
1 
 

 

 

 

 

 
  

PRODUTO FINAL 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE - 2015 

 

 

Adriana Cardoso Gomes 

 

 

 

JOGO DA MEMÓRIA: ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA O CONHECIMENTO DOS 

DIFERENTES GRUPOS DO REINO ANIMAL       

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Fevereiro / 2016 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E  

CULTURA - PROPGPEC 

 

 



2 
 

Adriana Cardoso Gomes 

 

 

 

 
JOGO DA MEMÓRIA: ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA O CONHECIMENTO DOS 

DIFERENTES GRUPOS DO REINO ANIMAL       

 

 

 

Produto final apresentado ao Programa 

de Residência Docente, vinculado à Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura do Colégio Pedro II, 

como requisito parcial para obtenção do 

título de Especialista em Docência da 

Educação Básica na Disciplina de 

Biologia. 

 

 

 

Coordenadora: Professora Márcia Rodrigues Pereira 

 Orientadora/Supervisora: Professora Denise Maria Mano Pessoa 

 Campus de atuação no Colégio Pedro II: Centro 

 Área/Disciplina: II Biologia 

 Instituição de Origem: Escola Municipal Leonor Coelho Pereira 

 

 

 

Rio de Janeiro 

Fevereiro/2016 

 

 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CATALOGAÇÃO NA FONTE 

COLÉGIO PEDRO II / PROPGPEC / BIBLIOTECA PROFESSORA SILVIA BECHER 

 

G633   Gomes, Adriana Cardoso 

      Jogo da memória: estratégia pedagógica para o conhecimento dos 

diferentes grupos do reino animal / Adriana Cardoso Gomes. – Rio de 

Janeiro, 2016. 

                  50 f. 

                    

      Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica 

na Disciplina Biologia) – Colégio Pedro II. Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura.  Programa de Residência 

Docente. 

    Orientador: Denise Maria Mano Pessoa. 

                                        

1. Biologia – Estudo e ensino. 2. Ciências – Estudo e ensino. 3. Jo-  

gos educativos. 4. Ensino fundamental. 5. Práticas pedagógicas. I. 

Pessoa, Denise Maria Mano. II. Colégio Pedro II. III. Título. 

 

                                                                                                        CDD: 507 

 

Ficha catalográfica elaborada pelo Bibliotecário Andre Dantas – CRB7 5026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Adriana Cardoso Gomes 

 

 

 

JOGO DA MEMÓRIA: ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA O CONHECIMENTO DOS 

DIFERENTES GRUPOS DO REINO ANIMAL       

 

 

 

Produto final apresentado ao Programa 

de Residência Docente, vinculado à Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura do Colégio Pedro II, 

como requisito parcial para obtenção do 

título de Especialista em Docência da 

Educação Básica na Disciplina de 

Biologia. 

 

 

Aprovado em: _____/_____/_____. 

 

                    

 

Dra. Denise Maria Mano Pessoa (Orientadora)  
Colégio Pedro II 

 
 
                                 

Me. Marcelo Augusto Vasconcelos Gomes  
Colégio Pedro II 

 

_________________________________________________________________________________ 

Dra. Simone da Silva Salgado  
Colégio Pedro II 

 

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

  

 Agradeço a Deus por me acompanhar neste processo de aprendizado desde a 

inspiração para me inscrever na seleção do PRD 2015 até a finalização da escrita do meu 

Produto Acadêmico Final e Memorial, inclusive a apresentação final. 

 À minha mãe Ana Maria, com amor e carinho, por me apoiar em todas as decisões 

de minha vida e me respeitar nos momentos em que estive de estar ausente. 

 Ao meu pai Claudecir (in memorian) por seu incondicional amor me impulsionar a 

seguir adiante, mesmo sendo muito difícil viver com sua ausência. Por me mostrar que a 

vida vale à pena ser vivida e que é necessário esforço e sacrifício se quisermos ir mais 

além. 

 À minha irmã Jussiana por sua doçura e cuidados comigo. 

 Á minha irmã Yasmim que, com seu esforço incansável, me ajudou na confecção do 

Jogo da Memória e disponibilizou seu computador durante a escrita do PAF, além de sua 

amizade e carinho por mim.   

 Ao meu amado Jorge Medeiros que me apoiou, incentivou e mostrou-se 

compreensivo em todos os passos desta jornada, estando ao meu lado nos momentos mais 

difíceis. 

 À coordenadora Márcia Pereira pelas valiosas contribuições e exemplo de sabedoria 

e humildade. 

 Ao querido supervisor Marcelo Augusto por compartilhar sua experiência e nos 

capacitar para o PRD 2015, sempre com um sorriso no rosto e um olhar compreensivo. 

 À minha querida supervisora Denise Mano por acreditar em mim, confiar no meu 

potencial e me auxiliar com sua vasta experiência, tornando o nosso trabalho bem melhor e 

mais bonito. 

 Aos meus queridos amigos da Biologia (Carmem, Fernanda, Joyce, Leonardo, 

Michele, Thiago e Vanessa) que tive o prazer de conhecer e que dividiram comigo todos os 

anseios, alegrias e dificuldades do PRD 2015, sendo parceiros e amigos do início ao fim. 

Que a nossa amizade siga adiante! 

 A todos os mestres e funcionários do Colégio Pedro II os quais tive a oportunidade 

de dialogar e que através do bom exemplo de profissionais e seres humanos, me abriram 

novos horizontes na busca de melhores caminhos.  

 Às minhas diretoras Vera e Deana da Escola Municipal Leonor Coelho Pereira que 

me permitiram a realização do Projeto e me respeitam como profissional. 

 



6 
 

 Aos meus queridos e adorados alunos, que me estimulam à busca de um ensino 

inovador e significativo e que foram receptivos às novas ideias, compartilhando momentos 

de alegria e aprendizado comigo. Obrigada por me ensinarem diariamente! 

 Aos meus amigos de docência Angélica, César, Geisa, Lucilene, Sandra Sueli e 

Veríssimo por comungarem dos mesmos anseios por uma Educação Pública de qualidade e 

em suas práticas contribuírem para a realização de um bom trabalho escolar. 

 Ao Programa de Pós Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC) do 

Colégio Pedro II, que ao instituir o PRD, proporcionou valiosas contribuições e experiências 

para os professores que estão na lide de salas de aula, fornecendo conhecimento e 

renovando esperanças de um ensino produtivo e transformador. 

 Á CAPES pela ajuda financeira. 

A todos, que mesmo não citados aqui, contribuíram, direta ou indiretamente, para o 

desenvolvimento e conclusão deste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

RESUMO 

 
GOMES, Adriana Cardoso. JOGO DA MEMÓRIA: ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA O 

CONHECIMENTO DOS DIFERENTES GRUPOS DO REINO ANIMAL. Ano 2016. Produto 

Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina de Biologia) – Colégio 

Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 

2016. 

 

Essa proposta de ensino, por intermédio de aplicação de um jogo específico, foi motivada 
pelo cronograma de prazo exíguo em relação à carga horária e pelo extenso conteúdo 
programático a ser cumprido para o 4º bimestre de 2015 nas turmas de 7º ano do Ensino 
Fundamental da Escola Municipal Leonor Coelho Pereira. Esse período letivo aborda o 
Reino Animal (invertebrados e vertebrados), congregando vários filos e classes, com 
características bem diferentes, nomes e conceitos desconhecidos dos alunos. O objetivo 
desse trabalho consiste em apresentar o conteúdo programático relativo ao Reino Animal 
para alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental, utilizando a estratégia lúdica em 
forma de jogo. A metodologia consta de aplicação de questionário de investigação do 
conhecimento do aluno antes e após o jogo, uso do jogo como recurso didático e 
preenchimento de questionário de avaliação do Jogo da Memória pelos alunos. A proposta 
do Jogo da Memória do Reino Animal foi aceita imediatamente pelos alunos das duas 
turmas nas quais o trabalho foi aplicado. Todos os alunos participaram do jogo. Foi 
perceptível o entusiasmo dos alunos em aprenderem sobre quais grupos os animais 
pertencem, sentindo-se à vontade para tirarem suas dúvidas e compartilharem curiosidades. 
A integração dos colegas de turma e o compartilhamento de conhecimento entre eles foram 
fatores positivos para que as próximas partidas do jogo fossem mais proveitosas e 
significativas. O número de acertos para a maioria dos animais foi maior após a vivência do 
jogo. O questionário prévio apontou maior conhecimento dos alunos para o grupo de 
animais vertebrados. Houve uma tendência coletiva de aumento da quantidade de respostas 
preenchidas e de respostas corretas. Mas o aumento da quantidade de respostas 
preenchidas não significou um aumento do número de acertos. Coletivamente, o aumento 
do número de respostas preenchidas depois do jogo foi maior do que o aumento de acertos, 
o que indica que somente o jogar não foi suficiente para a fixação do aprendizado coletivo, 
embora o tenha sido para a maioria dos alunos. Talvez seja necessário maior número de 
partidas ou uma maior intervenção docente para esses alunos que não alcançaram um 
melhor desempenho. Apesar da maioria dos alunos terem sinalizado como positiva a 
experiência do jogo da memória para seu aprendizado, a existência de respostas contrárias 
à aplicação do jogo, que é uma atividade dinâmica, o que geralmente encanta e chama a 
atenção e interesse dos jovens, por uma pequena minoria, pode ser devido a vários fatores 
que ainda carecem de maior análise. Os alunos foram capazes de desenvolver diferentes 
habilidades ao buscarem respostas através da pesquisa e ter, claramente, prazer em 
descobrir, conhecer, aprender. Além do conhecimento adquirido através do jogo, a questão 
lúdica vivenciada em sua utilização serviu de estímulo à busca do aprendizado e 
proporcionou significado no aprender.  
 

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Reino Animal, Jogo didático, Ensino 

Fundamental II.  
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ABSTRACT 
 

GOMES, Adriana Cardoso. MEMORY GAME: EDUCATIONAL STRATEGY FOR THE 
KNOWLEDGE OF DIFFERENT GROUPS OF ANIMAL KINGDOM. 2016. Final Product 
(Specialization in Basic Education Teaching in Biology Discipline) - Colégio Pedro II, Dean of 
Graduate Studies, Research, Extension and Culture, Rio de Janeiro, 2016. 
 
