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Resumo: 

 

O processo de ensino e aprendizagem 
necessita superar o modelo tradicional de 
ensino e inovar, através da busca de 
diferentes metodologias. Aprender com o 
auxilio de jogos, torna-se parte integrante da 
ação pedagógica que tem como intuito atrair a 
atenção do aluno, convidando-o a 
experimentar um novo universo 
contextualizado ao objeto epistêmico em 
consideração, facilitando tanto a 
compreensão como a retenção do 
conhecimento.  
Através de uma sondagem entre os alunos, 
das experiências, exemplos e importância dos 
jogos no ensino, o professor criará e os 
alunos confeccionarão um jogo de cartas 
sobre o conteúdo Evolução. Neste sentido, o 
lúdico pode tornar um conteúdo atraente, 
envolvendo a ação efetiva do aluno e 
tornando o ensino motivador, resultando em 
um importante instrumento para a prática 
pedagógica. 
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APRESENTAÇÃO 

 A realidade do processo de ensino-aprendizagem enfrenta desafios e 

inovações, percebidos respectivamente na superação do modelo tradicional de 

ensino e na busca de diferentes metodologias.  

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica de 

Biologia (2008), a escola deve incentivar a prática pedagógica fundamentada 

em diferentes metodologias, valorizando concepções de ensino, de 

aprendizagem e de avaliação que permitam aos professores e estudantes 

conscientizarem-se da necessidade de uma transformação emancipadora.  

Segundo Bernardes (2006): 

 

[...] é grande o número de professores que trabalham única e 

exclusivamente com aulas expositivas, e sabemos que para que os 

alunos venham a obter bons desenvolvimentos nessas disciplinas é 

necessário muito mais que a chamada e aula expositiva. 

 

Sabe-se que uma das finalidades do sistema educacional é 

proporcionar aos futuros cidadãos capacidades de aprender, para que sejam 

aprendizes mais flexíveis, eficazes e autônomos (POZO, 2003). Diante disso, e 

na expectativa de reverter as dificuldades que afligem a área de Educação, a 

implementação de novas práticas educativas, dentre as quais se destaca o uso 

de estratégias de ensino diversificadas, pode auxiliar na superação dos 

obstáculos (PEDROSO, 2009). 

 Aprender com o auxilio de jogos torna-se parte integrante da ação 

pedagógica que tem como intuito atrair a atenção do aluno, convidando-o a 

experimentar um novo universo contextualizado ao objeto epistêmico em 

consideração. Dessa maneira, foge-se então da abordagem instrucionista 

(FILHO, 2007). 

A utilização do jogo como elemento de ensino, permite o 

desenvolvimento afetivo, motor, cognitivo, social e moral e a aprendizagem de 



 

 

 
 

conceitos. Além disso, considera-se que os jogos, ainda que de uma maneira 

indireta, permitem uma aproximação ao mundo mental do aluno, pela análise 

dos meios e pelos procedimentos utilizados ou construídos durante sua 

realização (BRENELLI, 1996). 

Conforme as Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Biologia 

(2008): 

 

Estratégias de ensino como a aula dialogada, a leitura, a escrita, a 

atividade experimental, o estudo do meio, os jogos didáticos, entre 

tantas outras, devem favorecer a expressão dos alunos, seus 

pensamentos, suas percepções, significações, interpretações, uma 

vez que aprender envolve a produção/criação de novos significados, 

pois esse processo acarreta o encontro e o confronto das diferentes 

ideias propagadas em sala de aula. 

 

 

Nesse sentido, conforme Moura (1994) os jogos contribuem para 

gerar desafios, sendo uma estratégia impregnada de conteúdos culturais a 

serem veiculados na escola, além de deter conteúdos com a finalidade de 

desenvolver habilidades de resolução de problemas, oportunizando o traçado 

de planos de ações para atingir determinados objetivos. 

O ensino de Biologia, em especial o conteúdo de Evolução, é 

fundamentado em livros didáticos com poucas imagens de processos 

evolutivos dos animais, que também fogem da realidade dos alunos, pois são 

registros do passado. Pensa-se que para este conteúdo, é necessária uma 

maior contextualização e ligação com a realidade, sendo o professor um 

mediador que desperte a curiosidade, desafie o intelecto, e que consiga fazer a 

imaginação do aluno criar imagens e situações de um passado em que não se 

dispões de maneiras de ser estudado ao vivo, senão através de textos, 

imagens e alguns documentários e filmes.  



 

 

 
 

A utilização de jogos para ajudar na situação descrita acima, não deve 

significar apenas diversão ou fuga de um conteúdo que tem tendência em se 

tornar maçante, mas sim uma pratica planejada e intencional, de modo que se 

busque uma aprendizagem significativa para o ensino de Biologia. 

