplicação de questionário. 
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Ensino de Ciências  

A educação científica constitui uma área da educação que envolve problemas 

peculiares, os quais a distinguem de outros campos de atuação da escola. Ensinar a ler e 

escrever, por exemplo, envolve a transmissão de conhecimentos sobre um objeto 

acabado, um sistema de escrita já determinado e de domínio público, assim como o 

desenvolvimento da habilidade de usar bem esse sistema. Para Carvalho e col. (2009) 

uma atividade para desenvolver o conhecimento cientifica parte da proposição de um 

problema pelo professor. O problema é a mola propulsora das variadas ações dos 

alunos: ele motiva, desafia, desperta o interesse e gera discussões. 

A educação científica, por outro lado, envolve a transmissão de conhecimentos 

em construção, frequentemente desconhecidos do público em geral, o desenvolvimento 

da habilidade de usar esses conhecimentos e, além disso, o desenvolvimento de um 

modo de conhecer também especializado, que permite a criação de novos 

conhecimentos científicos. Se o ensino de Ciências visar apenas a transmissão de 

conhecimentos, o aluno provavelmente aprenderá apenas a repetir o que aprendeu. Se o 

ensino de ciências promover apenas a utilização do conhecimento, o aluno poderá ser 

um bom técnico.  

Mas, para formar um cientista, além de ser necessário informá-lo sobre os 

conceitos científicos correntes e levá-lo a aprender a usar esses conhecimentos para 

resolver novos problemas, é necessário prepará-lo para as atividades e o modo de 

conhecimento envolvido na criação de novas explicações científicas. O modelo vigente 

de ensino das ciências, concretizado pela prática educacional corrente, parece tratar o 

ensino das Ciências como um problema principalmente de transmissão de informações 

e, ocasionalmente, de utilização dessas informações para resolver problemas já 

resolvidos por outros através de rotinas para solução de problemas já praticados com o 

professor (CARRAHER, 1984). 

A prática educacional vigente no ensino de Ciências parece refletir também a 

noção de que, para fugir ao ensino livresco, é necessária uma tecnologia sofisticada 

representada por laboratórios de ciências. A crítica que os professores de Ciências 

fazem à sua atuação centra-se na ausência de recursos materiais para manutenção de 
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laboratórios. As poucas atividades sugeridas por livros de Ciências que envolvem 

observação revelam a verdadeira "cegueira" da pedagogia com relação ao mundo que 

cerca o aluno (CARRAHER, 1984). 

Ensinar Ciências passou a ser sinônimo de realizar atividades experimentais em 

sala de aula. Da ênfase às demonstrações experimentais realizadas pelo professor, 

passou-se nos anos 50 e 60 a valorizar a experimentação realizada pelos alunos, em 

pequenos grupos, quase sempre seguindo um roteiro instrucional previamente preparado 

pelo professor ou constante dos livros-textos dos projetos de ensino ou materiais 

didáticos assemelhados (OLIVEIRA, et at, 2010, p. 3). 

Atualmente, vivemos em uma sociedade em que o conhecimento científico e 

tecnológico é cada vez mais valorizado. Neste sentido, a Educação em Ciências enfrenta 

um desafio contemporâneo voltado para a construção de conhecimentos que contribuam 

para a formação de cidadãos críticos. Para tanto, torna-se necessário o desenvolvimento 

profissional dos professores, a fim de que os conhecimentos científicos sejam discutidos 

e que o Ensino de Ciências realize-se com qualidade (SILVA; BASTOS, 2012, p. 150).  

O homem, ao logo de sua historia, construiu um conhecimento que permitiu o 

mesmo entender sua existência e melhorar a sua vida em todos os aspectos, a partir de 

então passou a sistematizá-lo, isto de acordo com suas necessidades, ou seja, a intenção 

era compreender, de forma racional, suas descobertas, aprendizado e repassar o que 

construiu. 

Partido deste pressuposto é que se passou a entender a importância do ensino de 

ciência, especialmente no processo didático de ensino e aprendizagem, que é tão 

fundamental na área de educação pedagógica e que requer dos educadores um 

desempenho ainda maior, pois quando se fala em ciência, lembra-se de descoberta de 

algo a ser desvendado levando em consideração o lógico e o racional. Este processo 

deve está ligado a uma ação prazerosa por parte dos alunos e o educador deve 

proporciona a ele uma atitude de buscar aprender cada vez mais. (TOPIA; MONTEIRO, 

2003, p. 10). 

“Os professores notam a carência e interesse e motivação de seus alunos em 

aprender. Os autores relatam que, quando os alunos descobrem o lado bom de 

cada matéria, ele irar desfrutar disso aprendendo; para os autores “o que 

emociona e o que faz ter prazer é experiência de aprender e descobrir, 

enfrentando os desafios que podem conduzi-lo a tais resultados”.  
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Uma preocupação central dos professores que trabalham com o ensino de 

Ciências deve ser sem dúvida alguma, o uso correto e preciso da terminologia cientifica. 

Os conceitos científicos necessitam ser abordados pelo professor em sala de aula e pelos 

livros didáticos com correção. Isso pode envolver dois tipos de problemas: em primeiro 

lugar, é preciso, muitas vezes, que sejam feitas aproximações para que determinados 

conceitos possam ser trabalhados de acordo com o nível de escolaridade dos alunos, ou 

seja, eles não podem ser tratados, principalmente no Ensino Fundamental, no nível de 

profundidade característico do conhecimento cientifico formal. Em segundo lugar, é 

preciso estar atento aos diferentes, significados que determinados conceitos possam ter 

em contextos diferentes, uma vez que muitos termos e expressões são utilizados na 

Ciência e também na linguagem do dia a dia, mas com conotações distintas.  

Mas qual seria o conceito ideal para o termo em questão, especialmente nesta 

etapa de ensino? (MARTINS, 2010, pag. 13) declara que: 

“Nas diversas Ciências da natureza, é comum encontrarmos termos e 

expressões que são compartilhados entre a linguagem cientifica e a 

linguagem que usamos no dia a dia. O processo de construção histórica do 

conhecimento cientifica evidencia que a ciência apropriou-se e transformou – 

conceitos presentes na linguagem cotidiana.” 

A Ciência faz parte de nossa cultura, não é um conhecimento à parte, isolado. 

Nesta etapa de ensino, Ciência é tudo aquilo capaz de ser entendido pelos alunos em 

fase da descoberta do novo. Paralelo a isso, Chassot (1993) coloca que a utilidade do 

que se ensina, sobretudo nas áreas de Ciências, não é só um problema da escola e sim 

do país. Se o ensino de Ciências não faz sentido para os estudantes, como teremos uma 

geração de novos cientistas? Como conseguiremos num mundo globalizado competir 

com as outras potências, tecnologicamente e economicamente se desde a base da 

educação estamos equivocados. 

Cabe aqui o educador saber trabalhar, de maneira clara, a conceituação do termo 

“Ciência” usando a criatividade e os meios didáticos que lhes são viáveis para facilitar a 

compreensão por parte de seus alunos do que seria Ciência e os conteúdos referentes à 

matéria. Com a compreensão correta seus alunos iram entender que o ensino de Ciência 

é de suma importância para o seu dia a dia. PIAGET (1972, p. 1765) mostra que:  
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[...] fazer é compreender em ação uma dada situação em graus suficiente para 

atingir os fins propostos, e compreender é conseguir dominar, em 

pensamento, as mesmas situações até poder resolver os problemas por elas 

levantados, em relação ao por que e ao como das ligações constante e , por 

outro lado, utilizadas na ação[..]. 

 

Aprender Ciência envolve, em larga medida, aprender a se comunicar com as 

linguagens das ciências. Por isso, é importante que a sala de aula seja um espaço em que 

os estudantes possam se expressar, confrontar explicações e examinar pontos de vistas 

(MARTINS, 2006). 

É inegável que a importância do Ensino de Ciências, nas séries iniciais do ensino 

fundamental, possibilita ao aluno a caminhar em novos caminhos em busca de um 

aprendizado lógico e racional, permitindo entender o mundo em que vive. O professor 

que trabalha com as séries iniciais tem uma grande responsabilidade nas mãos, pois, 

além da disciplina de Ciências, ele é responsável pelo ensino de todas as outras áreas do 

conhecimento. A partir disso, é muito importante que o professor busque alternativas 

metodológicas para aprimorar o ensino de todas as disciplinas, visando a atrair o 

interesse dos alunos e a potencializar o aprendizado. Berutti e Nardelli (1965, p.18), 

colocam:  

 

“Visto sob estes aspectos, o ensino de Ciências representa contribuição 

inestimável na educação de nossas crianças. Não pode, pois, ser considerada 

matéria de menor importância entre as outras do currículo escolar. Isto 

porque não vai proporcionar, apenas, a aprendizagem de simples fatos 

científicos, mas, sim procurar tornar a criança uma pessoa bem informada 

sobre o mundo que o cerca, capaz de compreender os problemas e de 

procurar solucioná-los da maneira mais eficiente.” 

 

O aprendizado de Ciências nas séries iniciais do ensino fundamental é 

dificultado devido a falta de integração entre várias disciplinas existentes no currículo 

escolar, além da falta de interação do próprio conteúdo ministrado. Essa integração 

depende de vários fatores tais como: a natureza da própria disciplina, as características 

dos alunos, a formação do professor e até mesmo das condições físicas onde ocorra o 

processo ensino-aprendizado (KRASILCHIK, 2004). 
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Neste sentido é que a proposta do uso do lúdico, na sala de aula, é uma das 

metodologias que pode facilitar o aprendizado dos alunos, pois possibilita a 

compreensão dos conteúdos que o professor está repassando em sala de aula, mas 

também é uma maneira prazerosa de se aprender despertando o interesse do alunado em 

busca de novos conhecimentos. Vale lembrar que através desta metodologia o professor 

pode despertar a curiosidade para uma situação-problema, em que ele será o responsável 

pelas respostas da situação, de forma que ele se sinta estimulado a procurar uma 

explicação científica para esclarecer determinado conceito ou fenômeno científico 

(VERRI, 2009). 