 
This proposal of education through the application of a specific game, was motivated by the 
narrow time schedule in relation to the workload and the extensive program content to be 
fulfilled for the 4th quarter 2015 in the classes of 7th grade of elementary school School 
Municipal Leonor Coelho Pereira. This semester covers the animal kingdom (invertebrates 
and vertebrates), bringing together several phyla and classes, with different characteristics, 
names and unfamiliar concepts for students. The aim of this study is to present the syllabus 
for the Animal Kingdom for students of the second segment of elementary school, using the 
playful strategy in the form of game. The methodology consists of the application of the 
student's knowledge of the research questionnaire before and after the game, the game as a 
teaching tool and evaluation questionnaire fill the Memory Game by students. The proposal 
of the Kingdom Animal Memory Game was immediately accepted by students from two 
classes in which the work was applied. All students participated in the game. students' 
enthusiasm in learning about which animal groups was noticeable belong, feeling the urge to 
take your questions and share curiosities. The integration of classmates and knowledge 
sharing among them were positive factors for the next game starts to be more fruitful and 
meaningful. The number of hits for the majority of animals was higher after the experience of 
the game. The previous survey showed greater knowledge of students to the group of 
vertebrates. There was a collective tendency to increase the number of completed responses 
and correct answers. But increasing the amount of filled responses not mean an increase in 
the number of hits. Collectively, the increase in the number of answers filled in after the 
game has been higher than the higher scores, indicating that only the play was not sufficient 
for fixing the collective learning, although it has been for most students. You may need more 
matches or a higher educational intervention for those students who did not achieve a better 
performance. Although most students have flagged as positive the memory game experience 
for their learning, the existence of conflicting responses to the implementation of the game, 
which is a dynamic activity, which usually enchants and draws attention and interest of young 
people, by small minority, may be due to several factors that still require further analysis. 
Students were able to develop different skills to seek answers through research and have 
clearly happy to discover, learn, learn. In addition to the knowledge gained through the 
game, the playful question experienced in its use served as a stimulus to learning search and 
gave meaning to learn 
 

 

 

 

Key words: Education Sciences, Animal Kingdom, didactic game, primary education.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Este projeto foi pensado, desenvolvido e aplicado a partir de setembro de 2015 e 

teve como uma das motivações para executá-lo, o cronograma de prazo exíguo em relação 

à carga horária e ao extenso conteúdo programático a ser cumprido para o período 

disponível no 4º bimestre para as turmas de 7º ano do Ensino Fundamental. Tendo que 

abordar todo o conteúdo do Reino Animal (invertebrados e vertebrados), que congrega 

vários filos e classes, com características bem diferentes, nomes e conceitos desconhecidos 

dos alunos, foi proposto um jogo para facilitar a abordagem do assunto e o aprendizado de 

forma lúdica. Além do conhecimento adquirido através do jogo, a questão lúdica vivenciada 

em sua utilização serviu de estímulo à busca do aprendizado e proporcionou o significado 

no aprender. Sendo assim, o presente trabalho visa testar a funcionalidade de um jogo de 

memória com figuras de animais e nomes de seus respectivos grupos para a aprendizagem 

de forma lúdica deste conteúdo. 

   

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. O Ensino de Ciências no Ensino Fundamental 

 

  O Ensino de Ciências para o ensino no nível fundamental tem como meta mostrar a 

Ciência como elaboração humana para a compreensão do mundo. Seus conceitos e 

procedimentos contribuem para a interpretação dos fenômenos da natureza, compreensão 

da sociedade, desenvolvimento de postura investigativa e reflexiva, coloborando para uma 

construção de autonomia de pensamento e ação (BRASIL, 1998). 

 O papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas e das 

sociedades aponta para a necessidade de construção de uma escola voltada para a 

formação de cidadãos, entendendo-se que essa deve criar condições que permitam às 

crianças e jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e 

reconhecidos como necessário ao exercício da cidadania. Desta forma, o estudante não 

deve receber somente o conteúdo informativo suficiente para o avanço em séries, mas além 

disso, deve receber o conteúdo formativo, aprendendo a posicionar-se de maneira crítica, 

responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, tomar decisões coletivas e usar 

o diálogo para mediação de conflito (BRASIL, 1998). 

 O Ensino de Ciências pode contribuir para o desenvolvimentro de uma consciência 

social e ambiental através da reconstrução da relação ser humano/natureza, permitindo ao 

aluno se posicionar acerca de questões polêmicas que envolvem ciência, tecnologia e 
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sociedade e que diariamente são veiculados pela mídia ao nível de senso comum. Além 

disso, o Ensino de Ciências contribui para os cuidados com a integridade pessoal, formação 

da auto-estima, respeito ao próprio corpo e o dos outros e compreensão da sexualidade 

humana sem preconceitos, através da percepção de seu próprio corpo, considerando-se 

todas as condições biológicas, sociais, culturais e afetivas nele inserido (BRASIL, 1998). 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) propõem, para o Ensino de Ciências, 

uma aprendizagem mais contextualizada, estabelecendo relação entre os conteúdos 

científicos e os temas sociais relevantes (FAGUNDES e PINHEIRO, 2014). Uma das 

propostas apresentadas por Leite et al. (2012) abordou o ensino e aprendizagem de 

Ciências utilizando problematização, observação, experimentação e sistematização do 

conhecimento, mostrando ser possível tornar o aprendizado do aluno contextualizado, 

significativo e crítico. Foi perceptível para esses autores, crescentes mudanças nas 

produções escritas e reflexões dos alunos, postura científica, despertar da curiosidade e 

prazer em estudar, autonomia em elaborações de textos e hipóteses para novas 

problemáticas, além de modificarem suas ações em relação ao meio ambiente e chamarem 

seus pais para agirem da mesma forma. 

 O Ensino de Ciências também é importante nas séries iniciais escolares de modo 

que se os primeiros contatos da criança com a Ciência aconteçam de forma agradável, é 

provável que nos anos seguintes, o aprendizado possa melhorar (FAGUNDES e 

PINHEIRO, 2014). Diante disso, o PCN aponta que os conteúdos da aprendizagem, além 

de serem conceituais, são procedimentais e atitudinais. Esse processo de ensino-

aprendizagem depende muito das atitudes do docente e a maneira pela qual as atividades 

são conduzidas, visto que o aluno, ao ter o professor como modelo, estabelece relações 

afetivas e pessoais que têm grande interferência no aprendizado  

 Entretanto, para que esse aprendizado mais contextualizado ocorra com sucesso, a 

interdisciplinaridade torna-se fator imprescindível.  

 De acordo com Sathres et al (2008):  

 

A insegurança dos professores que atuam nos anos iniciais diante da 

interdisciplinaridade provoca o receio de discutir temas que envolvem 

valores e pontos de vista, pois este processo exige dos docentes, mudança 

de postura na elaboração do planejamento, exigindo também uma maior 

participação dos alunos em questões que afetam seu modo de vida e que 

demandam análise para a tomada de decisões. 

 

 Com a interdisciplinaridade sendo o fio condutor do ensino de várias áreas do 

conhecimento a partir de um assunto, Sathres et al (2008) sugerem um roteiro de atividades 
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para o Ensino de Ciências nos anos iniciais em que, antes mesmo de ler e escrever, o 

aluno, em uma perspectiva construtivista de descoberta, investigação, relatos, hipóteses, 

compreenda o mundo ao seu redor através de uma alfabetização científica. A  alfabetização 

científica proporciona que o indivíduo compreenda o ambiente natural e cultural em que 

está situado e seja capaz de realizar seus direitos e deveres participando ativamente da 

sociedade.  

 

2.2. Ludicidade no aprendizado escolar  

 

 Ao longo do tempo, vários teóricos empenhados no estudo do lúdico trouxeram 

importantes contribuições na organização de concepções pedagógicas ao entender que a 

atividade lúdica é um processo pelo qual o estudante enriquece o senso de 

responsabilidade e desenvolve a sua auto expressão de forma física, cognitiva, social, 

afetiva e emocional. Embora haja diversidades quanto à definição e utilização do lúdico em 

sala de aula, considera-se que as atividades lúdicas podem ser alternativas significativas e 

interessantes no processo de ensino-aprendizagem. Através da ação e interação, sendo o 

aluno um sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem, há desenvolvimento da lógica, 

relacionamento humano, responsabilidade coletiva e criatividade, em uma aula cooperativa 

em que os diferentes pontos de vista são considerados. Dessa forma, o professor pode 

perceber dificuldades motoras, cognitivas, sociais e afetivas dos alunos. Sendo assim, a 

ludicidade pode ser utilizada no ambiente escolar com objetivos educacionais, podendo 

representar desafio e pensamento reflexivo, além de proporcionar prazer e diversão no 

aprender (CARLETO, 2009). 

 O lúdico também é uma ferramenta útil e eficaz para trabalhar com alunos que 

apresentam dificuldade de aprendizagem e mostram desinteresse pelas aulas. No geral, é 

comum ver em salas de aula o aluno que não problematiza, não questiona, só recebe e o 

aprendizado é desvinculado da realidade em que vive. Toda criança e jovem gostam de 

aprender e fazer e quando isto não ocorre, é necessário um questionamento sobre as 

dificuldades escolares que podem ser decorrentes de fatores de interferência do discente 

(intra e extra escolar) ou do próprio docente em sua abordagem no ensino (PINTO e 

TAVARES, 2010). O aprendizado não se restringe a fenômenos que acontecem na escola e 

envolve diversos fatores relacionados ao sujeito e às relações deste com o meio em que 

vive. Nessa perspectiva, a aprendizagem abrange aspectos de nossa vida afetiva, hábitos, 

valores culturais, interferências intelectuais, psicomotoras e sociais, resultando de todos os 

estímulos recebidos pelo indivíduo ao longo de sua vida (LEON, 2011).. 
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 Leon (2011) descreve um trabalho de pesquisa com seis crianças, de seis escolas 

diferentes, com histórico de reprovação escolar e diagnosticadas pelas professoras como 

portadores de dificuldade de aprendizagem, com o perfil de falta de atenção, dificuldade de 

concentração, facilidade de dispersão, inquietação e dificuldade em acompanhar os 

conteúdos. Todas as crianças estudadas relataram que “o espaço escolar não é para 

brincar, mas para aprender” e que “na escola não se pode nem falar, que dirá brincar” 

indicando que as seis escolas pesquisadas não utilizam o lúdico como estratégia de 

desenvolvimento da aprendizagem, mostrando uma prática convencional que pouco 

estimula os sujeitos que estão aprendendo a se apropriarem do conhecimento, 

principalmente aqueles considerados como estudantes com dificuldades, que nem sempre 

são advindas das pessoas, mas podem resultar de uma metodologia de ensino que não 

atinge a representação do aluno ou nem mesmo lhe mostra algum significado.  

 Por meio do lúdico, os educandos canalizam suas energias, vencem as suas 

dificuldades, modificam sua realidade e transformam o aprender em uma fonte de prazer, 

apreendendo para si o conhecimento construído por eles mesmos. Em relação à 

socialização, esses sujeitos desenvolvem a personalidade e o controle de si mesmos, 

liderança ou passividade e participam coletivamente de diversas atividades. Ressalta-se que 

uma postura lúdica não implica necessariamente o uso de jogos e brinquedos, mas de uma 

postura ativa do estudante como sujeito da aprendizagem em que  a sua espontaneidade e 

criatividade sejam constantemente estimuladas (CARLETO, 2009). Sendo assim, em sua 

prática em sala de aula, os educadores têm no lúdico uma ferramenta na melhoria dos 

níveis de desempenho dos alunos que através da interação, sociabilização, tentivas e erros, 

ressignificações, possibilitarão uma aprendizagem mais dinâmica e sólida. É relevante 

ressaltar que a educação lúdica está distante da concepção de passatempo, distração, 

enrolação (SANTOS e JESUS, 2010). O lúdico relacionado ao ensino inclui várias atividades 

tais como jogos, paródias, construção de modelos, uso de desenhos, visitas técnicas, 

contação de histórias, uso do laboratório, exibição de filmes, etc. 

