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Introdução

Os jogos são ferramentas educacionais eficientes, 
pois possibilitam o aprendizado de uma maneira mais 
dinâmica e interativa, proporcionando uma maior 
motivação nos educandos. Estudar por estudar hoje é 
considerado comum para alguns estudantes, porém 
brincar ao mesmo tempo em que se aprende é muito 
mais interessante para os alunos, pois se tornar algo 
diferente do seu cotidiano. Segundo Petry [1], jogar é 
uma função indispensável a criança. Jogar com ela, 
junto com ela, deixá-la jogar com seus parceiros e em 
grupo é um compromisso que todo educador deveria ter 
com a criança, uma vez que o jogo favorece o seu 
desenvolvimento cognitivo e sócio-afetico, como 
também é um ótimo auxiliar no processo de 
alfabetização.

É através dos jogos que se desenvolvem muitas 
habilidades e conhecimentos e ainda aprender de forma 
lúdica é muito mais prazeroso e encantador. Segundo 
Piaget, os jogos tornam-se instrumentos significativos 
no desenvolvimento cognitivo e social, pois a partir da 
manipulação de materiais variados, a criança passa a 
reconstruir objetos e reinventar as coisas, além de 
propiciar a relação entre os parceiros e grupos [2].

Segundo Goni [3], durante o jogo a criança encontra 
situações apropriadas para exercitar seu poder, 
expressar seu domínio e manipular a capacidade de 
transformar o mundo real, experimentar um sentimento 
de intenso prazer ante o descobrimento do novo e as 
suas possibilidades de invenção. O objetivo do trabalho 
é mostrar o quanto é importante o jogo didático no 
processo de ensino-aprendizagem, pois acelera a 
assimilação e compreensão do percurso que os 
impulsos nervosos fazem no corpo para chegar até ao 
cérebro dos educandos; Além disso, coloca em prática 
os conteúdos vivenciados em sala de aula.

Material e métodos

A. Preparação do jogo

Para confeccionar o jogo intitulado: Conhecendo o 
Sistema Nervoso, foram utilizados os seguintes materiais: 
Papelão, papel guache preto, fita adesiva azul, cartolina, 
lápis de cor e cola. Para ser usados na preparação de 
tabuleiros (Figura 1), pinos e cartas contendo perguntas de 
níveis fácil, médio e difícil.

B. Utilização do Jogo

Como parte das atividades da disciplina Pratica de 
Morfologia e Fisiologia do curso de Licenciatura Plena em 
Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, foi inicialmente preparada e apresentada uma 
aula teórica sobre o sistema nervoso para alunos das turmas 
A e B da 7ª série do ensino fundamental da Escola Estadual 
Professora Alice de Barros Mauricio e, em seguida, 
utilizado o jogo como um recurso didático. Os alunos 
foram divididos em grupos e estes em subgrupos. Para dar 
início ao jogo foi utilizado um dado; o subgrupo que tirasse 
o maior número jogava primeiro, e na medida em que 
acertavam as perguntas seguiam para próxima casa; se a 
resposta estivesse correta anda o número de casa 
dependendo da intensidade da resposta, se estiver errada 
permaneciam na mesma casa.

Resultados e Discussões

Foi percebido que o uso do jogo deixou os alunos 
extremamente estimulados e participativos. A interação 
entre os membros dos grupos foi um fator positivo no 
avanço cognitivo, pois durante o jogo as crianças 
estabeleceram decisões, conflitaram respostas e 
reexaminaram seus conceitos (Figura 2).

Jogos educativos podem facilitar o processo de ensino-
aprendizagem e ainda serem desafiantes, prazerosos e 
interessantes. O jogo pode ser um ótimo recurso didático 
ou estratégia de ensino para os educadores procuram trazer 
instrumento rico na construção do conhecimento. 
Brincando, o aluno explora o mundo, constrói o seu saber, 
aprende a respeitar o outro, desenvolve o sentimento de 
grupo, ativa a imaginação e se auto-realiza.  Observou-se 



no primeiro momento que as crianças estavam ansiosas 
e ao mesmo tempo apreensivas, devido a utilização de 
um jogo numa aula teórica, algo inédito até o momento 
na escola. Depois que começaram a jogar, percebeu-se 
a interação entre eles, os conceitos foram relembrados 
e reelaborados com mais facilidade e as crianças 
passaram a expor suas idéias, isso se deve ao fato dos 
alunos terem se sentido estimulados.  Na finalização do 
jogo, os educandos se mostraram satisfeitos com o 
desafio proposto a eles, proporcionando um maior 
entendimento a respeito do corpo humano em especial 
o Sistema Nervoso.

Conclusões
Mediante o que foi apresentado, podemos concluir 

que a utilização do jogo didático como ferramenta no 
ensino de ciências torna as aulas mais agradáveis com o 
intuito de fazer com que a aprendizagem torne-se algo
mais fascinante. Além disso, as atividades lúdicas 
podem ser consideradas como uma estratégia que 
estimula o raciocínio, levando o aluno a enfrentar 
situações conflitantes relacionadas com o seu cotidiano.
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Figura 1. Jogo: Conhecendo o Sistema Nervoso.

Figura 2: Alunos da 7ª B jogando no termino da aula.


