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Introdução

Os tecidos dos seres vivos e saudáveis são resistentes 
à invasão microbiana devido à presença dentro do 
corpo de uma vasta variedade de mecanismos de defesa 
[1].

Segundo Lopes [2], os mecanismos de defesa do 
corpo podem ser agrupados em duas categorias, que 
são os mecanismos de defesa não-específicos, que 
incluem duas linhas de defesa. A primeira linha é a pele 
e a segunda linha é composta por substâncias químicas 
e células (neutrófilos e macrófagos) que matam 
indiscriminadamente qualquer agente infeccioso que 
penetre no organismo. A outra categoria é a dos 
mecanismos de defesa específicos, onde nela se inclui a 
terceira linha de defesa, que corresponde ao sistema 
imune. O funcionamento do sistema imune é baseado 
em algumas moléculas, células e órgãos. As moléculas 
são os antígenos e os anticorpos, as células são certos 
linfócitos e os órgãos são o timo, o baço, os nódulos 
linfáticos e a medula óssea vermelha. Esses 
mecanismos agem junto com a segunda linha de defesa.

Sendo o estudo dos mecanismos de defesa um 
assunto dotado de uma elevada complexidade, a sua 
fácil assimilação requer a utilização de formas de 
ensino mais atrativas, que facilitem a interação com
este conteúdo. 

O presente trabalho, foi construído na forma de um 
jogo didático, intitulado de “Guerra Microscópica 1”, 
objetivando a abordagem deste conteúdo em sala de 
aula, de uma forma mais divertida.

Material e métodos

Esta atividade foi desenvolvida durante o 2º semestre 
de 2009, com os alunos do 3º período do curso noturno 
de Licenciatura em Ciências Biológicas da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, sob a 
supervisão da professora e da monitora da disciplina de 
Prática de Morfologia e Fisiologia Animal.

Para a confecção do material didático, foram 
utilizados os seguintes materiais:
 1 tábua de Madeira, medindo 36x59 cm

 1 dado
 Recortes da superfície de tabuleiro de jogo de 

damas
 Pinos coloridos para representação dos 

microorganismos (bactérias e vírus)
 Peças de jogo de damas pintadas com a forma

de neutrófilos e linfócitos.
 Lápis hidrocor, cola e tesoura
 Peça de plástico em forma de X, representando 

o local de replicação da bactéria
 Segmento de arame em forma de Y como 

representação de anticorpo.
 1 Pito de uma caneta, representando a toxina 

bacteriana 
Na superfície da tábua de madeira, foram coladas as 

superfícies do jogo de damas, dando o formato de um 
corpo humano ao tabuleiro.

Antes do início do jogo, foi ministrada aos alunos 
uma breve revisão sobre os mecanismos de defesa do 
organismo, além de uma instrução verbal das regras do 
jogo, onde a equipe vencedora seria aquela que 
deixasse a outra equipe sem nenhuma peça.

Para a realização do jogo, foram formados dois 
grupos, em que um representou o grupo dos 
microorganismos e o outro o das células de defesa, e de 
cada grupo, foi escolhido um representante para jogar, 
podendo este consultar os demais integrantes da 
equipe.

O jogo foi dividido em duas batalhas, com as 
seguintes regras, a saber:
a) Neutrófilos X Bactérias: Os jogadores distribuíam as 
peças no tabuleiro, e ao lançar o dado, o jogador que 
obtivesse o maior valor, seria aquele que iniciaria a 
partida. O time dos neutrófilos iniciava o jogo com 
cinco neutrófilos, e o valor obtido através do 
lançamento do dado, indicava quantas casas seriam 
percorridas no tabuleiro. Se o neutrófilo parasse na 
casa em que estivesse a bactéria, este a fagocitaria. Já o 
time que representava as bactérias iniciava o jogo com 
duas bactérias e o jogador antes de lançar o dado, 
deveria avisar se iria movimentar a bactéria ou se iria 
lançar a toxina bacteriana. Se a toxina parasse na 



mesma casa em que estivesse o neutrófilo, este seria
destruído. Se a bactéria parasse na casa contendo um 
X, esta bactéria sofreria uma divisão binária e as duas 
bactérias originadas seriam distribuídas no tabuleiro.
b) Linfócitos X Vírus: As regras de início eram as 
mesmas que as anteriores, e cada equipe tinha direito a 
três peças. A equipe dos linfócitos tinha a propriedade 
de movimentar o linfócito e de lançar o anticorpo, onde
se o anticorpo parasse na mesma casa que estivesse o
vírus, este ultimo seria inativado, e a peça que o 
representasse  seria retirada do tabuleiro. Já com 
relação aos vírus, se estes parassem na mesma casa que 
os linfócitos, estes últimos seriam destruídos, fato este 
que representava o ciclo lítico, em que o virus penetra 
na célula, e posteriormente a destrói.

Ao final da atividade, foi aplicado um questionário 
para a classe a fim de avaliar a opinião dos alunos em 
relação ao jogo, onde continham as seguintes 
perguntas:
1)Qual a sua opinião a respeito do jogo “Guerra 
Microscópica I”?
2)Dê notas, de 0 a 10 ao jogo, quanto aos itens: 
inovação, diversão, aprendizado, interatividade, 
raciocínio, aplicabilidade, facilidade para jogar e 
aspecto visual do jogo.
3)Quais as sugestões que você daria ao jogo?

Resultados e Discussão

Constatou-se através da avaliação do questionário, 
que o jogo foi bem aceito pelos alunos da turma, que na 
primeira questão, o adjetivaram como atrativo, criativo, 
didático, divertido e educativo; e tendo sido as médias 
aritméticas das notas, para a segunda questão, de 9,3 
para inovação, de 9,4 para diversão, de 9,1 para
aprendizado, de 9,3 para interatividade, de 9,1 para 
raciocínio, de 8,9 para aplicabilidade, de 9,0 para 
facilidade para jogar e de 9,0 para o seu aspecto visual. 

No tocante a terceira questão, as suas sugestões
foram com relação a alguns aspectos, como exemplo, a 
colocação de perguntas inerentes ao assunto e o 
aumento do tamanho das peças do jogo.

Segundo Campos et al.[3], os jogos didáticos por 
aliar os aspectos lúdicos aos cognitivos, são uma 
importante estratégia para o ensino e aprendizagem de 
conceitos abstratos e complexos, favorecendo a 
motivação interna, o raciocínio, a argumentação, a 
interação entre alunos e entre professores e alunos.

Percebe-se então, a importância da elaboração de 
materiais didáticos lúdicos, que visem o aprendizado da 
biologia, dada a vastidão e a complexidade dos 
assuntos inerentes a esta disciplina. Sendo assim, a 
promoção destas “brincadeiras” poderá,
indubitavelmente, tornar o ensino e o aprendizado da 
biologia, uma atividade mais prazerosa e eficiente.
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