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RESUMO  

Os jogos educativos potencializam o processo de ensino-aprendizagem, sendo prazerosos e 

desafiantes, além de proporcionarem o desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos 

na retomada de conceitos já estudados. As questões abordadas no jogo da Trilha Ecológica 

envolvem conceitos de ecologia, que trabalhados de maneira lúdica levam a reflexão dos 

problemas presentes na realidade dos educandos. Durante a realização da trilha nas 

turmas, foi possível perceber se a revisão dos conceitos através do jogo proposto favoreceu 

a aprendizagem e a compreensão dos conceitos abordados; a influência do trabalho coletivo 

no processo de aprendizagem; se o jogo promove maior integração entre os membros de 

uma equipe e se o modelo do jogo pode ser usado em outras disciplinas. Os resultados 

demonstraram que o jogo contribuiu de forma positiva para o processo ensino-

aprendizagem, possibilitando a interação entre os alunos e levando-os a manifestar a 

conveniência de sua utilização em outras disciplinas. Assim, é possível afirmar que o jogo 

da Trilha Ecológica foi bem aceito como forma alternativa de aula a ser aplicada no Ensino 

Médio, visto que, durante a realização da mesma, a importância do conhecimento 

compartilhado em equipe ficou evidente, pois os alunos se mostraram motivados e  bem 

envolvidos com a atividade proposta.  
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Introdução:  O jogo didático é uma ferramenta importante para a construção do 

conhecimento, pois na medida em que estimula o interesse do aluno, desenvolve níveis 

diferentes de experiência pessoal e social, possibilitando novas descobertas e a 

aproximação do conhecimento científico. É importante salientar que aprendizagem através 

de jogos, permite que o aluno faça da aprendizagem um processo interessante e até 

divertido. Para isso, eles devem ser utilizados ocasionalmente para sanar as lacunas que se 

apresentam na atividade escolar diária. O presente trabalho busca mostrar a importância da 

aplicação de jogos didáticos em sala de aula. Para isso elaborou-se a Trilha Ecológica, que 

teve como finalidade avaliar a compreensão dos conceitos referentes à ecologia já 

abordados  durante as aulas de ciências no Ensino Médio. A atividade foi desenvolvida 

pelos acadêmicos integrantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 



(PIBID) - Biologia da Universidade de Passo Fundo, e aplicada nas turmas do Ensino Médio, 

no Instituto Cardeal Arcoverde, localizado na cidade de Passo Fundo no Rio Grande do Sul. 

Nesse sentido, esse recurso didático objetivou auxiliar o educador a despertar o interesse 

dos educandos sobre as questões ecológicas relacionadas à problemática ambiental e 

incentivá-los a refletirem sobre a importância de sua ação no meio  onde estão inseridos, e 

os impactos que qualquer alteração pode provocar na sobrevivência dos diferentes seres 

vivos que habitam o planeta.  

Fundamentação Teórica:  O conceito do ato de jogar varia conforme a visão de cada 

pesquisador, porém a essência do ato e sua importância no âmbito educacional continuam 

intrínsecas em cada conceito. Jogos educativos podem facilitar o processo de ensino-

aprendizagem e ainda serem prazerosos, e desafiantes. O jogo pode ser um ótimo recurso 

didático e uma estratégia de ensino para os educadores e se caracteriza ainda como um 

rico instrumento para a construção do conhecimento do aluno aprendente. De acordo com 

as Orientações Curriculares para o Ensino Médio “o jogo oferece o estímulo e o ambiente 

propício que favorece o desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e, permite ao 

professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolvendo 

potencialidades pessoais e profissionais para estimular nos mesmos a capacidade de 

comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira lúdica, prazerosa e 

participativa de relacionar-se com o conteúdo escolar, levando os alunos a uma maior 

apropriação dos conhecimentos envolvidos (BRASIL, 2006). ” O jogo em sala de aula 

propicia situações de interação e aprendizagem auxiliando educadores e educando no 