 Como exemplos, Knechtele e Brancalhão (2009) relatam atividades lúdicas na 

disciplina de Ciências para 5ª série do Ensino Fundamental através da utilização de jogos. O 

trabalho constou de quatro jogos: um quebra-cabeça sobre instrumentos astronômicos, um 

dominó sobre o Sistema Solar, um bingo sobre energia e um jogo de trilha sobre a água. 

Para a aplicação dos jogos foi realizado levantamento bilbiográfico na busca de tais 

atividades, análise pelos professores, aplicação de questionário para conhecimento prévio 

dos alunos e conhecimento adquirido após a atividade lúdica. Essas etapas demonstram um 

planejamento encadeado para a utilização do recurso lúdico. Neste sentido, observamos 

que os jogos não são a única ferramenta, porém mais um recurso para facilitar o Ensino de 
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Ciências. Como resultado da associação dos aspectos cognitivos com os lúdicos, os alunos 

mostraram compreensão de conceitos abstratos e complexos, raciocínio e argumentação, 

entre outros atributos já citados anteriormente. Balbinot (2005) trabalhou o lúdico com a 

elaboração de modelos feitos pelos alunos do Ensino Fundamental II, sendo uma alternativa 

para escolas que não possuem um Laboratório de Ciências e, inclusive, variando o critério 

de avaliação do discente. 

 Mesmo com o conhecimento de vários jogos sendo utilizados no Ensino de Ciências 

com turmas de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), a maioria dos artigos pesquisados 

sobre ludicidade no Ensino de Ciências realiza abordagem nas séries escolares iniciais 

(Ensino Fundamental I – 1º ao 5º ano) e com alunos de cursos de Licenciatura. Essa 

constatação traz a reflexão sobre a precariedade de abordagens lúdicas nos anos finais do 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) como um fato a ser trabalhado e modificado. 

 

2.3. Os jogos didáticos nas aulas de Ciências 

 

Os jogos didáticos são uma vertente da ludicidade muito indicada para trabalho em 

sala de aula, a fim de promover benefícios ao educando e ao professor com a construção 

de um aprendizado significativo e transformador, e também como forma de diminuir as 

dificuldades de aprendizagem apresentadas por alguns alunos, aumentando seu interesse 

pelas aulas. Para isso, os jogos didáticos devem ser práticos e de fácil manipulação em 

sala de aula. Geralmente apresentam um custo reduzido e envolvem o aluno, estimulando a 

participação ativa destes nas aulas com tomada de decisões e reações aos resultados de 

suas decisões, bem como o desejo em adquirir mais conhecimento (JANN e LEITE, 2010). 

Percebe-se um interesse e investimento dos docentes para a elaboração e utilização 

de jogos em suas aulas para que o aprendizado torne-se mais significativo, dinâmico e 

prazeroso. É importante ressaltar que o jogo não substitui as aulas convencionais, mas 

funciona como um poderoso aliado do professor em promover mudanças no processo de 

aprendizagem e buscar diferentes formas de adquirir o conhecimento (JANN e LEITE, 

2010). A simples utilização do jogo não garante o aprendizado dos conteúdos, sendo 

necessário, ao educador, uma preparação antecipada e adaptação do jogo de acordo com 

a sua realidade escolar, perfil das turmas e caracterísiticas de seus alunos, tendo como 

objetivo principal a apropriação de conhecimentos por parte do estudante. 

 Longo (2012) sugere e descreve diversos jogos que podem ser utilizados no Ensino 

de Ciências e Biologia e que trabalham os temas como: órgãos e sistemas que compõem o 

corpo humano; categoria de animais, sua ecologia e evolução; ações humanas para a 

redução de impacto sobre o meio ambiente; sustentabilidade; extinção de animais; 



16 
 

conhecimento sobre os principais animais do mundo, seu habitat e continentes de origem. 

Tavares (2013) construiu um jogo de tabuleiro denominado “Corpo Humano: Da célula ao 

organismo” para trabalhar os vários níveis de organização (célula, tecido, órgãos e 

sistemas) dos seres vivos com alunos de 8º ano. Os alunos obtiveram um melhor 

desempenho no questionário aplicado após o jogo, que antes do jogo, com os conteúdos já 

tendo sido trabalhados pela professora.  

Corrêa e Nascimento (2014) produziram o jogo didático Baralho Celular para 

trabalhar o estudo da célula com turmas de 7º e 8º anos. Os alunos estabeleceram relações 

entre as características celulares e as funções correspondentes a cada organela. Em 

aplicação de quatro jogos com alunos de 9º ano para entendimento da Tabela Periódica, da 

Silva et al. (2013) relatam que as atividades que os alunos mais gostaram foram cruzadinha 

e caça-palavras e as que foram menos recebidas foram bingo e batalha naval, 

provavelmente pela falta de compreensão das regras do jogo. Alguns alunos classificaram a 

atividade como chata e desorganizada. Este relato nos faz refletir sobre a necessidade de 

elaboração e esclarecimento das regras antes da aplicação do jogo para que se obtenha 

um melhor desempenho dos alunos e se alcance os objetivos educacionais propostos com 

o jogo didático. Jann e Leite (2010) descrevem um jogo produzido por universitários e 

aplicado em uma turma de 3º ano do Ensino Médio, cujo objetivo é retratar de forma 

simples a estrutura da molécula de DNA, assim como as etapas da duplicação, transcrição, 

tradução e síntese protéica. Visto que a estrutura de dupla hélice do DNA e as etapas 

citadas são de difícil entendimento pelos alunos, por sua própria natureza abstrata, o jogo 

auxiliou no aprendizado.  

 

2.4. Considerações sobre o estudo do Reino Animal 

 

 O ensino dos seres vivos inicia-se desde cedo na vida da criança. No Ensino 

Fundamental I (1º ao 5º ano), o aluno já começa a ter contato com a existência dos animais, 

plantas, microrganismos e suas relações com a natureza. O querer conhecer, explorar, 

pesquisar e interagir, torna-se uma busca natural pela curiosidade em explorar o mundo ao 

seu redor.  

No Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), os alunos se deparam com uma grande 

quantidade de informações, nomes, conceitos, classificações, características e definições 

no estudo dos seres vivos na disciplina de Ciências.  

Atualmente os seres vivos são classificados a partir de semelhanças filogenéticas, 

em 3 domínios (Carl Woese, 1990), a saber: Archaea, que inclui microrganismos 

procariontes geralmente extremófilos, as Eubacteria, que incluem as cianobactérias e 
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bactérias heterotróficas mais comumente conhecidas e os Eukaria, que envolve os 

Protoctistas, Fungi, Vegetais e Animais. Entretanto a maioria dos livros didáticos e 

programas das secretarias de educação ainda abordam a classificação de Whitaker em 5 

reinos, o que é considerado mais apropriado e menos específco para o Ensino 

Fundamental, tendo em vista a grande especificidade e a distância da realidade dos alunos 

em relação às Archaea.  

Segundo os PCNs, o conteúdo de zoologia (Reino Animal) no currículo escolar é 

trabalhado na temática Vida e Ambiente e a função do docente consiste em ensinar os 

alunos a entender as relações entre a vida animal e o ambiente, levando-se em 

consideração os aspectos biológicos e evolutivos dos grupos de animais. A busca na 

descrição e compreensão de diferentes formas de vida e a abordagem das adaptações dos 

seres vivos ao seu ambiente levam os estudantes a compreenderem a existência de 

relações de parentesco entre as espécies. Nesta perspectiva, os alunos percebem que por 

mais diferentes que os respresentantes de um grupo animal possam ser, guardam 

semelhanças entre si, compreendendo sua origem em comum em um passado distante 

(BRASIL, 1998). 

Nesse contexto, que envolve a diversidade da vida, o ser humano é estudado como 

parte integrante desses ambientes naturais ou transformados por ele. Isso possibilita uma 

construção crítica, percebendo que o ser humano é parte integrante da mesma natureza 

que os outros seres vivos, contrapondo-se a uma possível ideia, proveniente da sabedoria 

popular de antropocentrismo (BRASIL, 1998). Porém, investigações revelam que o 

conhecimento biológico das pessoas sobre este assunto ainda está distante desse ideal 

(SANTOS et al, 2009). 

Para o estudo do conteúdo do Reino Animal, diversas são as formas de abordagens 

e recursos disponíveis. A metodologia tradicional em que os animais são separados em 

categorias taxonômicas (filos e classes) e suas características morfológicas e fisiológicas 

são expostas via oral, tende levar o aluno a achar a aula entendiante, usando somente 

recursos de memória, com nomes muito difíceis e sem sentido de serem aprendidos 

(OLIVEIRA e SANTANA, 2015). Essa forma de ensinar, por meio de aulas expositivas e 

memorísticas, contribui para que o aluno seja passivo na aprendizagem. Este recurso é o 

mesmo utilizado em cursos de graduação, em que a zoologia é essencialmente descritiva, 

alternando com aulas práticas com apresentação de animais vivos ou mortos (JÙNIOR, 

2013). Alguns professores reproduzem o método aprendido em sua formação, esquecendo-

se que a faixa etária do público-alvo é diferente e que os alunos de hoje compõem uma 

nova geração que através do uso de novas tecnologias e por viverem em um mundo 

globalizado, tem acesso facilitado à informações. Sendo assim, novas metodologias que 



18 
 

incluam demonstração, investigação, ludicidade, práticas laboratoriais proporcionam 

motivação e envolvimento dos alunos na construção de seu desenvolvimento pessoal, 

autonomia e aprendizagem significativa (JÚNIOR, 2013). 

 Em pesquisa realizada por Júnior (2013), que investigou que metodologias e 

estratégias eram empregadas para ensinar zoologia nas escolas públicas de Ensino 

Fundamental de Planaltina (DF), constatou-se que a forma lúdica é rara. A aula expositiva 

dialogada continua sendo predominante. Segundo esse autor, as metodologias utlizadas 

pelos professores são aulas expositivas (94%), demonstrativas (48%), investigativas (32%) 

e lúdicas (21%). Os recursos didáticos mais utilizados são o quadro de giz, o livro didático, 

o vídeo e o data-show, sendo os menos utilizados, a saída de campo, teatro, músicas e 

coleções de animais. Os docentes, ao indicaram quais seriam as melhores condições para 

ensinar zoologia, apontaram a utilização dos recursos didáticos, não indicando o uso de 

novas metodologias. Embora os diferentes recursos didáticos permitam que o aluno acesse 

imagens e informações de animais que nunca ou raramente são apresentadas em livros, o 

uso de jogos pedagógicos, além de poder associar conceitos, relacionar conteúdos e ser 

avaliativo, permite que o aluno descubra, trabalhe e integre as suas várias habilidades e 

percepções com o trabalho em grupo e a sua relação com as regras do jogo, explorando 

dimensões não trabalhadas em uma aula tradicional. Desta forma, o aluno assume um 

papel na construção do conhecimento, sente-se estimulado e interessado, contribuindo para 

uma melhor qualidade no ensino. 