 

2.2. Formação dos Professores de Ciências 

A formação dos professores de Ciências, geralmente, tem sido pensada como 

uma tentativa de produzir um profissional que incorpore traços ideais selecionados a 

partir de uma reflexão teórica sobre o tema. Tem-se como perspectiva a construção de 

novas estratégias para a formação de recursos humanos para a educação de forma a 

incorporar as mudanças dos sistemas produtivos que exigem um novo perfil profissional 

capaz de localizar os desafios mais urgentes de uma sociedade “multimídia e 

globalizada”, em que o rápido desenvolvimento, científico e tecnológico, impõe uma 

dinâmica de permanente reconstrução de conhecimento, saberes, valores e atitudes 

(VILLANI, 2002, p. 215). 

Cabe ao professor questionar as visões de ciência que são abordadas na escola de 

maneira repetitiva, dogmática e acrítica, visando ao rompimento com essas visões 

simplistas sobre o Ensino de Ciências vinculadas ao senso comum (CARVALHO; GIL-

PÉREZ, 1993, p. 28). Pensar ou discutir a formação docente para o Ensino de Ciências 

significa perceber que a valorização do conhecimento científico e tecnológico pela 

sociedade contemporânea exige do professor a realização de um trabalho que rompa 

com os conceitos que lidam com as Ciências de forma dogmática, acrítica e 

descontextualizada da realidade global, a fim de que ele possa contribuir para a 

formação de cidadãos críticos, alfabetizados cientificamente (GARCIA, 2013). 

O professor, como profissional da educação deve ser capaz de atuar na docência, 

na gestão de processos educacionais e na construção e propagação do conhecimento 

científico. Nesse sentido, a sua formação deve visar à articulação de estudos teóricos e 
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de atividades práticas envolvendo o cotidiano das escolas, bem como os processos de 

investigação/pesquisa educacional. A docência, por isso, não pode ser confundida, tanto 

em processos educativos escolares como não escolares, com a utilização de métodos e 

técnicas pedagógicos, descontextualizados de realidades sócios históricos, políticas e 

econômicas. Mas, ela deve ser constituída, também, por conhecimentos oriundos de 

diferentes tradições culturais e das ciências, e também de valores, atitudes e princípios 

éticos (GARCIA, 2013).  

Essa disciplina nas séries iniciais do ensino fundamental é ministrada por 

professores com ampla formação, o que chamamos de polivalente. Esse profissional é 

formado no curso Normal superior ou Pedagogia ou com o ensino médio com 

habilitação em docência. Isso porque se entende por muitas instituições de ensino, que 

esse profissional tem habilidades didáticas próprias para essa faixa etária. No entanto, se 

esse professor não estiver por dentro das peculiaridades dessa disciplina pode torná-la 

cansativa e cair ao desgosto dos alunos e mais do que isso, eles podem não entender seu 

papel na sua vida cotidiana. Sobre isso, Waldow e col. (2006, p. 469) discorrem: 

 [...] A metodologia utilizada pelo professor irá influenciar grandemente em 

todo esse processo (de aprendizagem). O uso de metodologias alternativas 

pode contribuir para a superação de certas dificuldades de aprendizagem [...].  

 

2.3. Atuação dos Professores frente aos desafios de ensinar Ciências 

O processo de ensino-aprendizagem da disciplina Ciências interpassa várias 

problemáticas, desde a desvalorização da disciplina por muitos docentes, discentes e 

sistemas de ensino até os recursos materiais e metodológicos empregadas para facilitar 

esse processo.  

Quando vistas apenas como um componente a mais no currículo, essa disciplina 

é proposta para os educandos de forma simplória o que não contribuir para o 

fortalecimento do papel da mesma no desenvolvimento do individuo em meio à 

sociedade. Segundo, (POZO; CRESPO, 2009, p. 17); 

 

[...] Como consequência do ensino recebido os alunos adotam atitudes 

inadequadas ou mesmo incompatíveis com os próprios fins da ciência, que se 
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traduzem, sobretudo em uma falta de motivação ou interesse pela 

aprendizagem desta disciplina [...]. 

 

Estabelecer um sentido para o ensino além de repassar apenas o que propõe o 

currículo escolar é um desafio significativo para o educador. Os professores formados 

devem estudar maneiras de superar esse desafio, instruindo-se de didáticas e 

metodologias que incentivem a apreciação da disciplina e a aplicabilidade da mesma na 

vida cotidiana, fortalecendo a perspectiva de que o educador preparado pode contribuir 

para mudar essa realidade que se faz presente. Nesse tocante, o professor se remete 

quase sempre a questionar o seu principal objetivo de trabalho: o saber. Dentre as 

principais indagações pode-se citar: O que ensino é útil? Ensino só porque está no 

currículo? Será que ensino de forma correta?  

Sobre este tema (NUNES, 2003, p. 22), coloca: 

[...] O desafio no ensino das ciências parece ser menos o de modernizar os 

conteúdos específicos e mais o de levar os estudantes à compreensão de 

como as ciências funcionam, dos seus processos de trabalho, das suas 

questões epistemológicas sociais. Essa nova direção dada ao Ensino de 

Biologia, da Física, da Química e Ciências afins precisa da contribuição das 

ciências Humanas e sociais. Por esse motivo, conhecer a história do campo 

disciplinar é uma necessidade para o professor que quer mostrar que a ciência 

à qual ele se dedica está viva e que é possível construir uma ponte entre os 

saberes particulares e conhecimento global [...]. 

 

 Por outro lado se o professor apenas “cumpre o programa”, numa tarefa 

mecânica de apenas “de realizar o trabalho” ele abre mão do aspecto importante da 

profissão: seu papel político na sociedade, pois dentre outras coisas ele é gerador do 

conhecimento, demonstrando a importância do seu significado. Se a própria escola visa 

apenas cumprir o seu papel legal, sem possibilitar a melhoria do seu papel na sociedade, 

o trabalhado docente ficará também prejudicado. Se a escola não tem como principal 

objetivo político e ideológico promover o saber, todos que estão nela terão dificuldade 

em ensinar. “Quebrar esse círculo vicioso” é uma das principais dificuldades do ensino 

do Brasil. Frente a esses desafios cabe ao professor ter uma visão política sobre sua 

prática, pois se a sociedade não contribuir para a sua atuação, poucas mudanças poderão 

ocorrer no ensino (PINTO, 2010). 
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2.4. A importância de Novas Práticas Pedagógicas no Ensino de Ciências 

A pesquisa das concepções dos professores sobre modelos metodológicos tem 

sugerido a urgência e a necessidade de repensar as grandes linhas que têm balizado a 

pesquisa de metodologias de ensino de ciências. 

Particularmente, no que tange à Biologia, existem conteúdos abordados no 

Ensino Médio que são difíceis de serem ministrados (CAMPOS et al., 2003) como 

Embriologia, Genética e Bioquímica, e que se relacionam diretamente a temas 

polêmicos discutidos dentro e fora do ambiente escolar, como pesquisas com células-

tronco, clonagem e utilização de organismos transgênicos (PEDRANCINI et al., 2007). 

Mas no que se refere às séries iniciais do Ensino Fundamental a principal 

problemática é a objetividade com a qual muitos professores trabalham essa disciplina, 

não levando em consideração a prática ou a visibilidade da mesma pelos assuntos 

teóricos, já que isso faz toda a diferença na percepção dos educandos nessa faixa etária 

de idade. (PIMENTA 2005, p.26) afirma [...] O saber docente não é formado apenas da 

prática, sendo também nutrido pelas teorias da educação [...].  

Os jogos, nesse contexto vêm como uma dessas metodologias, ou seja, tem a 

capacidade de ajudar nessa facilitação do processo de ensino-aprendizagem. Os jogos e 

as brincadeiras são estratégias metodológicas que proporcionam uma aprendizagem 

concreta por meio de atividades práticas. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1997, p. 90):  

“No jogo, mediante a articulação entre o conhecimento e o imaginado, 

desenvolvem- se o autoconhecimento – até onde se pode chegar – e o 

conhecimento dos outros – o que se pode esperar e em que circunstâncias. 

(...) Por meio dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações que se 

repetem, mas aprendem a lidar com símbolos e a pensar por analogia (jogos 

simbólicos): os significados das coisas passam a ser imaginados por elas.” 

 

 Nesta perspectiva, Campos e col. (2003) consideram a utilização dos jogos 

didáticos uma alternativa viável e interessante para preencher as lacunas deixadas pelo 

processo de transmissão-recepção de conhecimentos. Tornando-se uma ferramenta para 
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melhorar o desempenho dos estudantes em alguns conteúdos de difícil aprendizagem 

(ZANON et al., 2008). 

2.5. A importância do lúdico nas Atividades Pedagógicas do Docente 

Etimologicamente, o termo lúdico deriva do latim, ludus, e está relacionado às 

brincadeiras, jogos de regras, recreação, teatro e as competições. O lúdico é mais antigo 

do que a própria cultura e está presente não só na espécie humana, mas também em 

várias outras espécies de animais onde, segundo Piaget (1975), ela é de origem reflexa 

ou instintiva.  

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não pode 

ser vista apenas como diversão. Piaget (1978) diz que a atividade lúdica é o berço 

obrigatório das atividades intelectuais da criança. Estas não são apenas uma forma de 

desafogo ou entretenimento para gastar energia das crianças, mas meios que contribuem 

e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Ele afirma que: 

 

O jogo e o brincar, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício 

sensório-motor e de simbolismo, proporciona uma assimilação da real a 

atividade própria, fornecendo a esta seu alimento necessário e transformando 

o real em função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os métodos 

ativos de educação das crianças exigem todos que se forneçam as crianças 

um material conveniente, a fim de que, jogando e brincando, elas cheguem a 

assimilar às realidades intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores a 

inteligência infantil. (PIAGET, 1976, p.160).  

 

O desenvolvimento do lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento social, 

pessoal e cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara para um estado interior 

fértil, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e construção do 

conhecimento (ALMEIDA, 2006). 

Segundo Piaget (1975), os conhecimentos cognitivos acontecem em estágios 

bem definidos que devem ser considerados pelo professor no momento de planejar a 

aula. Considerando essas características do meio cognitivo, é importante que o educador 

selecione a maioria ou todos os conteúdos e as atividades e exercícios para atrair o 

alunado levando em consideração sua a faixa etária. 