Neste sentido, a reflexão é de como tornar este conteúdo atraente, 

tendo o jogo didático como um instrumento importante para a prática 

pedagógica, com o professor conhecendo e aproveitando as suas 

potencialidades. Quais seriam então, as contribuições no processo de 

construção de conhecimento pela ação lúdica no conteúdo Evolução? Pode-se 

construir uma base de conhecimento com a mediação do professor e 

interferência dos alunos através de atividade lúdica? 

Esta unidade didática irá apresentar uma alternativa lúdica em forma 

de jogo, como sugestão de atividade que possam favorecer a aprendizagem 

dos alunos no conteúdo Evolução. 

 

OBJETIVO GERAL 

Criação e utilização de jogo didático sobre Evolução, para estimular 

o aprendizado, fazendo uma análise da ação do lúdico como método para uma 

aprendizagem mais significativa do conteúdo em questão. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Justificar os conhecimentos sobre a Evolução das Espécies de forma a 

consolidar a aprendizagem e sanar erros de conhecimento do assunto trazidos 

do conhecimento popular para a equipe pedagógica escola e alunos. 

- Produção de jogo de cartas baseado no tema Evolução, e tê-lo como um 

instrumento pedagógico facilitador no processo ensino e aprendizagem.  



 

 

 
 

 - Estimular um ambiente lúdico propício para que os alunos usem os jogos 

para aprender Biologia, relacionados ao conteúdo escolar. 

- Auxiliar os educandos no processo de construção do conhecimento sobre 

Evolução de forma divertida e motivadora. 

- Propiciar oportunidades para que os alunos possam obter e manter um nível 

aceitável de conhecimentos sobre Evolução; 

- Investigar o caráter lúdico de jogos na apreensão de conhecimentos de forma 

instigante e inteligente, observando o desenvolvimento de competências no 

âmbito da comunicação, das relações interpessoais, da liderança e do trabalho 

em equipe.  

 

CRONOGRAMA 

DATA Temas geradores e Conteúdos das aulas. 

FEVEREIRO  Apresentação do projeto para a equipe pedagógica 

 Apresentação do projeto aos alunos participantes 

 Identificar os conhecimentos prévios dos alunos, 
por meio de um questionário sobre Evolução e 
sobre a utilização de jogos no ensino 

MARÇO 

 

 Criação e confecção do jogo 

 Explicar o conceito de Evolução 
 

ABRIL 

 

 Aplicação do jogo 

 Análise e registros das situações que chamaram a 
atenção no decorrer da aplicação do jogo, suas 
dificuldades e avanços 

MAIO 

 

 Explicar o conceito de Teorias Evolutivas 

 Comparar os acontecimentos evolutivos registrados na 
História com a atividade lúdica que foi aplicada 

 Reconhecer as diferenças entre o jogo e a realidade 

 Aplicação de atividades lúdicas extras 

 Reaplicação do questionário sobre Evolução 

JUNHO  Tabulação dos dados 

 Análise dos resultados qualitativos e quantitativos ao 
longo da aplicação do projeto 

 



 

 

 
 

FUNDAMENTAÇÃO 

Ao organizar espaços de aprendizagem, é necessário considerar os 

estilos cognitivos dos alunos e, assim, oportunizar formas distintas de trabalho, 

com o intuito de incentivar e envolver os sujeitos, de maneira participativa e 

responsável em suas aprendizagens.  

Nesse novo contexto a escola precisa estimular o raciocínio, a busca de 

soluções criativas para as situações-problema apresentadas, de forma 

consciente e cooperativa, em prol de um objetivo comum. Além disso, no 

ensino de Ciências, é preciso, através dos conteúdos da disciplina, estimular o 

pensamento racional e o desenvolvimento do senso crítico dos alunos, 

levando-os a assumirem uma postura ética e crítica e a serem capazes de agir 

na realidade em que vivem de forma a transformá-la. 

Pozo (2003) esclarece que uma das finalidades do sistema educacional 

é proporcionar aos futuros cidadãos capacidades de aprender, para que sejam 

aprendizes mais flexíveis, eficazes e autônomos e de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Básicas (2008), a Escola deve incentivar a prática pedagógica 

fundamentada em diferentes metodologias, valorizando concepções de ensino, 

de aprendizagem e de avaliação que permitam aos Professores e Estudantes 

conscientizarem-se da necessidade de uma transformação emancipadora.  