Santos e Teran (2013) afirmam que o ensino de Zoologia é feito, em sua maior 

parte, de forma conteudista, pautada na transmissão de conhecimentos através de aulas 

expositivas que utilizam a memorização individual ou em grupo. Poucos são os professores 

que realizam atividades em espaços não formais. Sobre o uso do laboratório disponível na 

escola, esses autores constataram  que as situações ligadas à política educacional e gestão 

dos recursos distanciam o professor de elaborar práticas de ensino inovadoras e 

contribuem para um uso irregular destes locais, diminuindo a possibilidade dos estudantes 

usufruírem de recursos presentes na escola. 

As respostas dos professores sobre as dificuldades em aplicar metodologias 

alternativas consistem em falta de infraestrutura da escola (45%), carências dos recursos 

didáticos (31%), falta de tempo para abordar todos os conteúdos de zoologia (12%), além 

de salas superlotadas, falta de laboratório apropriado, falta de incentivo financeiro e 

transporte para realizar saídas de campo (JÚNIOR, 2013). Santos e Teran (2009) apontam 

como dificuldades ao ensino da Zoologia, o uso exclusivo do livro didático, exposição oral 

como único recurso e formação inicial do professor deficiente em relação à realidade de 

ensino. Entre as dificuldades mais específicas no ensino da Zoologia, são listadas o 
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conhecimento resumido dos táxons zoológicos e sua sistemática filogenética, uso 

restringido de como fazer uso da transposição didática para o Ensino de Zoologia, falta de 

integração entre os assuntos abordados e carência de formação continuada dos 

professores nesta área. 

 Como maiores dificuldades dos alunos, os docentes apontaram os conteúdos 

associados à classificação dos seres vivos (54%), nomenclatura científica (34%) e animais 

invertebrados. Sobre as experiências de sucesso, a maioria dos professores apontaram a 

aula teórico-prática, em que associaram recursos didáticos alternativos (vídeos, data show, 

simulações e dinâmicas) para ministrar sua aula, alguns relacionaram atividades de 

laboratório as quais os alunos visualizaram peças anatômicas e outros se referiram a 

passeios no Jardim Zoológico e visitas ecológicas (JÚNIOR, 2013). De maneira geral, os 

professores relatam que, ao sair da rotina de uma aula tradicional, os alunos sentem-se 

motivados, curiosos e são mais participativos, sendo estas experiências gratificantes para 

ambos. O professor que consegue interagir com o aluno de modo divertido consegue 

melhores resultados de aprendizagem (SANTOS et al, 2009). 

 Em pesquisa feita por Silva et al. (2012) através de um levantamento de artigos em 

todos os anos disponíveis pelo Portal Periódico da CAPES, usando exclusivamente o tema 

Aracnídeos no Ensino de Ciências e Biologia, somente um artigo (apud, Ferreira e Soares 

2008) foi encontrado, levando o conhecimento desta classe de invertebrados através do livro 

didático. Sendo assim, observa-se que a abordagem do assunto sobre aracnídeos é 

precária em nossa Educação, o que se pode concluir o mesmo de outros grupos de animais 

que por não serem tão presentes no dia-a-dia e com pouca interação humana, são mais 

desconhecidos em todos os aspectos. Santos e Teran (2009) sugerem o uso de analogias e 

metáforas como recurso didático no ensino de Zoologia, garantindo que o novo conceito 

seja compreendido e entendido à partir de semelhanças e diferenças apresentadas, 

respeitando-se o tempo de internalização e reflexão das informações pelos estudantes. 

 Alguns estudos relatam a utilização de jogos para a abordagem do conteúdo do 

Reino Animal, desde o Ensino Fundamental I até o 3º ano do ensino Médio.  

Rosa (2012) descreve em seu “Projeto de Aprendizagem: Animais” inúmeras 

atividades planejadas e didaticamente aplicadas com crianças do 1º ano do Ensino 

Fundamental I. O projeto de caráter multidisciplinar e com o uso de diferentes ferramentas 

tecnológicas, além de atender a proposta curricular para esta série de ensino e ter 

adequação das propostas para alunos com necessidades educacionais especiais, 

possibilitou o letramento dos alunos através de pesquisas, estudos, jogos, visita ao 

zoológico, registros de experiências ao mesmo tempo em que se discutia a correlação de 

diversos animais e seus ambientes, possibilitando interação e dinamização no processo de 
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aprendizagem. Cardoso et al. (2013) relatam a experiência de um projeto de 6 meses 

realizado pelo Programa Especial de Treinamento da Universidade de Uberlândia com 

alunos de 2º ano do Ensino Fundamental I de uma escola privada. Por meio de atividades 

interdisciplinares e contextualizadas com o tema escolhido pelos alunos – Aranhas – o 

grupo trabalhou diversos aspectos deste aracnídeo (características gerais, anatomia, 

interações ecológicas, produção da teia, reprodução e interação com os seres humanos) 

através de dramatizações, jogos didáticos, produções escritas e desenhos, aulas práticas e 

tecnologias da informação e comunicação, promovendo conhecimento científico, 

aprendizado escolar e compreensão do mundo em que vivem. 

Santos et al. (2009) realizou uma atividade lúdica sobre os insetos em que os alunos 

diferenciavam, discutiam com os grupos acerca das espécies de insetos, os locais onde 

poderiam ser encontrados ou colocados no ambiente reproduzido em tabuleiro com trilha 

colorida e tarefas a serem cumpridas. Com construção de tabuleiro feito pelos alunos com 

figuras dos grupos de animais e regras no estilo “Banco Imobiliário”, Sena e Rocha (2014) 

mostram uma alternativa de abordagem para o aprendizado dos grupos de animais 

invertebrados e vertebrados. Para facilitar os critérios de classificação do Reino Animal, 

Leite et al. (2015) utilizaram materiais reciclados na elaboração de um cladograma com 

características embrionárias dos animais para alunos do 3º ano do Ensino Médio. Souza et 

al. (2013) descrevem a confecção e utilização de um jogo da memória com animais do 

cerrado para acadêmicos do curso de Ciências Biológicas para, posteriormente, ser aplicado 

em salas de aula de Ensino Fundametal e Médio. 

 Diante disto, é possível constatar que os jogos educativos e abordagens dinâmicas e 

criativas para o estudo do Reino Animal proporcionam significativo avanço em relação à 

aprendizagem de conceitos e terminologias científicas, possibilitando ao estudante o 

desenvolvimento de habilidades, criatividade, sociabilidade, autonomia, criticidade e 

coletividade (SENA e ROCHA, 2014). Através de aulas mais dinâmicas, atrativas e 

interativas, alunos e professores encontram-se mais motivados a desempenharem seus 

papéis e, conjuntamente, criam condições para que o aprendizado seja de muito significado 

para ambas as partes. 
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3. OBJETIVOS 

  

3.1. Objetivo Geral 

Utilizar a estratégia lúdica em forma de jogo para apresentar o conteúdo 

programático relativo ao Reino Animal para alunos do segundo segmento do Ensino 

Fundamental. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

● Testar a funcionalidade de um jogo de memória com figuras de animais e nomes de seus 

respectivos grupos para a aprendizagem de forma lúdica sobre o Reino Animal; 

● Promover o aprendizado do conteúdo do Reino Animal de forma lúdica, socializando o 

conhecimento entre alunos de uma mesma turma; 

● Apresentar a grande diversidade de animais existentes na natureza e suas características 

diferenciais principais através de figuras e tabelas;  

● Fazer com que os alunos percebam as diferenças entre os animais vertebrados e 

invertebrados; 

● Fazer com que os alunos reconheçam as principais características morfológicas de cada 

grupo de invertebrados e de vertebrados, respectivamente. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

O estudo do Reino Animal apresenta grande quantidade de conteúdo, nomes, 

conceitos e definições, dificultando ao estudante a classificação dos animais em seus 

respectivos grupos, bem como as características que os definem. Por ser um conteúdo de 4º 

bimestre que geralmente é o mais curto, conturbado e cansativo, sendo o último do ano 

letivo e com acúmulo de informações, o jogo funciona como uma alternativa estimuladora 

para o aprendizado do Reino Animal e socialização de conhecimento entre os alunos. O 

público-alvo consiste em duas turmas de 7º ano com 35 alunos.  
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5. METODOLOGIA 

 

Este projeto foi aplicado na Escola Municipal Leonor Coelho Pereira, localizada na 

Avenida Nossa Senhora da Penha, s/no, no bairro da Penha, entrada da Comunidade da 

Vila Cruzeiro, na cidade do Rio de Janeiro, RJ.  A metodologia consta de diversos passos 

que, encadeados, possibilitam uma investigação do conhecimento prévio e posterior do 

aluno e conduz a um aprendizado significativo em que o lúdico, ao envolver os participantes, 

torna mais fácil a assimilação do conteúdo e dos conceitos referentes ao tema de estudo. O 

primeiro passo foi a aplicação de um questionário prévio, com avaliação pela professora das 

respostas dos alunos. O segundo passo foi a aplicação do jogo da memória em sala de 

aula, que foi realizada em algumas etapas, conforme será descrito a seguir. Ao final, foi 

utilizado um pequeno questionário de avaliação sobre o Jogo da Memória do Reino Animal 

pelos alunos. 

 

5.1. Questionário investigativo de conhecimento prévio do aluno 

 

 A primeira etapa do projeto, anteriormente à aplicação do Jogo da Memória do 

Reino Animal, consistiu em aplicar um questionário investigativo para o conhecimento prévio 

dos alunos em relação ao Reino Animal. Este questionário foi constituído por duas partes: a 

primeira, em que o aluno devia relacionar, através de números, os animais e seus 

respectivos grupos e a segunda, em que foi perguntado ao aluno quais características 

principais e diferenciais dos grupos de animais vertebrados (Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves, 

Mamíferos) e invertebrados (Poríferos, Cnidários, Platelmintos, Nematódeos, Anelídeos, 

Moluscos, Artrópodes, Equinodermos) eram conhecidas. Devido aos anseios e incômodo 

dos alunos ao se depararem com um questionário grande, em que grande parte dos nomes 

eram desconhecidos para eles e após insistirem tanto, algumas dicas foram dadas para 

facilitar o preenchimento do questionário. Os nomes dos animais são exatamente os que 

estão representados em imagens com nomes nas cartas do Jogo da Memória do Reino 

Animal. Dentre eles, foram apresentados alguns mais comuns e acessíveis em diferentes 

meios de comunicação, como siri, lula, polvo, jabuti, raia, gafanhoto, ácaro e outros mais 

distantes de sua realidade do dia-a-dia como esponja, esquistossomo, sanguessuga, 

nereida, caravela, planária, tênia, ancilóstomo, áscaris, embuá. Nestes últimos, após 

indagações dos alunos, foi informado o nome vulgar destes animais e mais ou menos o 

formato deles e a sua relação com o ser humano para que pudessem preencher o 

questionário. O questionário prévio apresentado a seguir (Figura 1) foi aplicado em 

28/10/2015 para as duas turmas de 7º ano (1703 e 1704). 
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Figura 1: Questionário prévio investigativo aplicado aos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental.  
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5.2. Jogo da Memória do Reino Animal 

 

O Jogo da Memória do Reino Animal é composto por uma folha de regras de como 

utilizar o jogo (Figura 2); 50 pares de cartas, cada qual constituído por uma carta com a 

imagem de um animal e seu nome e por outra carta com o nome do grupo ao qual o animal 

em questão pertence, totalizando 100 cartas (Figura 3) e uma ficha de identificação com o 

nome de cada um desses animais, relacionando-os aos seus respectivos grupos 

taxonômicos e suas características principais (Figura 4). 