Para se compreender a importância do lúdico como uma prática pedagógica, é 

necessário entender a escola como um espaço cultural, democrático e universal de 
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ensinar, com a sua principal função de socialização dos conhecimentos. Percebendo a 

escola como um meio facilitador da inclusão daqueles que tem necessidades educativas 

especiais, se torna mais fácil dimensionar a importância do lúdico no crescimento 

intelectual do alunado. A Declaração de Salamanca (Espanha, 1994), pressupõe que toda 

criança tem direito a educação fundamental e deve ser dada a oportunidade de atingir e 

manter o nível de aprendizagem.  

 

“O que a criança é capaz de fazer hoje em cooperação, será capaz de fazer 

sozinha amanhã. Portanto o único tipo positivo de aprendizado é aquele que 

caminha à frente do desenvolvimento servindo-lhe de guia; deve-se voltar 

não tanto para as funções já maduras, mas principalmente para as funções em 

amadurecimento.” (VYGOTSKY, 1999, pag. 129-130).  

 

Partindo desse pressuposto é preciso que o educador faça que esse direito de 

educação e aprendizagem seja promovido em sala de aula, não permitindo que haja a 

exclusão de alguns indivíduos no ambiente escolar. Mendonça (2010) reafirma a 

importância do espaço em sala de aula para o crescimento e o desenvolvimento do 

aluno, pois é de grande responsabilidade e relevância que o professor possibilite um 

ambiente de reflexão e autonomia critica e intelectual do mesmo.  

 

“A sala de aula é um espaço de reflexão, discussão sobre ensino e 

aprendizagem e aperfeiçoamento do professor na medida em que ele busca 

explorar novas formas de ensinar e alcançar o objetivo de um determinado 

conteúdo.” (Mendonça, 2010, p.142).  

 

No contexto escolar no ensino regular, nem todos aqueles que apresentam 

necessidades educativas especiais são pessoas com deficiência. Existem casos de alunos 

com problemas e dificuldades no processo de aprendizagem, sendo classificado como 

um dos inúmeros responsáveis pelo “fracasso escolar”, decorrentes de vários fatores, 

muitas das vezes, ligados às condições socioeconômicas e/ou pedagógicas 

desfavoráveis. (FERREIRA, 2003).  

O lúdico pode ser utilizado como promotor da aprendizagem nas práticas 

escolares, possibilitando a aproximação dos alunos ao conhecimento científico. Neste 

sentido, ele se constitui um importante recurso para o professor desenvolver a 

habilidade de resolução de problemas. (CAMPOS, 2003).  
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De acordo com as diretrizes curriculares de Ciências para o Ensino 

Fundamental, o lúdico deve ser considerado nas estratégias de ensino independente da 

série e da faixa etária do estudante, adequando encaminhamento, linguagem e recursos 

utilizados como apoio (BRASIL, 1998). 

Piaget (1975), explica que o desenvolvimento cognitivo é um processo contínuo, 

que depende da ação do sujeito e de sua interação com os objetos. Se a educação tem 

como objetivo promover este desenvolvimento, ela deve proporcionar o crescimento do 

aluno por seus próprios meios, oferecendo condições para que isso ocorra. Portanto, 

cabe ao professor desenvolver novas práticas que permitam aos alunos um melhor 

aprendizado utilizando-se de metodologias apropriadas no sentido de fazer o aluno 

encontrar suas próprias respostas e construir soluções para os problemas apresentados. 

 

2.6.  Jogo na Educação 

A relação entre o jogo e a educação vem de muito longe. Estes sempre marcaram 

presença nas diferentes épocas e foram objeto de estudo ao longo dos tempos, o que nos 

permite hoje compreender melhor os aspetos históricos dos jogos (BARATINA, 2012). 

Segundo Kishimoto (2005), que elaborou um estudo sobre os aspetos históricos 

do jogo e sobre os estudiosos que mais ênfase deu ao jogo como ferramenta a utilizar 

para educar a criança. Fazendo assim, uma viagem pela história do jogo pode verificar 

que na Grécia antiga, já Platão dizia que os jogos educativos deveriam fazer parte dos 

jogos de deporto estavam em evidência, daí o filósofo dar grande valor moral e 

educativo. 

Entre os egípcios, romanos e maias, os jogos eram usados para transmissão de 

conhecimentos e valores, das gerações mais antigas para as gerações mais novas. No 

século XVI, os humanistas deram novo valor aos jogos educativos e desenvolveram 

novas propostas pedagógicas com a utilização dos jogos e brinquedos (BARATINA, 

2012, p. 35). 

No século XX os pesquisadores Vygotsky e Piaget debruçaram-se sobre os 

jogos. Vygotsky (1896 – 1934) considerava a brincadeira como resultada das 

influências sociais que a criança vai recebendo através do contato com o meio 

envolvente. Piaget (1896 – 1980) via os jogos como meio para o desenvolvimento 

intelectual. À medida que a criança cresce, os jogos tornam-se mais significativos e vão 

se transformando em construções adaptadas.  
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Sendo assim, as crianças tiveram ao longo dos séculos vários conceitos que lhes 

atribuíam ou não o devido valor; também os jogos e brinquedos nem sempre tiveram a 

mesma importância. Há tempos atrás eram dados como supérfluos e eram considerados 

objetos de distração e recreio. Foi devido a esta nova imagem da criança na sociedade 

que o jogo e o brinquedo passaram a ter valor educativo (BARATINA, 2012, p. 36). 

A educação lúdica esteve em todas as épocas, povos, contextos de inúmeros 

pesquisadores, formando, hoje, uma vasta rede de conhecimentos ao só no campo da 

educação, da psicologia, fisiologia, como as demais áreas do conhecimento 

(KISHIMOTO, 2005, p. 31). 

 

“Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento social, físico, intelectual e 

afetivo; é através das atividades lúdicas que a criança desenvolve a expressão 

oral e corporal, integra-se na sociedade e constrói o seu próprio 

conhecimento.” 

 

 

2.7.  O papel do educador perante o jogo 

Todos nós sabemos que o profissional da educação tem um papel fundamental 

no desenvolvimento da criança. Cabe a ele, proporcionar um ambiente estimulante que 

forneça experiências enriquecedoras e divertidas; a fim de ajudar a criança a 

desenvolver as suas capacidades e a melhorar a sua autoestima.  

Apesar de algumas instituições buscarem novas metodologias com o propósito 

de reformulação do sistema escolar, muitas ainda estão focadas no ensino tradicional, 

que têm o professor como o centro, o sujeito ativo, responsável pela transmissão do 

conhecimento de forma mecânica; e o aluno, o sujeito passivo, que não pode contestar 

ou participar, apenas decorar o conteúdo aplicado pelo professor. O professor deve atuar 

como mediador do processo ensino aprendizagem; o ensino deve estar centrado no 

aluno, ou seja, o ensino que leva o aluno a construir seu próprio conhecimento 

(CARVALHO, 2003). 

A prática pedagógica dos professores assim como o seu papel, que são produtos 

fundamentais da sua formação, pré e pós-universitária, em especial todos os níveis de 

ensino. É algo muito questionado nestes últimos anos, pois este tem que aprimorar cada 

vez mais a sua prática em função de vários fatores tais como: a tecnologia avançada, 

incentivo à produção de conhecimento, o ensino pela pesquisa, habilidade de trabalhar 
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em grupo e se manter informado das exigências do mercado de trabalho que também 

estão em constante mudança (BARATINA, 2012) 

Os conhecimentos têm um caráter de caducidade, ou seja, o que aprendemos 

num determinado momento da nossa vida tem uma utilidade relativa em função dos 

avanços do conhecimento produzido pela investigação, o que nos obriga, mais do que 

nunca, a uma atualização constante (GARCIA, 1999). 

Como a mudança do papel dos professores está relacionada com as mudanças 

paradigmáticas, estes não podem entrar no paradoxo de superar a sua prática 

conservadora, e ficarem com as mesmas atitudes e posturas diante seus alunos. Tendo 

em consideração a isso: 

 

“O ambiente de aula deve passar por uma mudança no seu significado, 

deixando de ser um local aonde os alunos vão para apenas ouvir o professor, 

para se transformar num lugar de trabalho de produção de conhecimento ou 

num hábitat natural de pesquisa.” (MENDONÇA, 2010, p.143) 

 

Essa rigidez de pensamento de alguns docentes deve-se ao ensino conservador, 

onde o aluno era um agente passivo e se limitava a ouvir, o professor não precisava 

inovar só lhe bastava uma básica metodologia de ensino que em seu olhar, a educação já 

estava acontecendo no meio escolar. Porém ao longo do tempo através dos avanços já 

citados, tornam necessárias mudanças na atitude do professor perante a sala de aula, 

buscando refazer ou até mesmo introduzir novos métodos pedagógicos, como já foi 

descrito ao longo do texto, o jogo tem a finalidade introduzir uma nova forma de 

aprender e de estimular o alunado a buscar o conhecimento educacional, social e 

psicológico (PINTO, 2010). 

 

[...] a capacidade de planejar as atividades que são realizadas, controlar suas 

execuções e avaliar seus resultados para detectar erros, modificar a atuação, 

conhecer as suas peculiaridades e o potencial é de grande relevância para o 

aprendizado do aluno [...].  

 

Com o surgimento de um novo jeito de ensinar, em contrapartida um novo jeito 

de apreender, onde a criança passa a ter um papel mais ativo (FORTUNA, 2000). De 

uma forma espontânea, através do brincar, do jogar e do lúdico, as crianças adquirem 

novos conhecimentos.  
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A utilização dos jogos no ensino veio trazer mudanças na postura do professor 

perante o ensino, o seu papel passa de transmissor (orador) de conhecimento para 

observador, para mediador e até mesmo de incentivador da aprendizagem. 

Reconhecendo que através do brincar, o educador tem a oportunidade de conhecer o 

nível de desenvolvimento das suas crianças; cabe-lhe a ele preparar um ambiente para 

proporcionar o jogo com materiais que despertem a curiosidade e proporcionem a 

autonomia e a criatividade. Para que os jogos e brincadeiras tenham sua eficácia 

esperada é preciso um planejamento organizado da atividade, contendo objetivos e 

metas para que o jogo não passe a uma atividade perdida e sem fundamentos, para que o 

processo de ensino-aprendizagem aconteça (BARATINA, 2012, p. 53). 