processo de ensinar e aprender. A metodologia de jogos possibilita revisitar as temáticas 

aprendidas em diversas áreas do conhecimento por viabilizar situações de aprendizagem e 

socialização dos sujeitos envolvidos nesse processo.  Os ensinamentos transmitidos 

ludicamente são absorvidos e assimilados pelos alunos com maior facilidade. Portanto, cabe 

ao professor, (re) significar sua prática docente para poder contribuir na profissionalização 

do seu trabalho docente (PEREIRA, 2010). Neste sentido, o jogo didático constitui-se num 

importante recurso para desenvolver a habilidade de resolução de problemas, facilitar a 

apropriação de conceitos e atender às características de cada realidade escolar trabalhada. 

Ao enfocar a temática ambiental, busca-se sensibilizar o olhar, tanto do educando, como do 

educador, contextualizando e aproximando do cotidiano, envolvendo o educando, que 

participa, age e transforma, promovendo trocas coletivas, a integração e inserção das 

diferentes leituras de mundo, de questões urgentes e essenciais, para nossa constituição 

como ser humano no presente (VEGA :SCHIRMER, 2008). 

  



Metodologia: Inicialmente foram realizadas quatro aplicações do jogo em alunos do ensino 

médio, e várias adaptações foram necessárias nas sucessivas aplicações até a sua versão 

final. Para isso, avaliou-se desde os materiais utilizados para confecção do jogo, até as 

regras do mesmo. A trilha é composta por um tabuleiro – confeccionado com material 

reaproveitado (papelão) - com trinta casas e quinze cartas representando as instruções para 

os jogadores. O número de participantes pode variar de acordo com o tamanho da turma, o 

importante é que todos participem. Cada equipe foi representada por uma figura geométrica 

e as perguntas foram mediadas pelo professor. Todas as figuras geométricas estavam 

posicionadas na casa LARGADA. O jogo iniciou com aquele aluno que tirou o menor 

número do dado; Depois de ser feita a pergunta, quando houve acerto, jogou-se o dado 

andando o número de casas sorteadas, quando contrário, não se jogou o dado e 

permaneceu-se na mesma casa. Da casa de número 1 a 30, as duas equipes percorreram a 

mesma trilha, sempre seguindo as instruções contidas na casa, quando havia. Vale ressaltar 

que não pode haver dois jogadores na mesma casa, devendo retornar à casa anterior 

aquele que chegar depois. Os assuntos envolveram conceitos relacionados à Ecologia já 

discutidos durante as aulas, visto que se tratava de uma revisão dos conteúdos trabalhados 

em biologia.  

 

Resultados e discussão:  Além de proporcionar momentos de descontração, o jogo 

desenvolvido em sala de aula, obteve resultados satisfatórios enquanto instrumento 

motivador do aprendizado, trazendo benefícios na construção, desconstrução e 

reconstrução dos conhecimentos pelos educandos. Constatou-se que essa atividade 

desafiou os alunos a se envolverem e debaterem sobre as questões presentes no jogo, A 

proposta conseguiu atingir seu objetivo principal, ou seja, uma melhor compreensão dos 

conteúdos abordados em sala, pois “a ciência ganha sentido se estudada, vivida e 

incorporada pelo aluno nos fenômenos que vê, constata e manipula no seu dia-a-dia” 

(HEINECK, 2003). Os resultados da aplicação do jogo demonstraram que a Trilha Ecológica 

contribuiu de forma significativa para o processo de ensino-aprendizagem. Ao ser aplicada,  

após o conteúdo da disciplina ter sido desenvolvido, a trilha favoreceu a revisão e a fixação 

das temáticas estudadas e proporcionou uma maior interação entre os alunos, levando-os a 

manifestarem a validade de sua utilização em outras disciplinas. Ficou evidente que durante 

a realização do jogo, a emoção ficou extremamente mobilizada e, associada à cognição, o 

que transforma positivamente o ambiente de aprendizagem dentro de uma sala de aula. 
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