As regras do Jogo da Memória do Reino Animal (Figura 2) foram construídas 

baseadas nas regras de qualquer outro jogo da memória. O objetivo do jogo foi formar a 

maior quantidade de pares possíveis, tendo como auxílio a ficha de identificação. Nessas 

tentativas de formação de pares e consultando a ficha de identificação, além de conhecer o 

animal através da imagem com o nome, o aluno tinha a possibilidade de aprender a que 

grupo pertence o animal da figura apresentada e identificar suas características, facilitando a 

identificação das próximas cartas que fossem viradas. 

As cartas do Jogo da Memória do Reino Animal (Figura 3) foram construídas com 

imagens retiradas da internet, padronizadas no tamanho, impressas em papel vergê e 

plastificadas com papel “contact”. Nessas imagens, existem exemplos de animais 

representativos de todos os grupos de invertebrados e vertebrados. Alguns grupos têm 

apenas um representante e outros grupos mais de um. A especificidade das cartas com os 

nomes dos grupos de animais foi baseada no conteúdo do caderno pedagógico de Ciências 

do 4º bimestre da Secretaria Municipal de Educação (SME) da cidade do Rio de Janeiro e 

do livro didático de Ciências do 7º ano do autor Fernando Gewandsznajder (2010). Foram 

confeccionados um total de 5 baralhos iguais de Jogos da Memória do Reino Animal, 

considerando-se que as turmas seriam divididas cada uma em 5 grupos diferentes para 

cada momento de jogo.  

Como o jogo é composto de muitas cartas e de nomes desconhecidos dos alunos, 

para um melhor aprendizado, o jogo aconteceu da seguinte forma: em um primeiro momento 

foi entregue a cada grupo somente as cartas dos pares de vertebrados (18 cartas de 

animais e 18 cartas dos nomes dos grupos, totalizando 36 cartas referentes aos 5 grupos de 

vertebrados). Em um segundo momento, após recolhidas as cartas dos vertebrados, foi 

entregue somente as cartas dos pares de invertebrados (32 cartas de animais e 32 cartas 

dos nomes dos grupos, totalizando 64 cartas referentes aos 8 grupos de invertebrados e 

suas classes). Finalmente, em uma terceira etapa, os alunos jogaram com todas as cartas 

juntas. Essas gradações na utilização das cartas do jogo aconteceram repetidamente em 

cinco dias diferentes de aula. 
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         Figura 2: Regras do Jogo da Memória do Reino Animal. 
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Figura 3: Cartas do Jogo da Memória do Reino Animal. 
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A ficha de identificação dos animais (Figura 4) foi construída a partir do nome dos 

animais que formavam as cartas, em ordem evolutiva do surgimento dos grupos. Essa consta 

de quatro colunas: a primeira com o nome do animal; a segunda, o nome do filo; a terceira, a 

classe e a quarta, as principais características do grupo e/ou especificidades individuais dos 

animais.  

 

5.3. Questionário investigativo do aprendizado dos alunos após aplicação do jogo 

da memória 

 

Após a aplicação de todas as cinco partidas da atividade lúdica do jogo, em outro 

momento, foi aplicado aos alunos o mesmo questionário (Figura 1) respondido antes da 

primeira partida, com a finalidade de dimensionar o aprendizado através da comparação das 

respostas dos alunos, antes e depois. 

 

5.4. Avaliação sobre o Jogo da Memória pelos alunos 

 

Foi aplicado um questionário (Figura 5) para avaliar o nível de interesse e motivação 

dos alunos com a utilização do jogo e se o mesmo facilitou o aprendizado sobre o Reino 

Animal. 
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Figura 4: Ficha de identificação do Jogo da Memória do Reino Animal. 
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Figura 5: Questionário de avaliação do Jogo da Memória do Reino Animal. 
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6. RESULTADOS 

 

Os resultados serão aqui apresentados na seguinte ordem: em primeiro lugar, um relato 

sobre a aplicação do questionário prévio, as imagens dos alunos durante a atividade lúdica e 

reações e comportamentos observados pela professora quanto aos alunos antes, durante e 

depois dos momentos de jogos. O segundo tópico tratará da comparação entre a quantidade 

de acertos dos alunos referentes à identificação dos animais invertebrados e vertebrados, em 

conjunto para as duas turmas indicando em gráficos a melhoria percentual das respostas 

corretas após a aplicação do jogo. As tabelas mais detalhadas, com resultados de cada turma 

separadamente e com mais especificidades encontram-se em anexo. O terceiro ponto será 

relativo à apresentação de tabelas com as respostas de cada aluno, apontando as 

identificações corretas e incorretas e em branco, principalmente ocorridas após a aplicação do 

jogo e o quarto item versará sobre a opinião dos estudantes sobre o impacto causado pela 

vivência do jogo no processo de aprendizado.  

 

6.1. Aplicação do Jogo da Memória do Reino Animal 

 

A proposta do Jogo da Memória do Reino Animal foi aceita imediatamente pelos alunos 

das duas turmas nas quais o trabalho foi aplicado. Empolgados com a notícia do jogo didático, 

os alunos mostraram-se ansiosos para o conhecerem. Entretanto houve resistência de alguns 

alunos no preenchimento do questionário investigativo de conhecimento prévio ao verem tantos 

nomes desconhecidos e difíceis. Assim, no primeiro momento muitos deixaram lacunas em 

branco, mesmo estando garantido que as respostas não iriam influenciar a sua avaliação 

formal.   

Durante as partidas, foram observados comportamentos diversos: dinamismo na 

formação e trabalho em grupos, liderança de alguns alunos, desânimo quando os alunos 

erravam ou obtinham menor quantidade de pares formados que o colega, alunos que queriam 

infringir as regras para levar vantagens sobre os outros, alunos aborrecidos com os colegas 

que estavam infringindo as regras, alunos que controlavam a ficha de identificação apontando 

os erros e acertos dos colegas que se arriscavam mais e criação de novas regras para jogar o 

jogo da memória. A ficha de identificação foi útil aos alunos no conhecimento e fixação dos 

grupos de animais e de suas características principais, sendo utilizada por eles no momento do 

jogo e como material de estudo em casa, por pedido de alguns. 

Todos os alunos presentes em sala de aula participaram do jogo. Inicialmente, os 

alunos demonstraram desorganização e dificuldade em formar pares. As cartas ficavam 

desorganizadas em cima da mesa, dificultando a memorização e o encontro de seu respectivo 
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par. Após várias intervenções, explicações e sucessivas partidas, os alunos demonstraram 

autonomia durante todo o decorrer da aula em que a metodologia de aprendizado era o jogo. 

Foi perceptível o entusiasmo dos alunos em conhecerem os animais pertencentes a 

cada grupo, sentindo-se à vontade para tirarem suas dúvidas e compartilharem curiosidades. A 

integração dos colegas de turma e o compartilhamento de conhecimento entre eles foram 

fatores positivos para que as próximas partidas do jogo trouxessem mais aprendizado. 

  

 

Figura 6: Alunos da turma 1703 jogando o Jogo da Memória do Reino Animal. 
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Figura 7: Alunos da turma 1704 jogando o Jogo da Memória do Reino Animal. 
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6.2. Comparação entre o número de respostas e acertos dos alunos na 

identificação dos animais invertebrados e vertebrados antes e depois do Jogo da 

Memória do Reino Animal 

 

Os quadros mostram os resultados dos questionários aplicados em dois momentos: 

antes e após o jogo. O número de alunos presentes no momento anterior ao jogo foi de 59 no 

total das duas turmas, enquanto o número de alunos que estavam presentes na aplicação do 

segundo questionário, após o jogo, foi de 49. O quadro contém o percentual de respostas 

deixadas em branco, de número de identificações feitas (respostas) e de acertos (indicando 

que os animais foram associados ao grupo ao qual pertencem 

O quadro 1 mostra que, após o jogo, as marcações em branco variaram de 10,2% a 

37,3% nos invertebrados, sendo o menor número de respostas deixadas em branco para a 

esponja e o maior número para o embuá. Para os vertebrados a variação de respostas em 

branco foi de 1,7% para a baleia e 30,5% para a salamandra (Quadro 2). Essas lacunas 

diminuíram aproximadamente 10,3 pontos percentuais para os invertebrados e 7,5 para os 

vertebrados após o jogo. O número de respostas preenchidas correspondeu a 100% menos a 

quantidade de lacunas em branco. O percentual de respostas teve a mesma variação das 

lacunas em branco.  

O cálculo de acertos foi realizado considerando somente o número de respostas 

preenchidas, desconsiderando as respostas em branco.  
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TURMAS 1703 +1704 – Antes do jogo: 59 alunos / Depois do jogo: 49 alunos 