É importante que sempre que for possível, o professor deve entrar nas 

brincadeiras das crianças e questioná-las sobre as mesmas, a fim de obter informações 

para enriquecer futuras brincadeiras. O educador desempenha um papel diferente no 

decorrer do jogo, pois existem momentos em que observa outros, orienta e dirige. É de 

grade relevância enfatizar que o professor no jogo espontâneo é apenas observador, no 

jogo dirigido deve explicar claramente as regras e participar para servir de modelo 

(BARATINA, 2012, p. 54). 

O papel do educador rodeia-se em procurar meios que facilitem novos 

conhecimentos, deve-se entrar no mundo imaginário da criança, e isso só é possível 

através da observação. Através da observação de uma simples brincadeira, o professor 

tem acesso a informações preciosas para a sua prática, pois para além de ser um 

orientador também deve ser um desafiador, aumentando o grau de dificuldade do jogo 

de forma a torná-lo mais interessante para que haja uma maior aprendizagem. 

É de suma importância garantir e oferecer ao educador uma formação lúdica 

para que o mesmo possa ter uma prática educativa com sucesso em sua sala de aula. 

(SANTOS 2010, pag.109): 

 

“A esperança de uma criança, ao caminhar para a escola é encontrar um 

amigo, um guia, um animador, um líder; alguém muito consciente e que se 

preocupe com ela e que a faça pensar, tomar consciência de si e do mundo e 

que seja capaz de dar-lhe as mãos para construir com ela uma nova história e 

uma sociedade melhor.” 
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2.8  A importância do Jogo no desenvolvimento da Criança 

 

Vigotsky (1987), através de suas pesquisas discorre que o significado do jogo 

varia de acordo com o ponto de vista, no que se refere de uma criança para um adulto, 

pois, mesmo inserida no mundo do adulto, a criança forma seu pequeno mundo, no 

qual, através daquilo que cria em suas brincadeiras, estabelece suas relações. Portanto, o 

jogo é um fator que compõe o desenvolvimento do pensamento, pois, além de ser para a 

criança uma ferramenta de conhecimento do mundo, sua evolução acontece 

acompanhando e interagindo com o próprio desenvolvimento da inteligência.  

Para Gardner (1994), o propósito da escola deveria ser o de desenvolver essas 

inteligências e ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos de ocupação adequados ao 

seu espectro particular de inteligência. O autor propõe uma escola centrada no 

indivíduo, voltada para um entendimento e desenvolvimento do perfil cognitivo do 

aluno. 

Ao analisar a escola nos dias atuais pode se observar que uma grande maioria 

está vivendo um colapso no ensino, devido às transformações do mundo ao desdobrar 

do tempo; a criança quando tem o primeiro contato com a escola já vem sobrecarregado 

de informação sendo ela verdadeira ou não, a escolar em cumprimento do seu papel vai 

organizando esses primeiros conhecimentos (BARATINA, 2012). 

Ao criar e recriar uma atividade lúdica, a criança desempenha papéis e 

comportamentos dos adultos, onde experimentam valores, hábitos, atitudes e situações 

para as quais na vida real não está preparada, dando-lhes significados imaginários 

(BARATINA, 2012). 

Desta forma, consoante a percepção que a criança tem do objeto atribui-lhe um 

significado. Segundo o psicólogo Vygotsky (1989), a ação imaginária criada pelo jogo, 

favorece o desenvolvimento do pensamento abstrato e o amadurecimento das regras 

sociais. É a ação da criança neste mundo imaginário que cria uma zona de 

desenvolvimento, o autor, nas suas pesquisas sobre o jogo e brincadeiras definiu como 

Zona de Desenvolvimento Proximal, que de acordo com o psicólogo é a distância entre 

o desenvolvimento real e o potencial que está quase adquirido.  

Através do jogo a criança consegue definir e assimilar os conceitos existentes 

nas disciplinas de ciência e assim criar situações que desenvolvam a sua atuação de 

situações reais. Para Vygotsky (1989), o jogo aparece no mundo imaginário e contribui 
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para o desenvolvimento do sujeito onde as interações sociais levam a uma 

aprendizagem. E essa aprendizagem e desenvolvimento são de suma importância para o 

crescimento intelectual da criança. A ideia defendida por ele é que o jogo é resultado da 

ação social, isso confirmado em sua teoria, onde ele dá valor ao jogo como um grande 

desenvolvimento ao fator social na criança. 

 

2.9. O Uso de Jogos em Sala de Aula  

Em relação à sala de aula, onde o jogo vai ser aplicado, se faz necessário todo 

um preparo para ele ser desenvolvido, ou seja, o preparo deve ser antes e depois do 

jogo, para que aconteça de fato e estimule a aprendizagem de uma forma diferente. 

Na sala de aula, que é o ambiente onde os alunos esperam surpresas, novos 

conhecimentos; é o lugar onde vão existir os primeiros contatos sociais, entre a criança 

e o mundo. O Ensino de Ciências na escola primária pode realmente adquirir um 

aspecto lúdico, envolvendo as crianças no estudo de problemas interessantes, de 

fenômenos que as rodeiam em seu cotidiano (ALMEIDA, 1993). 

Mendonça (2010) reafirma a importância do espaço em sala de aula para o 

crescimento e o desenvolvimento do aluno, pois é de grande responsabilidade e 

relevância que o professor possibilite um ambiente de reflexão e autonomia critica ao 

mesmo. 

“A sala de aula é um espaço de reflexão, discussão sobre ensino e 

aprendizagem e aperfeiçoamento do professor na medida em que ele busca 

explorar novas formas de ensinar e alcançar o objetivo de um determinado 

conteúdo.” (MENDONÇA, 2010, p.142) 

 

Ensinar Ciências não se restringe a transmitir informações ou apresentar apenas 

um caminho, mas é ajudar o aluno a tomar consciência de si mesmo, dos outros e da 

sociedade. É oferecer várias ferramentas para que ele possa escolher entre muitos 

caminhos, aquele que for compatível com seus valores, sua concepção de mundo e com 

as adversidades que irá encontrar ao longo de sua vida. Neste sentido, o professor 

precisa deixar de ser um mero transmissor de conhecimentos científicos e agir como 

investigador, das ideias e experiências de seus alunos.  
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Ele precisa reconhecer os alunos como construtores de seus saberes, a partir de 

suas atividades propostas que devem ser coerentes com a atividade científica, pois para 

eles não tem sentido os modelos baseados somente na explicação do professor e na 

realização de exercícios de fixação (OLIVEIRA, 1993). 

Segundo Sanmarti (2002), para que ocorra uma aprendizagem significativa deve 

ser oferecida aos alunos uma quantidade diversificada de tarefas e, por isso, o professor 

deve conhecer muitas técnicas e recursos. Esta perspectiva do ensino de Ciências pode 

ser observada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), ao considerar que é 

imprescindível no processo de ensino aprendizagem o incentivo às ações de curiosidade, 

de respeito à diversidade de opiniões, à constância na busca e compreensão das 

informações das provas obtidas, de valorização da vida, de preservação do ambiente, de 

apreço e respeito à individualidade e a coletividade.  

Para atingir estes objetivos se faz necessário que o professor procure tornar suas 

aulas mais dinâmicas e atraentes, de maneira que o aluno perceba-a como um momento 

em que ele está aprendendo e vivendo algo novo, não separado de sua realidade. Torna-

se imprescindível o emprego de atividades que fujam do tradicional esquema das aulas 

teóricas, dentre estas atividades podem ser empregadas àquelas que possuem caráter 

lúdico (BARATINA, 2012). 

O jogo com isso propõe uma atividade física e mental que desenvolve diferentes 

capacidades. Almeida (2003, p. 119) relembra que os jogos não são fins, mas meios que 

completam e devem ser somados ao trabalho do educador e para facilitar a aplicação 

dos jogos visando o desenvolvimento de diferentes capacidades. 

 

2.10.  Teoria dos jogos 

O termo jogo pode ser entendido de diferentes formas, dependendo do local, 

época e sociedade a que se refere. Dentro do contexto escolar, provém de uma 

complexidade, devido à distinção dos indivíduos em um mesmo espaço, possuem 

diferentes visões sobre o tema. A visão do termo jogo, para um aluno possivelmente 

será diferente do professor. Mas observando em um termo educacional, o educador pode 

dilatar o entendimento convencional sobre o que pode ser um jogo, especialmente a sua 

utilidade em seu trabalho (PINTO, 2009, p. 35).  

Dentro da psicologia educacional existi vários teóricos que enfatizam a 

utilização do jogo como um importante auxiliador no processo educacional. Ao 
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discorrer de uma forma mais aprofundada sobre “Adesão do lúdico no ensino”, Piaget 

(1990), Vygotsky (1989) e Wallon (1981), propõem questionamentos que são 

consideráveis no que diz respeito à importância do lúdico no ensino aprendizagem. Seus 

argumentos foram tão importantes que, ao longo do tempo, obtiveram grandes 

popularidades nos campos educacionais, devido as suas importantes contribuições. 

Além disso, contribuem significativamente no desenvolvimento didático do docente. 

Para a criança o jogo não é uma lembrança simples do vivido, mas uma 

transformação de uma nova realidade (mundo) que corresponde às exigências da 

criança, onde ela reproduz mais do que observou. Quando a criança joga utiliza 

conhecimentos que já adquiriu e constrói outros. Quando o autor se debruçou no estudo 

sobre os jogos pretendeu mencionar as características e analisar a sua importância e 

evolução no processo de desenvolvimento e aprendizagem (BARATINA, 2012). 