A utilização de atividades lúdicas, através de jogos pedagógicos, vem de 

encontro a esse princípio, uma vez que consiste em um recurso didático de 

aprendizagem, onde, se favorece a construção pelos alunos de seus próprios 

conhecimentos num trabalho em grupo, a socialização de conhecimentos 

prévios e sua utilização para a construção de conhecimentos novos e mais 

elaborados. E ainda, como afirma Piaget (1994, p.6) “os jogos constituem-se 

admiráveis instituições sociais, por meio deles os educandos exercem a 

autonomia e a cidadania, pois aprendem a julgar, a argumentar, a chegar a um 

consenso, a raciocinar”.  

Desta maneira as atividades lúdicas se caracterizam como importantes 

ferramentas didáticas de auxílio aos processos de ensino e aprendizagem, que 



 

 

 
 

contribuem como forças motivadoras para que o aluno construa um 

conhecimento significativo.  

Portanto, para implementação do projeto na escola será utilizada uma 

atividade criativa e atraente, com conteúdo específico à idade dos alunos a 

quem se destina esse amplo trabalho.  

 

 

METODOLOGIA 

 

 Haverá uma organização de um texto de referencia sobre jogos para 

uma apresentação, que será feita tanto a equipe pedagógica quanto aos 

alunos, com adequação de linguagem aos diferentes públicos. 

 Utilização de um vídeo sobre o assunto, para instigar o conhecimento 

evolutivo e a crítica sobre as informações que já possuímos ou que nos são 

transmitidas sobre este tema, através das mídias. O vídeo sugerido é “The 

Simpsons – Homer Evolution”, que mostra em poucos momentos como seria o 

início e evolução da vida no planeta Terra, usando como base o personagem 

Homer Simpson (Em < http://www.youtube.com/watch?v=faRlFsYmkeY>. 

Acesso em 09 outubro 2013.). 

 Produção e aplicação de um questionário, com questões fechadas, 

sobre “Evolução” e “Uso de Jogos em Sala de Aula”, que será tabulado para 

embasar o desenvolvimento do projeto. 

 Sondagem, através de conversas com os alunos, sobre os jogos de 

cartas com os quais eles têm contato, e seus aspectos positivos e negativos, 

visando entender quais são os mais atrativos para ajudarem na criação do jogo 

de cartas para o projeto. 

 Após a análise destes dados, o professor criará um jogo de cartas sobre 

Evolução, com regras próprias, cuja confecção será realizada pelos alunos em 

duas etapas. 

 Num primeiro momento os alunos receberão cópias das cartas, com as 

figuras sobre o tema previamente desenhadas, para colorir e recortar, 

constituindo assim o baralho que faz parte do jogo. 



 

 

 
 

 Num segundo momento, o jogo é fornecido sem os desenhos nas cartas, 

e os próprios alunos criarão e confeccionarão seus próprios desenhos para 

ilustrá-las, sempre seguindo o tema Evolução, as regras do jogo e a orientação 

do professor. 

 Após o jogo estar devidamente confeccionado, o professor explicará o 

conceito de Evolução, para que se comece a criar uma relação entre o 

aprendizado sobre o assunto e o jogo que será utilizado em sala. Em seguida 

podem ser jogadas várias partidas entre os alunos. 

 No desenvolvimento das atividades de confecção e do ato de jogar, o 

professor observará e registrará o desenvolvimento dos alunos durante o 

processo, bem como aspectos positivos e negativos do jogo, propiciando a 

melhora do mesmo para futuras utilizações. 

 Explicação do conceito de Teorias Evolutivas, seguida de uma discussão 

e busca de inferências entre o aprendizado que foi ilustrado em forma de jogo e 

os acontecimentos registrados historicamente sobre a Evolução das espécies, 

de forma que haja um reconhecimento entre as diferenças do conteúdo 

apresentado no jogo e a realidade. 

 Outras atividades lúdicas serão desenvolvidas para auxiliar a explicação 

dos conceitos das Teorias Evolutivas e acontecimentos importantes dentro da 

história da Evolução dos Seres Vivos. As atividades possíveis incluem Mapa 

conceitual Ilustrado, Arvore Genealógico-Evolutiva, Heredograma, etc. Todos 

pesquisados em sites de atividades de ensino, e devidamente adaptados, se 

necessário, para o formato lúdico e o público específico.  

 O questionário sobre Evolução, aplicado no início do projeto, será 

aplicado e tabulado novamente, sendo feita uma análise comparativa dos 

resultados do questionário realizado antes e depois da implementação do 

projeto, buscando reconhecer a efetividade do uso do lúdico no processo de 

ensino e aprendizado. 

 A constante interação com os alunos sobre a eficácia do jogo e sua 

influencia no aprendizado, cria uma análise que ajuda a melhorar as regras do 

próprio jogo, se houver necessidade, e também pode ser um instrumento 

motivador para que o professor continue a criar novas metodologias, para 

conseguir alcançar um bom resultado no processo de ensino e aprendizagem. 
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