 FILOS / CLASSES 
INVERTEBRADOS 

ANIMAL 
%EM BRANCO % RESPOSTAS % ACERTOS 

 Antes  Depois Antes Depois Antes Depois 

1 PORIFEROS ESPONJA 10,2 4,1 89,8 95,9 28,3 68.1 

2 

CNIDÁRIOS 

ÁGUA VIVA 22,0 10,2 78,0 89,8 8,7 29.5 

3 CARAVELA 33,9 10,2 66,1 89,8 5,1 22.7 

4 CORAL 22,0 8,2 78,0 91,8 6,5 35.6 

5 

PLATELMINTOS 

ESQUISTOSSOM
O 

27,1 14,3 72,9 85,7 7,0 19.0 

6 PLANÁRIA 35,6 20,4 64,4 79,6 7,9 35.9 

7 TÊNIA 39,0 14,3 61,0 85,7 13,9 38.1 

8 
NEMATÓDEOS 

ANCILÓSTOMO 35,6 22,4 64,4 77,6 5,3 21.1 

9 ÁSCARIS 35,6 24,5 64,4 75,5 15,8 10.8 

10 

ANELÍDEOS 

MINHOCA 15,3 10,2 84,7 89,8 4,0 13.6 

11 NEREIDA  32,2 16,3 67,8 83,7 15,0 7.3 

12 SANGUESSUGA 28,8 22,4 71,2 77,6 9,5 18.4 

13 

ARTRÓPODES 
INSETOS 

BORBOLETA 11,9 12,2 88,1 87,8 55,8 67.4 

14 FORMIGA 13,6 0 86,4 100 60,8 83.7 

15 GAFANHOTO 16,9 12,2 83,1 87,8 57,1 69.8 

 16 PIOLHO 22,0 14,3 78,0 85,7 37,0 54,8 

17 TRAÇA 23,7 16,3 76,3 83,7 26,7 26,8 

18 ARTRÓPODES 
CRUSTÁCEOS 

CAMARÃO 13,6 18,4 86,4 81,6 15,7 25,0 

19 SIRI 15,3 12,2 84,7 87,8 28,0 25,6 

20 

ARTRÓPODES 
ARACNÍDEOS 

ÁCARO 33,9 20,4 66,1 79,6 5,1 15,4 

21 ARANHA 16,9 4,1 83,1 95,9 26,5 55,3 

22 ESCORPIÃO 22,0 16,3 78,0 83,7 15,2 36,6 

23 
 ARTRÓPODES 
DIPLÓPODES 

EMBUÁ 37,3 22,4 62,7 77,6 2,7 10,5 

24 
ARTRÓPODES 
QUILÓPODES 

LACRAIA 18,6 12,2 81,4 87,8 4,2 16,3 

25 
MOLUSCOS 
BIVALVES 

MEXILHÃO  28,8 18,4 71,2 81,6 19,0 17,5 

26 
MOLUSCO 

GASTRÓPODE 

CARACOL 25,4 20,4 74,6 79,6 4,5 2,5 

27 LESMA 20,3 14,3 79,7 85,7 4,3 14,3 

28 MOLUSCO 
CEFALÓPODE 

LULA 18,6 10,2 81,4 89,8 22,9 31,8 

29 POLVO 15,3 8,2 84,7 91,8 20,0 11,1 

30 

EQUINODERMOS 

ESTRELA DO 
MAR 

20,3 12,2 79,7 87,8 6,4 30,2 

 31 
OURIÇO DO 
MAR 

23,7 12.2 76,3 87,8 11,1 30,2 

32 PEPINO DO MAR 28,8 12,2 71,2 87,8 4,8 27,9 

TOTAL 
INVERTEBRADOS 

  
  

24,7 14,4 78,6 88,8 18,2 31,7 

 
Quadro 1: Resultados dos questionários aplicados antes e depois do jogo nas turmas 1703 e 
1704 – Animais invertebrados – Em percentual. 
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TURMAS 1703 +1704 – Antes do jogo: 59 alunos / Depois do jogo: 49 alunos 

  
FILOS / CLASSES 
VERTEBRADOS 

ANIMAL 
% EM BRANCO % RESPOSTAS  % ACERTOS 

Antes Depois Antes  Depois  Antes  Depois 

33 

PEIXES 

BACALHAU 20,3 16.3 79,7 83,7 80,9 70,7 

34  RAIA 23,7 8,2 76,3 91,8 40,0 60,0 

35 TUBARÃO 6,8 0 93,2 100 67,3 69,4 

36 

ANFÍBIOS 

COBRA CEGA 33,9 14,3 66,1 85,7 2,6 38,1 

37 SALAMANDRA 30,5 18,4 69,5 81,6 12,2 35,0 

38 SAPO 13,6 6,1 86,4 93,9 39,2 63,0 

39 

RÉPTEIS 

COBRA 13,6 10,2 86,4 89,8 49,0 75,0 

 40 CROCODILO 20,3 12,2 79,7 87,8 51,1 74,4 

41 JABUTI 23,7 16,3 76,3 83,7 33,3 48,8 

42 LAGARTO 11,9 14,3 88,1 85,7 57,7 47,6 

43 TARTARUGA 16,9 8,2 83,1 91,8 22,4 46,7 

44 
AVES 

PATO 3,4 6,1 96,6 93,9 68,4 80,4 

45 PINGUIM 10,2 8,2 89,8 91,8 45,3 64,4 

46 

MAMÍFEROS 

BALEIA 1,7 2,0 98,3 98,0 48,3 91,7 

47 GOLFINHO 3,4 0,0 96,6 100,0 45,6 83,7 

48 PEIXE BOI 5,1 4,1 94,9 95,9 8,9 40,4 

49 RATO 20,3 2, 79,7 98,0 40,4 58,3 

50 SER HUMANO 25,4 2,0 74,6 98,0 75,0 97,9 

TOTAL 
VERTEBRADOS     15,8 8,3 84,2 91,7 44,5 63,0 

 

Quadro 2: Resultados dos questionários aplicados antes e deppois do jogo nas turmas 1703 e 
1704 – Animais vertebrados – Em percentual. 
 

O quadro 1 mostra que, após o jogo, o percentual de acertos dos alunos se elevou de 

18,2% para 31,7%. Observando o gráfico 1, verifica-se que esse aumento ocorreu para a  

maioria dos animais, com exceção dos áscaris, nereida, siri, caracol, mexilhão e polvo, cujos 

percentuais de acertos foram menores após o jogo. A esponja foi o animal que obteve a maior 

diferença percentual de respostas corretas enquanto que a traça foi o animal que obteve a 

menor diferença percentual dentre aqueles que apresentaram mais quantidade de acertos após 

o jogo. 

Quanto aos vertebrados, o quadro 2 mostra que houve um aumento de acertos total de 

44,5 para 63% das respostas após o jogo. É possível observar essa tendência claramente à 

exceção das respotas relativas à identificação do bacalhau como peixe e do lagarto como réptil. 

Para a identificação do tubarão não houve grande aumento de repostas corretas, mas esse 

percentual já era de 93,2% antes do jogo, chegando a 100% depois do jogo.  
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Gráfico 1: Percentual de identificações corretas de animais invertebrados antes e depois do 

jogo.  

 

 

Gráfico 2: Diferença do percentual de identificações corretas antes e depois do jogo – 

Invertebrados. 
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Gráfico 3: Percentual de identificações corretas de animais vertebrados antes e depois do jogo. 

 

 

 

Gráfico 4: Diferença do percentual de identificações corretas antes e depois do jogo – 

Vertebrados. 
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Considerando-se os invertebrados, os animais que obtiveram um percentual maior de 

acertos antes e depois do jogo foram os insetos borboleta, formiga, gafanhoto (Gráfico 1). O 

animal que obteve a maior quantidade de acertos após o jogo foi a formiga, mostrando que a 

maioria dos alunos não tem dúvida que formiga é um inseto.  

Observando-se os vertebrados no pré jogo, notamos que a quantidade de acertos foi 

maior do que para os invertebrados tanto antes como depois do jogo. Os animais vertebrados 

com menor índice de acertos foram a salamandra e peixe-boi. O número de respostas corretas 

para lagarto foi o único que diminuiu após o jogo (Gráfico 3). O animal que obteve maior 

quantidade de acertos antes do jogo foi o bacalhau e o que obteve a maior quantidade de 

acertos após o jogo foi o ser humano, mostrando que a maioria dos alunos não tem dúvida que 

além do ser humano ser um animal, pertence ao grupo dos Mamíferos. Os animais que vêm 

logo em seguida na quantidade de acertos (baleia e golfinho) também pertencem aos 

Mamíferos, sugerindo que ficou claro para os alunos que estes animais não são Peixes, bem 

como o conhecimento das características destes animais que os encaixam no grupo dos 

Mamíferos.  

 

 

6.3. Acertos e erros por aluno antes e após a aplicação do Jogo da Memória do 

Reino Animal 

 

Nos quadros 5 e 6 foram registrados os resultados de somente 44 alunos no total, pois 

foram considerados apenas os que responderam os dois questionários; antes e depois de 

jogar. Nesse quadro foram tabulados os resultados referentes às respostas para todos os 

animais invertebrados e vertebrados em conjunto.  

O quadro 5 mostra que dos 44 alunos registrados, metade deles aumentou o número de 

respostas preenchidas após jogarem. Entretanto esse aumento não correspondeu a um 

aumento de número de respostas certas.  

O quadro 6 mostra que dos 44 alunos registrados, 30 deles obtiveram aumento do 

percentual de acertos após jogar, esse percentual variando de 2 a 80%. Os 14 restantes 

obtiveram uma diminuição do número de suas respostas com percentual variando de 2 e 

46,3%.  

Dos 30 alunos que obtiveram aumento percentual de acertos somente 10 aumentaram a 

quantidade de respostas preenchidas após o jogo, 11 mantiveram o mesmo número de 

respostas preenchidas, não necessariamente as mesmas e para os mesmos animais e 9 

alunos preencheram menos respostas depois do jogo. 
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ALUNOS = 44 % Respostas antes  % Respostas depois Diferenca %  Respostas 

M 1 58 90 32 

M 2 16 60 44 

M 3 60 100 40 

M 4 100 100 0 

M 5 100 100 0 

M 6 100 100 0 

M7 26 100 74 

M 8 32 100 68 

M 9 98 100 2 

M10 100 100 0 

M11 62 100 38 

M12 100 98 -2 

M 13 100 100 0 

M 14 100 100 0 

M 15 100 56 -44 

M16 100 100 0 

M17 100 100 0 

M18 96 96 0 

M19 98 96 -2 

M20 88 96 8 

M21 100 98 -2 

F 1 60 98 38 

F 2 16 46 30 

F 3 40 96 56 

F 4 58 100 42 

F5 38 100 62 

F6 22 100 78 

F 7 38 100 62 

F 8 100 92 -8 

F9 54 100 46 

F 10 42 100 58 

F 11 100 100 0 

F 12 100 100 0 

F 13 66 100 34 

F 14 32 98 66 

F 15 100 66 -34 

F16 100 96 -4 

F17 100 38 -62 

 F18 90 92 2 

F19 82 36 -46 

F20 82 100 18 

F21 98 100 2 

F22 86 56 -30 

F23 100 100 0 

TOTAL 75,9 91 15,1 
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Quadro 5: Resultados do percentual de respostas por aluno antes e depois do jogo. 