Portanto, para Vygotsky o prazer que a criança tem quando joga só é alcançado 

quando esta consegue um resultado favorável nas suas ações, caso contrário não sente 

prazer em jogar. Em relação ao assunto, o papel do professor seria o de identificar 

adequadamente o estágio de desenvolvimento do aprendiz e programar a aprendizagem 

de acordo com este estágio. A função da escola é de acordo com o teórico, observar o 

desenvolvimento e a aprendizagem e não acelerar este processo mais sim se adequar a 

cada estagio de desenvolvimento e o jogo vem como uma grande ferramenta, 

permitindo ao professor não só avaliar o que a criança consegue fazer sozinha, mas 

também o que está a ser consolidado no momento com a ajuda de terceiros. Deste 

modo, podemos evitar situações de fracasso e a rotulação, por vezes errada, de muitas 

crianças como sendo portadoras de problemas de aprendizagem (BARATINA, 2012). 

 

2.11.  O jogo na teoria de Jean Piaget  

 

Ao longo das suas pesquisas e obras sempre deu grande importância ao lúdico para 

o desenvolvimento infantil. Segundo o autor, o jogo é fundamental para o 

desenvolvimento da criança ao afirmar que a atividade lúdica é o berço das atividades 

intelectuais, sendo por isso indispensável à prática pedagógica (PIAGET, 1990). 

Segundo a teoria Piaget (1990) sobre o jogo, o início das atividades lúdicas está em 

sintonia com o desenvolvimento da inteligência, relacionando-se com os estágios do 

desenvolvimento cognitivo. Assim, cada etapa do desenvolvimento está relacionada a 

um tipo de jogo que acontece da mesma forma para todos os sujeitos. 
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Para Piaget (1990), a classificação dos jogos é feita segundo três classes que estão 

em relação estreita com três fases dos estágios de desenvolvimento defendidos por ele, 

como podemos verificar a seguir: 

 Fase sensório-motor (desde o nascimento até aos 2 anos): nesta fase a 

criança brinca sozinha e não utiliza as regras porque não tem a noção delas; 

 Fase pré-operatória (dos 2 anos aos 6/7 anos): surge o jogo simbólico 

quando a criança brinca e aos poucos o conceito de regra começa a aparecer nas suas 

brincadeiras;  

 Fase das operações concretas (dos 7 aos 11 anos): a criança nesta altura 

já é um ser social e quando joga em grupo a existência de regras é fundamental. 

Ao fazer todas essas observações sobre o jogo, Piaget (1990) classificou então os 

jogos segundo a evolução das estruturas mentais em três categorias e com as seguintes 

definições: 

 Jogos de exercício 

Tem como objetivo, a repetição de movimentos e gestos pelo simples prazer que 

a criança tem em executá-los, como por exemplo, emitir sons, agitar os braços e as 

pernas, andar, sacudir objetos, correr, entre outros. De acordo com autor Piaget (1990) 

essa modalidade de jogo ainda pode se dividir em jogos de exercícios sensório-motor e 

os jogos de pensamento, que subdividi-se em; 

- Jogos de exercícios simples: este tipo de jogos vão desde 1 mês até aos 18 

meses onde a criança reproduz um comportamento para se adaptar à realidade. Tem 

como característica principal o próprio prazer do funcionamento das estruturas já 

existentes. 

- Jogos sem finalidade: Neste jogo a criança a partir das ações adquiridas 

constrói outras novas para seu prazer, não tem só meramente a função do jogo anterior 

de repetir movimentos. 

- Combinações com finalidade: neste tipo de combinações as crianças procuram 

simplesmente divertir-se.  

A segunda categoria que divide os jogos de exercícios são os jogos de 

pensamentos: 

- Jogos de pensamento: segundo o autor, podemos encontrar as passagens do 

exercício sensório-motor, da inteligência prática e da inteligência verbal (Piaget, 1990); 

e dá o exemplo de quando uma criança está a fazer perguntas, simplesmente pelo 

simples prazer de interrogar (exercício simples); ou então inventa novas palavras 
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combinando sons sem finalidade (combinações sem finalidade); e ainda pode formular 

palavras pelo prazer que tem ao fazê-lo (combinações lúdicas de pensamento com 

finalidade).  

 Jogos simbólicos  

Aparece por volta dois a seis anos de idade, e tem como principal característica 

de acordo com Piaget (1990), “consiste em satisfazer o eu por meio de uma 

transformação do real em função dos seus desejos”, em outras palavras pode se 

explicar que a criança ver o jogo como uma realidade em si. 

Pode se constatar que neste estagio a criança não ver o jogo como um simples jogo, 

ela já faz uso da realidade para reproduzi-la através do jogo. Nos jogos de exercícios, 

percebe-se que não há estruturas lúdicas para a representação, aqui no jogo simbólico a 

criança está constantemente a representar fazendo a separação entre significante e 

significado (BARATINA, 2012). 

 

 Jogos de regras 

Surge entre os sete a 11 anos. Há uma drástica mudança de fase, onde a criança 

interiormente se contentava em repetir ou representar a realidade através do jogo 

imaginário, agora nesta fase a criança só achará interessante uma atividade que envolva 

jogos.  

As regras nos jogos têm a função de estimular para haja uma concentração no 

jogo e ao mesmo tempo regular o comportamento de todos que cercam o jogo. Se nas 

primeiras brincadeiras simbólicas o prazer está no processo; nos jogos com regras o 

prazer é alcançado nos resultados obtidos (BARATINA, 2012). 

Nesta categoria de jogos, o que a caracteriza é a existência de regras, criadas pelas 

crianças ou não, e a competição entre os sujeitos inerentes ao jogo. Contudo, o jogo de 

regras só aparece quando a criança deixa a fase egocêntrica e passa a ser social, 

desenvolvendo os relacionamentos socioafetivo que se prolongam por toda a vida. Para 

Piaget (1990), o jogo representa uma extrema importância no processo do 

desenvolvimento social, moral, intelectual e cognitivo; que o identificou e adequou a 

cada fase do desenvolvimento da criança. Assim, o jogo constitui uma condição para o 

desenvolvimento da criança, já que esta quando joga assimila e pode transformar a 

realidade (BARATINA, 2012). 
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2.12.  O Jogo na Teoria de Vygotsky  

 

O desenvolvimento humano, o aprendizado e as relações entre desenvolvimento e 

aprendizado são temas centrais nos trabalhos de Vygotsky (1989). Para o autor a 

brincadeira pode ter papel fundamental no desenvolvimento da criança. Seguindo a 

ideia de que o aprendizado se dá por interações, o jogo lúdico e o jogo de papéis, como 

brincar de “mamãe e filhinha” permite que haja uma atuação na zona de 

desenvolvimento proximal do indivíduo, ou seja, criam-se condições para que 

determinados conhecimentos e/ou valores sejam consolidados ao exercitar no plano 

imaginativo, capacidades de imaginar situações, representar papéis, seguir regras de 

conduta de sua cultura (BARATINA, 2012). 

 Em suas analises sobre o jogo captou e estabeleceu uma relação entre 

aprendizagem e o jogo, neste sentido ele relatou em sua teoria a contribuição favorável 

do jogo para o desenvolvimento intelectual, social e moral, isto é no desenvolvimento 

integral da criança. Em relevância ao assunto se percebe que para entender o 

desenvolvimento da criança, é necessário levar em conta as necessidades dela e os 

incentivos que são eficazes para colocá-la em ação. Vygotsky (1989) apresenta três 

características fundamentais sobre os jogos, que são: a imaginação, a imitação e as 

regras. 

A criança de acordo com a teoria do psicólogo avança devido as mudança nas 

motivações e incentivos, podemos citar como um exemplo: aquilo que é de interesse 

para um bebê não é para uma criança em uma idade, mas elevada. Pois uma criança 

muito pequena sempre deseja algo de imediato. Ninguém jamais encontrou uma criança 

com menos de três anos de idade que planejasse fazer algo específico em um futuro 

próximo. O intervalo entre o desejo e a satisfação é muito curto. Entretanto crianças um 

pouco maiores, em idade pré-escolar, já estão sujeitas a desejar algo impossível de ser 

realizado imediatamente. Vygotsky (1989) conclui que o brinquedo ou o jogo surge 

dessas necessidades não realizáveis de imediato. Eles são construídos quando a criança 

começa a experimentar tendências não realizáveis: para resolver a tensão gerada pela 

não realização de seu desejo, a criança envolve-se em um mundo ilusório e imaginário 

onde seus anseios podem ser realizados no momento em que quiser. Esse mundo é o 

brincar. 

 A imaginação vem como um processo psicológico novo para a criança. Para o 

autor, a imaginação surge originalmente da ação. Assim, podemos inverter a velha frase 
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que afirma que o brincar da criança é a imaginação em ação. A situação imaginária de 

qualquer brincar está incutida de normas de comportamento. Dessa forma, é possível 

concluir que não existe brinquedo sem regras, mesmo que não sejam as regras 

estabelecidas em primeiro plano; o brincar está envolvido em regras da sociedade. Por 

exemplo: a criança imagina-se como mãe de uma boneca; nesse brincar ela irá obedecer 

às regras do comportamento maternal. O papel que a criança representa e a relação dela 

com o objeto sempre derivarão das regras. Segundo (VYGOTSKY,1989, p. 67): 

 

“O jogo fornece um estágio de transição em direção à representação, desde 

que um objeto seja um pivô da separação entre o significado e o objeto real.”  

 

Para a criança o jogo não é uma lembrança simples do vivido, mas uma 

transformação de uma nova realidade (mundo) que corresponde às exigências da 

criança, onde ela reproduz mais do que observou. Quando a criança joga utiliza 

conhecimentos que já adquiriu e constrói outros. Quando o autor se debruçou no estudo 

sobre os jogos pretendeu mencionar as características e analisar a sua importância e 

evolução no processo de desenvolvimento e aprendizagem (BARATINA, 2012). 

Portanto para Vygotsky o prazer que a criança tem quando joga só é alcançado 

quando esta consegue um resultado favorável nas suas ações, caso contrário não sente 

prazer em jogar. Em relação ao assunto, o papel do professor seria o de identificar 

adequadamente o estágio de desenvolvimento do aprendiz e programar a aprendizagem 

de acordo com este estágio. A função da escola é de acordo com o teórico, observar o 

desenvolvimento e a aprendizagem e não acelerar este processo mais sim se adequar a 

cada estagio de desenvolvimento e o jogo vem como uma grande ferramenta, 

permitindo ao professor não só avaliar o que a criança consegue fazer sozinha, mas 

também o que está a ser consolidado no momento com a ajuda de terceiros. Deste 

modo, podemos evitar situações de fracasso e a rotulação, por vezes errada, de muitas 

crianças como sendo portadoras de problemas de aprendizagem (BARATINA, 2012). 

 

 

2.13.  O Jogo na Teoria de Wallon  

A gênese da inteligência para (Wallon, 1981) é genética e organicamente social, 

ou seja, "o ser humano é organicamente social e sua estrutura orgânica supõe a 
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intervenção da cultura para se atualizar". Nesse sentido, a teoria do desenvolvimento 

cognitivo de Wallon é centrada na psicogênese da pessoa completa.  

O autor reconstruiu o seu modelo de análise ao pensar no desenvolvimento 

humano, estudando-o a partir do desenvolvimento psíquico da criança. Assim, o 

desenvolvimento da criança aparece descontínuo, marcado por contradições e conflitos, 

resultado da maturação e das condições ambientais, provocando alterações qualitativas 

no seu comportamento em geral. Ele realizou um estudo que é centrado na criança 

contextualizada, onde o ritmo no qual se sucedem as etapas do desenvolvimento é 

descontínuo, marcado por rupturas, retrocessos e reviravoltas, provocando em cada 

etapa profundas mudanças nas anteriores. (WALLON, 1981). 

Na concepção de jogo apresentada por Wallon (1981) diz que toda a atividade 

exercida pela criança é lúdica, considerando mesmo a fase infantil sinônimo de lúdico. 

Sendo o jogo para ele uma atividade espontânea, livre, alega que todas as crianças 

devems ter a oportunidade de brincar, uma vez que é por meio do corpo que elas 

estabelecem o primeiro contato com o meio exterior; onde as aquisições motoras levam 

a um desenvolvimento. Para o autor, aprender a jogar com as outras pessoas, leva ao 

desenvolvimento da personalidade onde a sensibilidade, a afetividade e a parte 

emocional estão presentes neste ato (jogar). Ele classifica os jogos infantis em quatro 

categorias: Jogos funcionais, Jogos de ficção, Jogos de aquisição, Jogos de fabricação: 

 

 Jogos funcionais: 

Caracterizam-se pela exploração do corpo através de movimentos simples e 

pelos sentidos.  

 

 Jogos de ficção:  

Aparecem por volta dos 2 anos, onde passa a ter um novo sentido. A 

característica mais marcante neste tipo de jogos é a imaginação e o faz de conta, onde a 

criança a partir da realidade que a cerca passa a representar papéis do seu contexto 

social, como quando imita a mãe, a educadora, a pediatra, o pai, a profissão dos pais, 

através dos seus diálogos imaginários, dos sentimentos postos em jogo e das suas 

projeções, a criança passa a viver um Eu imaginário. No seu mundo imaginário a 

criança tem a liberdade para amar, rejeitar, castigar, cuidar, demonstrar os seus medos, 

conflitos e os seus desejos. 
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 Jogos de aquisição:  

Surgem quando a criança sente necessidade em conhecer e compreender o que a 

cerca. Começa por observar a mãe e a tocar-lhe para tomar consciência dos gestos e das 

palavras pronunciadas. Mais tarde, o jogo das cartas, os dominós, os lotos, os jogos com 

palavras (homônimos e sinônimos) vão desenvolver a aprendizagem da linguagem, da 

atenção, do raciocínio, da compreensão e educam a visão. Apesar de estes jogos 

surgirem cedo, acompanham a criança ao longo de toda a sua vida. 

 

 Jogos de fabricação:  

Segundo o Wallon ( 1981) , estes jogos são uma consequência ou até mesmo 

uma causa dos jogos de ficção quando a criança improvisa e cria o seu brinquedo, 

transformando os objetos reais em objetos imaginários, como a vassoura em cavalo por 

exemplo. Nestes jogos, a criança gosta de fazer atividades manuais como criar, juntar, 

combinar. Por volta dos quatro anos, a criança a partir da realidade que lhe serve de 

trampolim, cria um mundo de fantasia, imaginário que lhe permite desenvolver os 

movimentos, a atenção, a concentração, o equilíbrio, a paciência e a autonomia. 

Para (Wallon, 1981), o jogo não deve ter função subordinada a um fim, pois 

perde a ludicidade que possui, deve ser algo que vem de uma forma natural. Contudo é 

perceptível que os três psicólogos tinham como objetivo estudar o desenvolvimento 

intelectual da criança; contudo, seguiram caminhos diferentes de interesses e 

pensamento. 

Enquanto que Piaget (1972) focou-se no estudo de como o conhecimento se 

construía; Vygotsky (1989) debruçou-se no estudo de como os fatores culturais e sociais 

influenciavam no desenvolvimento intelectual; Wallon (1981) direcionou-se para o 

estudo das emoções e como estas são essenciais para que ocorra o desenvolvimento, 

uma vez que este era para ele o primeiro meio de contato entre a criança e as pessoas. 

Os três autores acreditavam no desenvolvimento e na aprendizagem, embora também 

aqui os seus pontos de vista sobre o relacionamento entre ambos sejam diferentes 

(BARATINA,2012). 

 

2.14  Jogo como uma Metodologia de Aprendizagem no Ensino de Ciências 

A importância da variedade de instrumentos pedagógicos está, dentre outras 

coisas, na exploração das diferentes características de aprendizagem de cada indivíduo, 

pois os cada indivíduo deve ser olhado particularmente. Esses instrumentos acentuam os 
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conhecimentos gerados durante a interação dos participantes nessas atividades 

pedagógicas. Em relação a esse ponto, (MURCIA, 2005, p.10) relata: 

 

“O ensino deve favorecer uma participação mais ativa por parte da criança no 

processo educativo. Devem-se estimular as atividades lúdicas como meio 

pedagógico que, junto com outras atividades, como artísticas e musicais, 

ajudam a enriquecer a personalidade criadora, necessária para enfrentar os 

desafios da vida. Par qualquer aprendizagem, tão importante como adquirir, é 

sentir os conhecimentos.” 

Os jogos didáticos são uma ferramenta pedagógica bem conhecida na área 

acadêmica, porém pouco usada e compreendida na prática docente. É uma pratica 

enriquecedora a ser trabalhada no dia-a-dia escolar, uma estratégia ou alternativa de 

aprendizado, torna-se também, uma forma lúdica de ensinar. O uso do jogo como 

instrumento de ensino se caracteriza como outro tipo de instrumento, em que a intenção 

é trabalhar ou transmitir ao aluno algum conhecimento, concreto ou abstrato. 

(AROUCA, 1996, p. 2). 

Através do jogo a criança consegue definir conceitos, criar situações que 

desenvolvam a sua atuação de situações reais. O jogo aparece no mundo imaginário e 

contribui para o desenvolvimento do sujeito onde as interações sociais levam a uma 

aprendizagem. (VYGOTSKY, 1989, p. 53): 

 

“A ação imaginária contribui no desenvolvimento das regras de conduta 

social, onde as crianças, através da imitação, representam papéis e valores 

necessários á participação da mesma vida social por elas internalizadas 

durante as brincadeiras em que imitam comportamentos adultos.” 

 

As relações entre as pessoas presentes, tradicionalmente, no ensino de Ciências 

são feitas através da relação aluno-professor; é quase sempre conflituosa, devido aos 

diferentes objetivos dos docentes e dos discentes. Nesse aspecto, os jogos se colocam 

como uma forma mais harmônica de manter uma relação interpessoal entre os 

participantes da prática pedagógica, pois o foco se desloca para uma atividade lúdica em 

comum diferentemente das atividades tradicionais realizadas na sala de aula. É 

necessário que o jogo não perca, em sua prática, o aspecto educativo em prol apenas do 

lúdico, mantendo assim, o objetivo central, focado na relação ensino-aprendizagem 

(PINTO, 2009). 
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3.  METODOLOGIA 

 

3.1. Aplicação do Questionário Diagnostico 

O jogo foi aplicado em duas turmas de 3ª série, quatro da 4ª série e quatro 

turmas de 5ª série do turno da manhã, com alunos na faixa etária de 11 a 13 anos de 

idade da Unidade Escolar Lucilio Albuquerque, localizada na Avenida Presidente 

Vargas no centro da cidade de Beneditinos, Piauí. A escola foi escolhida pelo fato de ter 

em seu ambiente escolar todos os níveis de classe sociais. 

Na execução do jogo foram apresentados para os alunos dois questionários 

seguidos de entrevista semi-estruturada. Segundo (LAKATOS, 1991), o questionário foi 

utilizado como um instrumento de coleta de dados e foi organizado por uma série de 

perguntas que devem ser respondidas por escrito. 

O primeiro questionário foi explicado e respondido pelos alunos, em seguida o 

jogo Labirinto de Ciências foi apresentado aos alunos, a sala foi dividida em dois 

grupos com um representante em cada grupo e logo após começou a partida, respeitando 

cada regra do jogo. Os alunos não viam o tempo passar, a maioria da sala estava 

empolgada, mesmo que em alguns momentos sentissem dificuldade em lembrar ou 

responder corretamente as perguntas do jogo. 

 No final do jogo todos de uma forma natural reviram todos os assuntos sem 

cansaço e creio que de forma mais fácil e menos cansativa visto que se observava 

satisfação e alegria através de comentários e olhares dos alunos na finalização do jogo. 

Ao término, foi aplicado o segundo questionário para análise dos pontos 

abordados no jogo, objetivando a adesão e a funcionalidade do jogo (Figura 3).  

3.2. Elaboração do Jogo Trilha de Ciências: uma proposta de material didático 

3.2.1. Estrutura do jogo 

O jogo estimula a aprendizagem, a memorização dos termos científicos e a 

compreensão e assimilação dos assuntos da grade curricular da disciplina de ciências no 

ensino fundamental. Possui os seguintes itens principais: Uma trilha, 20 fichas de 

perguntas, 10 fichas com prendas, 01 dado e 02 pinos em formato de peteca. A trilha é 

composta por cores diferentes relacionadas às fichas onde contem perguntas de ciências 
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dos livros didáticos do ensino fundamental menor. Por exemplo, uma das perguntas das 

20 fichas aborda o sistema respiratório, que compõem o corpo humano (Figura 1). 