ALUNOS = 44 %Acertos antes  % Acertos depois Diferenca % de Acertos  

M 1 31,0 22,2 -8,8 

M 2 50,0 30,0 -20,0 

M 3 50,0 60,0 10,0 

M 4 28,0 52,0 24,0 

M 5 8,0 24,0 16,0 

M 6 34,0 50,0 16,0 

M7 84,6 38,0 -46,6 

M 8 31,3 26,0 -5,3 

M 9 22,4 46,0 23,6 

M10 20,0 58,0 38,0 

M11 67,7 78,0 10,3 

M12 28,0 55,1 27,1 

M 13 44,0 66,0 22,0 

M 14 16,0 30,0 14,0 

M 15 14,0 53,6 39,6 

M16 56,0 74,0 18,0 

M17 24,0 22,0 -2,0 

M18 33,3 39,6 6,3 

M19 22,4 52,1 29,7 

M20 31,8 58,3 26,5 

M21 40,0 87,8 47,8 

F 1 33,3 26,5 -6,8 

F 2 62,5 39,1 -23,4 

F 3 20,0 35,4 15,4 

F 4 24,1 18,0 -6,1 

F5 52,6 36,0 -16,6 

F6 27,3 12,0 -15,3 

F 7 47,4 32,0 -15,4 

F 8 16,0 19,6 3,6 

F9 33,3 48,0 14,7 

F 10 33,3 26,0 -7,3 

F 11 6,0 10,0 4,0 

F 12 20,0 46,0 26,0 

F 13 21,2 18,0 -3,2 

F 14 68,8 42,9 -25,9 

F 15 36,0 97,0 61,0 

F16 32,0 58,3 26,3 

F17 22,0 78,9 56,9 

 F18 40,0 69,6 29,6 

F19 41,5 83,3 41,8 

F20 17,1 10,0 -7,1 

F21 36,7 42,0 5,3 

F22 9,3 89,3 80,0 

F23 30,0 32,0 2,0 

TOTAL 30,0 43,4 13,4 

 

Quadro 6: Resultados do percentual de acertos por aluno antes e depois do jogo. 
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Dos 15 alunos que diminuíram o índice de acertos após os jogos, treze aumentaram sua 

quantidade de respostas preenchidas, mostrando que eles estavam mais confiantes no 

conhecimento dos animais após o jogo. O único estudante que manteve o mesmo número de 

rspostas preenchidas após o jogo, o fez porque já havia respondido 100% das lacunas antes 

de jogar.  

 

 

 

Gráfico 5: Diferenças entre as respostas e acertos dos alunos antes e depois de jogarem o jogo 

da memória. 

 

No gráfico 5 estão plotadas as diferenças entre as respostas e acertos dos alunos antes 

e depois de jogarem o jogo da memória. Quando positivos os números indicam que houve um 

aumento do número de respostas preenchidas e certas e quando negativos os números 

apontam para uma diminuição da quantidade de respostas preenchidas por cada aluno e de 

seus acertos após o jogo.  

Considerando-se que o eixo do x do gráfico indica o número referente a cada um dos 

alunos respondentes sem sua real identificação, observa-se que houve uma tendência coletiva 

de aumento da quantidade de respostas preenchidas e de respostas corretas de uma forma 

geral. Mas essas respostas não são diretamente proporcionais entre si. 

Comparando-se o valor total das diferenças de respostas e de acertos dos quadros 5 e 

6, verifica-se que coletivamente o aumento do número de respostas preenchidas depois do 

jogo foi maior do que o aumento de acertos, o que indica que somente o jogar não foi suficiente 
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para a fixacão do aprendizado coletivo, embora o tenha sido para a maioria dos alunos. Talvez 

seja necessário maior número de partidas ou uma maior intervencão do docente para esses 

alunos que não alcançaram um melhor desempenho. O gráfico 7 mostra com mais precisão as 

duas linhas de tendência desses dois parâmetros.  

 

Gráfico 6: Linhas de tendência das diferenças de respostas preenchidas e de acertos de alunos 

antes e depois do jogo.  

 

 6.5. Questionário de avaliação sobre a utilização do Jogo da Memória 

 

Foram respondidos 53 questionários sobre a avaliação da aplicação do Jogo da 

Memória do Reino Animal. Esse valor correponde a quantidade de alunos presentes no dia da 

aplicação do questionário. 

 

Pergunta 1: Você gostou do Jogo da Memória: Reino Animal? 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 7: Resposta dos alunos à pergunta: Você gostou do Jogo da Memória: Reino Animal? 
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Somente um aluno disse que não gostou do Jogo da Memória do Reino Animal e todos 

os outros alunos disseram que gostaram do jogo da Memória.   

 

Pergunta 2: Do que você mais gostou do jogo? (pode marcar mais de uma opção) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Resposta dos alunos para a pergunta: Do que você mais gostou do jogo?  

 

A maioria dos alunos gostou mais de conhecer os animais, seus grupos e principais 

características, enfatizando a importância do estudo do Reino Animal, bem como da dinâmica 

do jogo da memória em formar pares. Muitos alunos não conheciam os animais e as imagens 

das cartas ajudaram neste conhecimento e facilitaram a identificação dos animais já 

conhecidos pelos alunos. Os alunos também consideraram legal a socialização com os colegas 

de turma e terem aprendido de forma não tradicional. 

 No espaço para outras opções, obtiveram-se os seguintes comentários: “ver animais 

que não tinha visto”, “descobrir nomes que os animais representam”, “foi divertido” e “todos 

trabalharem juntos para acharem um par de animal”. Este último comentário reflete o fato de 

alguns alunos utilizarem uma forma diferente na vivência do jogo, inovando a proposta e 

usando as regras que achavam que trariam melhor aprendizado e/ou facilitaria este processo. 

Outros alunos comentaram: “conheci animais novos”, “de você jogar um jogo, mas estudando 

espécies de animais que você não conhece” e “mesmo não conhecendo, aprendi errando e 

pude acertar muitos”. Este último relato mostra que através da tentativa e erro, o aluno pôde 

reconhecer os filos dos animais e se surpreender com o conhecimento prévio que possuía. 

  
 

 

 

0 10 20 30 40

Da dinâmica do Jogo da Memória em
formar pares de cartas

De conhecer os animais, seus grupos e
principais características

De aprender de forma diferente da
tradicional

Da socialização com outros alunos da
turma

Em branco

Número de alunos respondentes  



44 
 

Pergunta 3: Do que você NÃO gostou do jogo?  

 

 Esta pergunta não teve opção para marcar a fim de deixar o aluno livre e à vontade para 

escrever o que, porventura, não tenha gostado no jogo. 

 

▪ Nada – 16 alunos 

▪ Eu gostei de tudo – 13 alunos 

▪ Nada. Eu amei o jogo, quero jogar mais vezes. 

▪ Nada. Eu gostei muito do jogo e foi divertido para aprender. Foi uma forma diferente. 

▪ Gostei de tudo, mas prefiro a explicação da professora. É mais objetiva. 

▪ Dos nomes estranhos. 

▪ Certos nomes e certas características são difíceis de lembrar. 

▪ De nada. Eu gostei muito do jogo porque ensina a conhecer os grupos de animais. 

▪ No começo foi ruim porque era difícil, mas agora eu já sei. 

▪ Ter pessoas que falavam muito. 

▪ De fazer o trabalho em grupo e nem todos cooperarem. 

▪ Só meio desorganização. Não da parte da professora, mas do aluno. 

▪ Não gostei porque eu quase nunca acertava. 

▪ Os colegas roubam muito – 2 alunos. 

 

Alguns alunos disseram que gostaram de tudo do jogo e um aluno informou que jogaria 

mais vezes. Em geral, os estudantes gostaram de aprender a qual grupo os animais 

pertencem. Possivelmente não se referiram apenas ao aprendizado do conteúdo do Reino 

Animal, mas também da dinâmica do jogo, da socialização através do trabalho em grupo, do 

saber lidar com as frustrações através dos erros e com o sucesso através dos acertos. 

Em relação à forma de abordagem do conteúdo, um aluno relatou que prefere a forma 

tradicional enquanto o outro achou divertido aprender com o jogo. Dois alunos relataram a 

dificuldade no aprendizado do Reino Animal no que se refere aos nomes e características dos 

grupos taxonômicos, enquanto um relatou que foi aprendendo ao longo das partidas do jogo, 

tendo dificuldade no início, porém esta sendo diminuída à medida que o jogo era vivenciado.  

Quatro alunos se referiram ao aspecto comportamental da turma ou de alguns alunos 

durante o jogo, revelando que não somente o aspecto intelectual e conteudista são trabalhados 

na vivência do jogo, como também o aspecto moral, ético e social do aluno.  

Um dos alunos disse que não gostou do jogo porque quase nunca acertava, revelando 

através do seu relato, a seriedade com o jogo e sua vontade em aprender, bem como, muito 
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provavelmente, não querer ficar “atrás” no jogo. Dois alunos relataram o seu incômodo em 

relação à postura desrespeitosa do não obedecimento das regras pelos colegas.   

 

Pergunta 4: Em relação ao aprendizado, marque a alternativa em que você acredita: 

 

 

Gráfico 9: Resposta dos alunos para a questão: Em relação ao aprendizado, marque a 
alternativa em que você acredita.  
 

O gráfico mostra uma divisão equitativa de opinões quanto à eficácia do jogo em 

relação à aula expositiva, opinando que a aula expositiva seria tão eficiente quanto o jogo em 

termos de aprendizado. Somente uma minoria não preencheu a resposta e a mesma 

quantidade afirmou que aprenderiam mais com a aula expositiva.  

 

Pergunta 5: Você recomendaria à professora utilizar este jogo para ensinar o conteúdo 

sobre Reino Animal em outras turmas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Resposta dos alunos para a pergunta: Você recomendaria à professora utilizar este 

jogo para ensinar o conteúdo sobre Reino Animal em outras turmas? 
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 Apenas dois alunos deixaram esta resposta em branco e somente um aluno não 

recomendaria a utilização do jogo em outras turmas, sendo que todos os outros disseram que 

recomendariam. 

 

Pergunta 6: Em que mais o jogo te ajudou no aprendizado? (pode marcar mais de uma 
opção) 
 

 

Gráfico 11: Respostas dos alunos para a pergunta: Em que mais o Jogo te ajudou no 
aprendizado? 
 
 

 Nesta pergunta muitos alunos marcaram mais de uma opção. A maioria das marcações 

da turma (39) considerou que o jogo ajudou mais em conhecer o nome dos animais e como 

eles são. Vinte e quatro marcações foram para a opção do conhecimento dos grupos de 

animais e as suas características e vinte e oitos alunos assinalaram a opção em diferenciar as 

características específicas de cada grupo de animais. Um aluno se expressou dizendo que 

“ajudou eu e aos meus colegas a aprender mais”. Somente um aluno não respondeu. 
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7. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

 Nossos dados mostraram que os alunos se comportaram primeiramente um pouco 

intimidados com a quantidade de perguntas encontradas no questionário prévio, mostrando um 

pouco de resistência inicial para seu preenchimento, porém muito interessados e dispostos a 

participar das partidas do jogo em sala de aula.  

 Os diferentes comportamentos dos alunos foram positivos para a construção conjunta 

do conhecimento já que a colaboração foi diferencial para cada individuo. Também foi 

observada uma gradação em sua organização em sala de aula de acordo com os repetidos 

momentos de vivência do jogo, possivelmente facilitando também a organização mental e 

memorização das informações e maior socialização entre os colegas de turma. 

 O número de respostas preenchidas para invertebrados aumentou de 78,6% no 

questionário prévio para 88,8% no questionário preenchido depois do jogo. Esse número foi 

um pouco maior para os vertebrados, que também apresentou aumento de 84,2% no 

questionário prévio para 91,7% no questionário preenchido depois do jogo. Entretanto o 

grande número de respostas preenchidas para ambos os grupos não confirmou a quantidade 

de respostas certas.  