 

 

 

 

Quando o aluno passar por uma das casas, ele observará a cor dela juntamente 

com seus colegas de sala de aula e escolherá a pergunta conforme a cor da casa do 

tabuleiro.  O objetivo nessa parte do jogo é de interação entre todos os componentes da 

sala, como não só o aluno mais o professor que estará participando do jogo através da 

leitura das perguntas e repostas.  

Os dois pinos são em formato de peteca, um com a imagem do sol que 

representa o dia e o outro com a imagem da lua que representa a noite, o seu formato 

tem como objetivo despertar à atenção do aluno para que ele não veja o jogo como um 

jogo habitual do seu dia-dia, para que possa despertar uma curiosidade pelo 

acontecimento em sala. O dado é grande com e seu numero máximo é seis, tem esse 

tamanho para facilitar a visualização do aluno e de toda sala de aula. 

Figura 1- Tabuleiro do Jogo Trilha De Ciências. Beneditinos, PI. 
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O publico alvo deste jogo são os alunos do ensino fundamental a partir do 3º ano 

que tenham dificuldade de compreender e fixar os termos e os princípios científicos. É 

também interessante que o jogo seja introduzido em salas que os alunos compreender 

esses princípios e termos, pois o conhecimento será consolidado através do jogo na 

criança. 

3.2.2. Regras do jogo 

Inicia com a escolha dos participantes, que pode ser dois jogadores ou dois 

grupos com dois representantes, na mesa deve ser separados e espalhados as fichas de 

perguntas e prendas em fileira de acordo com as cores do tabuleiro. Para inicio de fato 

do jogo, lança-se o dado, quem tirar mais pontos começar o jogo. 

No desenvolvimento do jogo, o jogador conduz o pino na trilha, contando a 

quantidade de casas correspondente ao numero indicado no dado. Se o pino para em 

uma das cores que não compõem as fichas, ele permanece na casa e passa a jogada para 

próximo jogador. Se na casa onde o pino para houver uma cor correspondente a das 

fichas, o jogador ou o condutor do jogo que é o professor, escolher uma ficha da cor 

correspondente ao numero indicado no dado e fazer a pergunta. Caso o jogador acerte a 

pergunta ele permanece na casa, que corresponde ao numero do dado lançado. Porém, 

se ele errar, deve voltar para casa, a onde o pino estava. 

O próximo jogador lança o dado e repeti os procedimentos do primeiro jogador, 

assim sucessivamente até que um dos jogadores chegue ao final da trilha. Para vencer 

este desafio é importante terminar todo o circuito o mais rápido possível, respondendo o 

máximo de perguntas e é claro mostrando todo o seu conhecimento sobre Ciências. 

Quem chegar até o final da trilha vence! 

 

3.3. Aplicações do jogo em sala de aula 

Foi inicialmente feito uma pesquisa com aplicação do questionário 01 sobre a 

situação atual da ministração da disciplina. As perguntas foram feitas em sala de aula 

(Figura 2). 
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No primeiro momento, quando foram apresentadas aos alunos as perguntas do 

questionário 01, todos responderam rapidamente esta primeira etapa, antes do início do 

jogo individualmente. Porém os alunos questionavam uns aos outros, já debatendo sobre 

como a professora ministravam a aula de ciências, como ela poderia melhorar para 

facilitar a aprendizagem deles. 

 Logo após a aplicação do primeiro questionário, expliquei como era o jogo e 

como seriam as regras. Assustaram-se quando disse que esse jogo envolveria todos os 

assuntos do currículo escolar de Ciências, mas acalmei-os dizendo que seria fácil já que 

tudo já tinha sido estudado e repassado pelos seus professores no decorrer da sua vida 

estudantil. 

 No dia da aplicação os alunos se perguntavam como um jogo teria haver com os 

assuntos de ciências estudados no decorrer da sua vida escolar. Porém, ao perceber essa 

dificuldade dos alunos de assimilar a atividade que seria aplicada em sala de aula, fui 

explicando um pouco sobre o jogo e a importância de avaliar através desse trabalho a 

eficácia do mesmo. Ao termino do Jogo Trilha de Ciências foi aplicado o segundo 

questionário com a finalidade de avaliar melhor os resultados do jogo. 

 

  

Figura 2. Aplicação do questionário 01 na Unidade Escolar Lucílio 

Albuquerque. Beneditinos, Piauí. 
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Figura 3. Aplicação do questionário 02 na Unidade Escolar Lucílio 

Albuquerque. Beneditinos, Piauí. 

Questionário 2 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Análise dos questionários 

A entrevista foi realizada em dez salas de aula da Unidade Escolar Lucilio 

Albuquerque, com um total de 200 alunos. A primeira pergunta do questionário 01 

refere-se à visão dos alunos em relação à ministração das aulas de ciências em sala de 

aula (Tabela 01). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Os resultados demonstraram que 45,5% dos alunos acham que a disciplina de 

ciências é transmitida de uma forma “boa”. É possível perceber analisando os dados, a 

dificuldade dos alunos em descrever ou até mesmo assimilar o que é uma boa ou uma 

péssima aula, mesmo porque estão na primeira fase da vida estudantil, no ensino 

fundamental, onde vão ter os primeiros contatos com a sala de aula e com os conteúdos 

de ciências. Partindo desse ponto, essa pesquisa reafirma o papel do professor como 

mediador não só dos assuntos, mais de novos métodos de ensino, principalmente nessas 

séries iniciais. 

No que diz respeito à dificuldade dos alunos, o professor precisar dominar 

conhecimentos de psicologia da educação, para que possa conhecer e compreender os 

aspectos internos do método a ser desenvolvidos. Os alunos são portadores de 

conhecimentos e experiências, seja na pratica cotidiana ou nas obtidas no processo de 

aprendizagem escolar, portanto não existe o não-saber absoluto (LIBÂNEO, 1994).  

        Respostas Porcentagem (%) 

 
Boa 

 

45,5% 

 
Regular 

 

34,5% 

 
Ruim 

 

20% 

Tabela 1. Aplicação do questionário 01. Como são suas aulas de 

Ciências? Beneditinos, PI. 
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 A segunda pergunta do questionário 01 aplicado antes do jogo foi proposta no 

questionário por duas alternativas em opções “sim” ou “não”, os resultados estão na 

tabela 2. 

 

 

  

Com relação à facilidade em aprender os assuntos de ciências, 28% dos alunos 

responderam que tinham dificuldade na aprendizagem dos conteúdos e 71% 

responderam que não tinham dificuldade alguma. Existe uma necessidade da relação 

entre os conteúdos trabalhados em sala de aula e o cotidiano dos alunos para facilitar o 

aprendizado dos mesmos (NANNI, 2007).   

 Apreender ciências não é simplesmente introduzir conceitos, mas deve levar os 

alunos a refletir usando ferramentas para construção e reconstrução de ideias 

apresentadas por eles (LIMA, 2004). 

A terceira e penúltima pergunta do questionário 01 indagou, “Como acontece 

suas aulas de ciências?”, uma pergunta aberta para que o aluno tivesse toda a autonomia 

possível de descrever que metodologia era utilizada pelo professor na sala (Tabela 3).  

 De acordo com a tabela 3 da terceira questão do processo avaliativo de analise 

desse trabalho, os dados dos resultados acima deduzem, sem muitas surpresas que 

94,5% do alunado responderam que os recursos didáticos utilizados pelos professores é 

o livro didático, oferecido pelo governo à maioria das escolas do país, e os cadernos 

através das atividades de classe.  

Respostas Porcentagem (%) 

 
Sim 

 

28,5% 

 
Não 

 

71,5% 

Tabela 2. Aplicação do questionário 01. Você aprende com facilidade os assuntos de 

Ciências? Beneditinos, PI. 

 

Beneditinos, PI. 
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Segundo (LIBÂNEO, 2002), o livro didático é um recurso importante na escola 

por professor como ao aluno. Mas é preciso reavaliar alguns conceitos, o livro e as 

atividades em classe não podem ser sozinho responsável por todo o processo de ensino. 

A utilização das atividades lúdicas é uma ótima alternativa. 

Contudo, não se pode ignorar a importância do livro didático no ambiente 

escolar, visto que ele surgir como um instrumento de sistematização dos conteúdos 

didáticos, um material em que o aluno vai ter acesso aos assuntos e atividades propostas 

em sala. Todavia, o educador não deve se prender ao livro didático como único recurso 

a se utilizar em sala, mais sim investir em testar inserir novas estratégias, novos rumos, 

visando sempre uma aprendizagem eficaz de seu educandos. 

Os outros meios didáticos utilizados aos quais os alunos mencionaram são 

precários nas escolas no sentido de promover estímulos e matérias para o 

desenvolvimento de novas estratégias. Se olharmos em um sentido amplo a educação 

não envolve só os alunos e os professores, além disso, há todo um sistema que não 

oferece aos educadores os subsídios necessários para incentivar um sentimento de 

inovação, vontade e desejo de dedicar-se mais a não só passar os assuntos da grade 

curricular, mas a cumprir o seu papel de formador de cidadãos. 

O ensino utilizando meios lúdicos cria ambientes gratificantes e atraentes 

servindo como estímulo para o desenvolvimento integral do indivíduo. Quando se 

estuda a possibilidade da utilização de um jogo dentro de um processo de ensino e 

aprendizagem devem ser considerados não apenas o seu conteúdo, mas também a 

maneira como o jogo se apresenta e se relacionada, é claro, com a faixa etária do seu 

público alvo. É marcante considerar os objetivos indiretos que o jogo propiciar, como: 

memória, coordenação motora e visual, percepção auditiva, planejamento e 

organização. 

 

 

Respostas Porcentagem (%) 

 

Através de livros didáticos e 

atividades no caderno 

 

94,5 % 

 

Através de outros meios 

didáticos. 

 

5,5 % 

Tabela 3. Aplicação do questionário 01. Como acontecem suas aulas de ciências? Se sua 

resposta for afirmativa, dê exemplos. Beneditinos, PI. 
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A última questão é de crucial importância para saber até onde está indo a 

metodologia didática de aprendizagem. A pergunta teve como finalidade testar a adesão 

e de certa forma reafirma os jogos como uma opção de ferramenta útil para o ensino 

(Tabela 4). 