 Os resultados do questionário prévio indicam que os alunos têm maior familiaridade 

com os animais vertebrados em relação aos invertebrados, talvez porque estejam mais 

próximos de sua realidade real e virtual. Isso é confirmado pelo maior percentual de acertos 

contabilizados no questionário prévio para os vertebrados (44,5%) em relação aos 

invertebrados (18,2%). Após a aplicação do jogo essa diferença continuou presente com 

aumento de percentuais de acertos para ambos os casos, sendo 31,7% para os invertebrados 

e 63% para os vertebrados.  

 A análise coletiva das respostas dos alunos para os cinquenta animais apresentados 

mostrou que metade dos alunos aumentou o número de respostas preenchidas após jogarem. 

Entretanto esse aumento não correspondeu a um aumento de número de respostas certas por 

aluno. A maioria deles (30 alunos - 68%) apresentou aumento do percentual de acertos após 

jogar. Os restantes obtiveram uma diminuição do número de suas respostas corretas. Desses 

30 somente 10 aumentaram a quantidade de respostas preenchidas após o jogo, 11 

mantiveram o mesmo número de respostas preenchidas, não necessariamente as mesmas e 

para os mesmos animais e 9 alunos preencheram menos respostas depois do jogo. Esse 

resultado sugere que, mesmo não aumentando o número de animais identificados, a 

quantidade de identificações corretas aumentou. Provavelmente os alunos aumentaram mais o 

reconhecimento correto dos respectivos grupos do que seu conhecimento geral sobre grupos e 

animais talvez mais distantes de seu cotidiano.  
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 O fato de 14 dos 15 alunos que obtiveram menor índice de respostas corretas terem 

preenchido mais respostas no questionário após o jogo sugere que eles se mostravam mais 

confiantes no conhecimento dos animais.  

Houve uma tendência coletiva de aumento da quantidade de respostas preenchidas e 

de respostas corretas de uma forma geral. Mas o aumento da quantidade de respostas 

preenchidas não significou um aumento do número de acertos  

Coletivamente, o aumento do número de respostas preenchidas depois do jogo foi 

maior do que o aumento de acertos, o que indica que somente o jogar não foi suficiente para a 

fixação do aprendizado coletivo, embora o tenha sido para a maioria dos alunos. Alguns dos 

alunos que obtiveram uma grande diferença de desempenho depois do jogo em relação ao 

questionário prévio podem ter deslocado a média dos resultados. Além disso, deve-se 

considerar que nas análises do item 6.2, quando tomou-se por base o número de acertos por 

animal a quantidade de questionários era de 59 antes do jogo e de 49 após o jogo e para a 

análise em relação às respostas dos alunos foram somente utilizados 44 alunos, os quais 

haviam participado de todas as três etapas (questionário prévio, jogo e questionário posterior).  

Talvez seja necessário maior número de partidas ou uma maior intervenção docente 

para esses alunos que não alcançaram um melhor desempenho. 

A existência de respostas contrárias à aplicação do jogo de memória, que é uma 

atividade dinâmica, o que geralmente encanta e chama a atenção e interesse dos jovens, por 

uma pequena minoria, pode ser devido a vários fatores que ainda carecem de maior análise 

dos dados, inclusive tentando identificação dessa minoria e esclarecimentos futuros. Alguns 

desses possíveis fatores podem se dever ao fato de que o jogo é uma forma diferente de 

aprendizado onde o aluno não recebe a mensagem pronta, mas deve construir e apreender 

seu próprio conhecimento através de suas próprias observações e conclusões somente com a 

orientação direcionada do docente. O aluno acostumado a receber as informações já “prontas” 

pode não se sentir estimulado a construí-las, considerando-se até mesmo inapto para isso. 

Alguns relatos como o que diz que “não gostou porque sempre errava” são sinais de dificuldade 

que os alunos apresentam para vencer novos desafios. 

Está sendo realizado um estudo adicional com quadros onde são registradas as 

identificações dos diferentes animais presentes no Jogo da Memória do Reino Animal por cada 

um dos alunos, tentando identificar os erros mais frequentes, antes e após o jogo, em relação 

aos filos aos quais os animais realmente pertencem. O objetivo desse estudo sequencial será 

continuar a verificar a eficiência da utilização desse jogo e as possíveis falhas do aprendizado 

por alguns alunos. 

 

 

 



49 
 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
BALBINOT, M. C. Uso de modelos, numa perspectiva lúdica, no Ensino de Ciências. 2005. 
Anais do IV Encontro Ibero-Americano de coletivos escolares e redes de professores que 
fazem investigação na sua escola. Lajeado (RS). 

 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências 
Naturais / Secretaria de Educação Fundamental – Brasília, 1998. 
 
CARLETO, E. A. O lúdico como estratégia de aprendizagem. 2009. Universidade Federal de 
Uberlândia. Revista Olhares & Trilhas. 
 
CORRÊA, R. S.; NASCIMENTO, T. G. Baralho Celular: jogo didático para o ensino de citologia 
em aulas de Ciências do Ensino Fundamental. 2014. V Enebio e II EREBIo Regional 1. Revista 
da SBEnBio – número 7. 
 
da Silva, A. F.; da Silva, J. P.; da Silva, L. L.; Fonseca, M. G.; Henrique, F. B. Q.; Lima, C. M. 
G. C. Aplicação de jogo didático no Ensino de Ciências – a visão dos discentes. 2013. 11º 
Simpósio Brasileiro de Educação Química. ISBN: 978-85-85905-05-7 
 
FAGUNDES, E. M.; PINHEIRO, N. A. M. Considerações acerca do ensino de Ciências nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental. 2014. Universidade Tecnológica Federal do Paraná - 
UTFPR Ponta Grossa. REVISTA PRÁXIS. Ano VI, nº 12. ISSN online: 2176-9230. .ISSN 
impresso: 1984-4239. 
 
FARIAS, J.G.; BESSA, E.; ARNT, A.M. Comportamento animal no ensino de Biologia: 
possibilidades e alternativas a partir da análise de livros didáticos de Ensino Médio. 2012. 
Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. Vol. 11, Nº 2, 365-384. 
 
JANN, P. N.; LEITE, M. F. Jogo do DNA: um instrumento pedagógico para o Ensino de 

Ciências e Biologia. 2010. Ciências & Cognição; Vol 15 (1): 282-293. ISSN 1806-5821. 

JÚNIOR, P. F. B. Metodologias e estratégias utilizadas para o ensino de Zoologia. 2013. 
Universidade de Brasília. Faculdade UnB Planaltina. Licenciatura em Ciências Naturais. 
 
KNECHTEL, C. M.; BRANCALHÃO, R. M. C. Estratégias Lúdicas no Ensino de Ciências. 2009. 
Disponível em: < http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2354-8.pdf  
 
LEITE, A. A.; BARBOSA, J. B. O.; LIMA, R. F. Jogos didáticos: facilitação do processo de 

Ensino Aprendizagem em Biologia. 2015. http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=2224 

LEITE, A. C. S.; ARCHILHA, R. L.; CARNEIRO, A. L. M. O Ensino de Ciências no Ensino 
Fundamental, o PCN de Ciências Naturais e a atuação em sala de aula: uma práxis possível. 
2012. Centro Universitário São Camilo.  
 
LEON, A. D. Reafirmando o lúdico como estratégia de superação das dificualdades de 
aprendizagem. 2011. Revista Iberoamericana de Educación / Revista Ibero-americana de 
Educação. ISSN: 1681-5653, n.º 56/3. 
 
LONGO, V. C. C. Vamos jogar? Jogos como recursos didáticos no Ensino de Ciências e 
Biologia. 2012. Faculdade de Saúde da Universidade Metodista de São Paulo. Prêmio 
Professor Rubens Murillo Marques. 
 

http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=2224


50 
 

OLIVEIRA, P. S. F.; SILVA-SANTANA, C.C. Percepção de alunos do sétimo ano sobre os 
anfíbios em uma escola municipal no semiárido baiano, Brasil . 2015. Revista Gestão 
Universitária. ISSN: 1984-3097. http://www.gestaouniversitaria.com.br/ 
 
ROSA, M. M. P. Projeto de Aprendizagem: Animais. 2012. Turmas de 1º ano. Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Alberto Bauer. Santa Catarina. 
 
PINTO, C. L.; TAVARES, H. M. O lúdico na aprendizagem: apreender e aprender. 2010. 
catolicaonline.com.br/revistadacatolica. Revista da Católica, Uberlândia, v. 2, n. 3, p. 226-235.  
 
SANTOS, D. R.; BOCCARDO, L.; RAZERA, J. C. C. Uma experiência lúdica no ensino de 
ciências sobre os insetos. 2009. Revista Iberoamericana de Educación / Revista Ibero-
americana de Educação. ISSN: 1681-5653 n.º 50/7.  Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia (UESB). 
 

SANTOS, E. A. C.; JESUS, B. C. O lúdico no processo Ensino-Aprendizagem. 2010. 
Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC) Assunción – PY. 
 
SANTOS, S. C. S.; TERAN, A. F. Possibilidades do uso de analogias e metáforas no processo 
de Ensino-Aprendizagem do ensino de Zoologia no 7º ano do Ensino Fundamental. 2009. In: 
VIII Congresso Norte Nordeste de Ensino de Ciências e Matemática, Boa Vista. 
 
SANTOS, S. C. S.; TERAN, A. F. Condições de ensino em Zoologia no nível Fundamental: o 

caso das escolas Municipais de Manaus-AM. 2013. Revista Amazônica de Ensino de Ciências 

| ISSN: 1984-7505. Revista ARETÉ – Manaus. v. 6, n. 10. p.01-18, jan-jun.  

SATHRES, S. M.; GRACIOLI, S. V. C.; BALCONI, S. M.; VESTENA, R. F. O Ensino de 
Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental: um viés para o exercício da 
interdisciplinaridade. 2008. Centro Universitário Franciscano de Santa Maria, RS.  
 
SENA, J. Y.; ROCHA, Z. F. D. C. O jogo como recurso didático no Ensino de Ciências: uma 
experiência de aprendizagem com estudantes da educação básica. 2014. IV Simpósio 
Nacional de Ensino de Ciência e Tecnologia. Ponta Grossa – PR. 
 
SILVA, L. C. S.; COLOMBO, W. D.; ALENCAR, I. D. C. C. Aracnídeos no Ensino de Ciências 
Biológicas: uma análise dos artigos publicados. 2012. Evista Elerônica Ebtes em Educação 
Científica e Tecnológica. ISSN: 2236-2150 – V. 2, N. 02. P. 52-58. 
 
SOUZA, M. M.; YOSHIMOTO, M.S.; MIRANDA, P. S.; KNAPP, J. S. F. Jogo Didático – 
“Memória Animal”. 2013. Academia de Ciências Biológicas da Universidade Federal da 
Grandes Dourados. Anais do EREBIO Sul. 
 
TAVARES, P. C. Utilização de jogo educativo como proposta para favorecer o ensino de 
ciências nas turmas do 8º ano da Escola Municipal Maria Caproni de Oliveira, Município de 
Carvalhópolis MG. Monografia apresentada ao IFSULDEMINAS. Licenciatura em Ciências 
Biológicas. 