 

 

 

 

Foram poucos, 3%, os alunos que disseram que os professores brincavam e 

jogavam no ambiente escolar, posto que a grande maioria, 97%, afirmaram não 

existirem nenhum jogo, nem brincadeiras em sala como mostra na tabela acima. 

O ideal é que as aulas sejam aliadas a recursos didáticos pedagógicos, segundo 

SOUZA (2007), pois os mesmos facilitam a assimilação no processo de ensino- 

aprendizagem, desenvolvendo criatividades e habilidades. Alem disso, segundo a 

mesma autora, os recursos didáticos são de fundamental importância para o 

desenvolvimento cognitivo e ainda, esses recursos traduzem ao aluno a oportunidade de 

aprender realmente o conteúdo de determinada disciplina de forma mais efetiva e 

marcante para toda vida. 

 

4.2. Análise da aplicação do jogo: Labirinto de ciências 

 

Na aplicação do jogo “Labirinto de Ciências”, em uma análise profunda, os olhares 

dos alunos ao se deparar com uma nova atividade os enchia de ânimo e a expressavam 

de contentamento era visível nos rostos dos alunos. O jogo como um desafio novo que 

por mais que aparentemente parecesse algo inserto, que naquele momento iria acontecer 

na sala, os surpreendiam com as derrotas e conquistas no decorrer do jogo. Eles mesmos 

Respostas Porcentagem (%) 

 

Sim 

 

3% 

 

Não 

 

97% 

 

Alunos que deram exemplos 

 

 

3% 

 

 

 

Alunos que não deram exemplos 

 

97% 

Tabela 4. Aplicação do questionário 01. Durante suas aulas de Ciências existem jogos e 

brincadeiras? Se sua resposta for afirmativa, dê exemplos. Beneditinos, PI. 
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avaliavam se sabiam ou não da disciplina e em conjunto uniam saberes para tentar 

responder cada pergunta do jogo (Figuras 4 e 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observou-se que o educando não se resume em um primeiro olhar, mais sim em 

vários olhares, pois o professor tem o dever de dar condições aos alunos de aprenderem 

de uma forma diferente. Brincadeiras, jogos, atividades extracurriculares são várias 

alternativas que podem ajudar o professor no processo de ensino/aprendizagem. 

Observar as aptidões dos alunos como educador, nada mais é que do que uma estratégia 

de inovação e tentativa de acertar na escolha da melhor atividade lúdica aplicável em 

sala de aula.  

As análises das entrevistas realizadas através do questionário 02, após a 

aplicação do jogo “Labirinto de Ciências” mostraram para a primeira pergunta (Tabela 

5), que 100% dos alunos gostaram do jogo. 

 

 

 

 

 

 

Respostas Porcentagem (%) 

 

Sim  

 

100% 

 

Não 

 

0 % 

  

Figura 4. Alunos Jogando “Labirinto de 

Ciências”.               
Figura 5. Alunos Jogando “Labirinto de 

Ciências”                   

Tabela 5. Aplicação do questionário 02. O que você achou do jogo na aula 

de Ciências? Beneditinos, PI. 
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Observou-se que os alunos aceitam sim a adesão do jogo como metodologia 

didática, todavia é perceptível que essa aceitação acontece quando o jogo é aplicado da 

forma organizada, pois para que aconteça o processo de ensino/aprendizagem através 

dessa metodologia existe todo um processo para execução e avaliação do que se 

apreendeu. De fato, explorar outros meios de ensinar, inovar, tira o aluno das aulas 

tradicionais, ajuda o professor a reconhecer as potencialidades de cada aluno em sala de 

aula. 

Na tabela 6, novamente houve uma adesão de 100% dos alunos que acharam que 

é mais fácil aprender quando se aplica jogos durante a exposição dos conteúdos de 

ciências. 

 

 

 

 

 

 

Com o tempo a educação, o alunado e o ambiente escolar se transformaram, e 

partindo disso é imprescindível que o professor mude de mentalidade. É essencial essa 

transformação, uma vez que a mudança não pode ocorrer só de um lado, mais sim, de 

ambos os lados. Tais procedimentos ajudam na formação futura desses indivíduos 

contribuindo na aquisição do conhecimento científico a partir do ensino fundamental. 

O ato de jogar é tão antigo quanto o próprio homem, na verdade o jogo faz parte 

da essência de ser dos homens. É marcante considerar os objetivos indiretos que o jogo 

propiciar, como: memória, coordenação motora e visual, percepção auditiva, 

planejamento e organização. A tabela 7 reafirma o desejo e aceitação dos alunos com a 

porcentagem de 100% em que gostariam que o professor de ciências  utilizassem jogos 

durante as aulas. 

Respostas Porcentagem (%) 

 

Bom 

 

100% 

 

Ruim 

 

0 % 

Tabela 6. Aplicação do questionário 02. É mais fácil aprender os assuntos 

através do jogo? Beneditinos, PI. 
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O jogo mantém a relação estreita com a construção do conhecimento e possui 

influência como elemento motivador, promovendo a aprendizagem e o desenvolvimento 

dos indivíduos que se deparam com esse método. Assim, o jogo passa a ser mais um 

instrumento, uma ferramenta que pode ajudar no processo da ação educativa. O 

educador-professor que aplica o jogo na sua sala de aula obtém melhores resultados. 

Na fase do ensino fundamental a disciplina possibilita as crianças aprenderem e 

compreenderem melhor o mundo em que vivem e o funcionamento da natureza. A 

aplicação de jogos didáticos evidência que essa estratégia de ensino já há algum tempo 

se mostra bem fundamentada e eficiente dentro do processo ensino/aprendizagem. O 

jogo consegue cativar a curiosidade dos alunos, mostrando que o tema abordado é 

comum à realidade de todos. Neste trabalho a parte lúdica conseguiu ser alcançada, sem 

prejuízo da parte pedagógica.  

O educador deve acompanhar esse avanço constante do processo de 

ensino/aprendizagem para poder passar com credibilidade e segurança os assuntos na 

sala de aula. Através desta alternativa os professores podem conhecer melhor os seus 

grupos, as suas necessidades e os seus interesses e, consequentemente promover com 

maior sucesso aprendizagens pedagógicas. É então necessária uma formação acadêmica 

que ensine estes futuros professores a utilizar e a trabalhar com os jogos, visto que são 

fundamentais para a formação dos alunos. 

 

 

 

 

 

Respostas Porcentagem (%) 

 

Sim 

 

100% 

 

Não 

 

0 % 

Tabela 7. Aplicação do questionário 02 Você gostaria que tivesse jogos nas aulas 

de ciências? Beneditinos, PI. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O papel dos jogos na educação é de grande importância, visto que através do 

jogar, brincar, a criança adquire competências e ao mesmo tempo desenvolve-se a nível 

social, cognitivo, afetivo e motor. Na disciplina de Ciências, o jogo é muito importante 

para o dia-a-dia da prática de ensino, pois ela não é estática, está sempre buscando 

novos conhecimentos. Nas observações feitas dos alunos que participaram do projeto de 

pesquisa que antecedeu o trabalho final, foi muito positiva, pois criou a possibilidade de 

reflexão entre eles.  

É relevante refletir sobre a atuação dos educadores atuantes e dos acadêmicos 

que estão em processo de formação para futuramente entrarem em sala de aula. A 

aceitação da utilização do jogo “Labirinto de Ciências” foi surpreendente. 

Determinando como é de suma importância, a utilização do lúdico e as novas 

metodologias pedagógicas no trabalho em sala de aula.  

Os jogos quando bem organizados e utilizados podem ser um instrumento 

pedagógico bem sucedido. Cabe então ao professor, proporcionar momentos de prazer, 

alegria e lazer, estimulando os alunos no ambiente escolar. O ensino eficiente é o sonho 

de todo educador, mas isso só será possível se existirem profissionais preparados, 

motivados e atualizados, que tragam para as suas salas de aula metodologias novas e 

atrativas e que principalmente, façam o seu trabalho a partir da realidade dos seus 

alunos, que deve ser a prioridade principal no processo de ensino/aprendizagem. 
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Questionário 1. Aplicado antes do Jogo Labirinto de Ciências. Beneditinos, PI. 

 

 

 

 

 

 
Projeto de Pesquisa 

“Adesão de jogos no ensino de ciências.” 
 
 
Acadêmica; Layla Isabel Batista da Silva Costa 

 

Aluno:__________________________________________________________ 

  

ANTES DA APLICAÇÃO DO JOGO 

 

 

Questionário 1 

 

1. Como são suas aulas de ciências. 

( )boa    ( )regular ( )ótimo 

2. Você aprende com facilidade os assuntos de ciências? 

(  )sim   (  )não 

3. Como acontecem suas aulas de ciências? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Durante suas aulas de ciências existem jogos e brincadeiras. Se sua resposta for 

afirmativa, dê exemplos? 

(  ) Sim  (  )Não 

 __________________________________________________________ 
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Questionário 2. Aplicado depois do Jogo Labirinto de Ciências. Beneditinos, PI. 

 

 

 

 
 

Projeto de Pesquisa 
“Adesão de jogos no ensino de ciências.” 

 
 
Acadêmica; Layla Isabel Batista da Silva Costa 

 

Aluno:__________________________________________________________ 

DEPOIS DA APLICAÇÃO DO JOGO 

 

Questionário 2 

 

1. O que você achou do jogo na aula de ciências?~ 

(  )Bom  (  )Ruim 

2. Você gostaria que tivesse jogos nas aulas de ciências? 

(  )Sim    (  ) Não 

3. É mais fácil apreender o assunto através do jogo? 

(   )Sim  (  )Não 
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Aplicação do Questionário 1 aos alunos do 5º ano 

da Unidade Escolar Lucilio Albuquerque. 

Beneditinos, PI. 

 

Tabuleiro do Jogo Labirinto de Ciências. 

Beneditinos, PI. 

 

Termino da Aplicação do Jogo Labirinto de Ciências no do 5º ano da Unidade 

Escolar Lucilio Albuquerque. Beneditinos, PI. 

 


